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ráda bych vás uvítala na začátku nového školního roku.
Věřím, že o prázdninách si odpočinuly nejen děti školou
povinné, ale i jejich rodiče, a vůbec každý, kdo se
rozhodl strávit aspoň malou část léta rekreací.
S příchodem babího léta se nyní ještě jednou
ohlédněme nazpět v přehledu toho nejdůležitějšího, co
se v letních měsících událo.
●●Po několika letech aktivní snahy vedení města se
podařilo uskutečnit setkání na téma doprava, kterého
se zúčastnili zástupci Středočeského, Ústeckého a
Libereckého kraje, Ministerstva dopravy, Ředitelství
silnic a dálnic, Českých drah, Krajské správy a údržby
silnic, zástupci firem ČEZ a Mondi a v neposlední řadě
starostové mělnických obcí a Štětí. Při setkání se
projednávala hlavně nutnost řešit neúnosnou
dopravní situaci nejen v Liběchově, ale například
i podél dopravních tepen I/9, I/16 a přivaděče
z dálnice D8. Je nezbytné, aby Ministerstvo dopravy
zadalo vypracování komplexní dopravní studie, která
bude sloužit jako podklad pro územní plány
jednotlivých obcí a krajské ZUR (zásady územního
rozvoje čili krajský územní plán). Celý zápis ze setkání
otiskujeme na stranách 4–5.
●●Z Národního muzea jsme získali nazpět zvony
z kostela sv. Ducha. Ulity byly přesně před sto lety
a do obce se bohužel vrací v dezolátním stavu.
Veřejnosti se zvony poprvé představí po
zrestaurování, a to při výstavě v listopadu 2019. Více
se dozvíte na stranách 2–3.
●●Obdrželi jsme dotaci na restaurování památníku
obětem světových válek a zvůle komunismu
u budovy městského úřadu.
●● Získali jsme rovněž dotaci ve výši 30 000 Kč od firmy
Mondi Štětí, určenou na výsadbu stromů u kostelíčka.
●●Do školní kuchyně byly zakoupeny nové části
vybavení (pánev nebo plotny), které se mnoho
desítek let nemodernizovalo. S nadsázkou lze říci, že
v nádobí, které se v kuchyni doteď používalo, se
připravovaly obědy už pro (pra)rodiče dnešních dětí.

K prázdninám patří kamarádi a dobrodružství.
Skauti z přístavu Modrá kotva
●●Rekonstrukce sokolovny, která trvala celé léto, se blíží
ke svému závěru. Práce mají být dokončeny v září.
●●Požár vysokého napětí, ke kterému došlo v polovině
července na poli nad bývalou školkou, způsobil
dlouhodobou nestabilitu v síti. Následkem toho se
poškodilo řízení čistírny odpadních vod. Šlo bohužel
o starší typ zařízení, který se v současné době už
nevyrábí, takže nezbylo než objednat nové řízení
čistírny (jednotka PLC a příslušné moduly vstupů
a výstupů), včetně úpravy software.
●●Vandalové „nezaháleli“ ani o prázdninách. Vysypávání
a demolování odpadkových košů v aleji už jsme
zmiňovali vícekrát. Za své vzala i tabulka, upozorňující
na nebezpečí při průchodu stezkou k Rumburské ulici,
která se v těchto dnech upravuje. Na svém místě
vydržela výstražná tabulka jediný srpnový den.
●●Od srpna 2019 nastoupil na pozici vedoucího
technických služeb jako zástup za mateřskou
dovolenou pan Miroslav Haška. Telefonní číslo
technických služeb zůstává nezměněno: 702 136 427.
●●V pondělí 9. září se uskuteční 4. ročník přeboru
příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR
v poskytování první pomoci. Upozorňujeme občany,
že v průběhu celého dne bude v Liběchově zvýšený
pohyb hasičských automobilů. O akci se více dozvíte
z letáku na straně 22.

O KOSTELÍČKU AKTUÁLNĚ

Uskutečněné akce: Festival dokumentárních filmů
v Uměleckém mlýně (14.–15. 6.), Vyřazování a šerpování
žáků deváté třídy ZŠ a uvítání budoucích prvňáčků (27.
6.), Olympiáda trochu jinak (24. 8.).
Plánované akce: Pohádkový les v Ješovicích (1. 9.),
Chovatelská výstava (13.–14. 9.), Dny evropského
dědictví (14.–15. 9.), Svatohavelské posvícení (12. 10.),
Lampionový průvod v Ješovicích (7. 11.), Vernisáž
výstavy zvonů v Uměleckém mlýně (16. 11.).

V současné době je již dokončena kompletní
dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci
kostelíčka, včetně všech odborných průzkumů. Finální
práce na dokumentaci zahrnovaly také schůzku
s odborníky na památkovou péči. Za Národní
památkový ústav se setkání zúčastnila Mgr. Veronika
Hlaváčková, Oddělení státní památkové péče
Městského úřadu Mělník zastupovala Ing. arch. Kamila
Hrbáčová. Dále byl přítomen projektant a zástupci
města. Projednávány byly i detaily rekonstrukce,
například provedení oken, žaluzií na věži, podoba
střechy atd. Díky předchozím průběžným konzultacím
s pracovníky památkové péče nedošlo k žádným
zásadním změnám v projektové dokumentaci. Nyní se
dotčené orgány vyjadřují k dokumentaci pro stavební
povolení. Abychom o něj mohli požádat, probíhá
zároveň řízení o územním rozhodnutí pro připojení
kostelíka na elektrickou síť a pro odvádění dešťových
vod.

Vladimíra Zralíková, starostka města

JUBILEUM VÁCLAVA LEVÉHO
V roce 2020 si připomeneme dvojí významné výročí
sochaře Václava Levého, a to 200 let od umělcova
narození a 150 let od jeho úmrtí. V životní i umělecké
dráze Levého byl pobyt v Liběchově krátkým, ale
důležitým obdobím, protože právě podpora tehdejšího
majitele panství Antonína Veitha mu umožnila studovat
a rozvíjet nesporný talent.
U příležitosti obou jubileí uspořádá město Liběchov
ve dnech 7.–28. června 2020 sochařské sympozium,
kterého se zúčastní čeští i zahraniční tvůrci. Na přelomu
srpna a září pak vyjde kniha věnovaná Levému a jeho
působení na Liběchovsku i uskutečněnému sympoziu.
Na září je rovněž plánována výstava o Václavu Levém,
připravovaná ve spolupráci s Regionálním muzeem
Mělník. Všechny chystané události vyžadují
dlouhodobou přípravu, s níž jsme začali už v prosinci
roku 2017. Podrobnosti ke všem aktivitám budou
uvedeny v Liběchovském zpravodaji č. 1/2020.
K jubilejnímu roku Václava Levého chystají své akce
i další subjekty v Liběchově. Také s nimi se budete moci
blíže seznámit v lednovém zpravodaji.

LIBĚCHOVSKÉ ZVONY
Kostel sv. Ducha se v současné době nachází na začátku
dlouhé cesty: čeká na jej rozsáhlá rekonstrukce, která by
tuto významnou stavební památku měla v budoucnu
vrátit do života obce a jejího okolí. Ke skutečnému
životu sakrální stavby neodmyslitelně patří také zvony.
Kostelíček však o ty své přišel v roce 1966, kdy se po
ničivém požáru ani po následných opravách věže už
nikdy nevrátily na své místo. Jejich osud popisuje ve
svém článku Ing. Josef Janáček (viz strana 13).
Dnes jsou dva ze tří původních zvonů v rukou
odborníka, zvonaře Petra Rudolfa Manouška, který je
restauruje. Po odborné prohlídce už nyní můžeme
zaznamenat všechny důležité informace o obou
litinových zvonech. Nesou jména Josef a Marie a odlity
byly v roce 1919 firmou R. Manoušek v Brně – do
stejného zvonařství se tak nyní po letech vracejí, aby se
znovu mohly rozeznít.
Josef je z obou zvonů ten větší. Bez svého plochého
kovaného srdce a bez závěsu váží 115 kg, jeho spodní
průměr činí 660 mm a síla věnce je 39 mm. Na korpu
(těle) má vyrytý nápis STA JOSEF ORA PRO NOBIS (Svatý
Josefe, oroduj za nás), na čepci, tj. v horní části zvonu, je
nápis ULIL R. MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1919.
Marie, menší zvon, váží – rovněž bez srdce a závěsu
– 61 kg. Spodní průměr zvonu je 535 mm a síla věnce 30
mm. Na korpu čteme vyrytý nápis STA MARIA ORA PRO
NOBIS (Svatá Marie, oroduj za nás) a na čepci ULIL R.
MANOUŠEK A SPOL. BRNO 1919.
Zvon Josef je laděn na základní tón fis2, Marie na
základní tón a2. Souhra zvonů zhotovených z litiny je
oproti bronzovým zvonům problematická, můžeme
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kampanologie a státním kolaudátorem zvonů. Veškeré
zakázky na výrobu a restaurování zvonů bylo v době
socialistického Československa nutné uzavírat
prostřednictvím Svazu výtvarných umělců. Teprve
změna režimu v roce 1989 umožnila, aby byla firma po
jednačtyřiceti letech opět samostatná: vzniká
Zvonařství Manoušek, které je v roce 1992 přijato do
Společenství evropských zvonařů. Ničivým zásahem
povodně v roce 2002 zbraslavská dílna zaniká, mnohé
z jejího zařízení i objekt, ve kterém působila, jsou
poškozeny, mnoho nástrojů i materiálu nenávratně
zničeno. Nové působiště poté nachází zvonařství
Manoušek v holandském Astenu. Tam také odcestovaly
oba liběchovské zvony z kostela sv. Ducha, aby jim
restaurování rukou mistra zvonaře vdechlo nový život.

se však těšit na samostatné vyzvánění obou původních
liběchovských zvonů.
Zajímavé je, že bronzové úderníky na srdcích zvonů
jsou v případě menšího zvonu mírně opotřebené,
zatímco úderníky zvonu většího vykazují značné
opotřebení, které je následkem častého používání. Při
restaurování dostanou obě tato srdce nové bronzové
úderníky a budou upravena ve výhni, jejich zavěšení
bude opatřeno novými koženými pásy. Osazena budou
také nová výkyvná valivá ložiska v litinových tělesech
a páky pro ruční zvonění. Nejdříve ale musí být oba
zvony očištěny od vrstvy koroze, zbaveny nánosu všech
nečistot a opatřeny konzervací, která zvony do
budoucna ochrání před rzí a usnadní jejich údržbu. Na
současném špatném stavu zvonů se bohužel podepsal
nejen čas, ale hlavně rozsáhlá povodeň v roce 2002,
která katastrofálně zasáhla také Liběchov. Zvony byly
tehdy uloženy v objektu bývalého pivovaru a zaplaveny.
Národní muzeum jim poté nevěnovalo pozornost, a tak
na zásah odborníka čekaly až dodnes.
Než se však oba vrátí do zvonice kostelíčka, budou
před její rekonstrukcí a během ní vystaveny pro
veřejnost v prostorách Uměleckého mlýna Liběchov.
Na vernisáži, která je plánována na sobotu 16. listopadu,
přivítáme také pana Petra Rudolfa Manouška, vnuka
zvonaře, který liběchovské zvony před sto lety ulil.
Zvonařské řemeslo a umění vyrábět nové zvony
i restaurovat ty starší a poškozené se v rodině
Manoušků předávalo z generace na generaci. Rudolf
Manoušek starší (1881–1951) se vyučil v Adamovských
strojírnách a poté, co nasbíral další odborné znalosti
a zkušenosti při pobytu v cizině, založil roku 1908 v Brně
vlastní továrnu na výrobu zvonů. Za první světové války
však byla výroba zastavena a došlo k rekvizici veškeré
produkce firmy. Obnovený zájem o zvony přinesla až
doba poválečná, ve čtyřicátých letech pak nanovo do
historie firmy zasáhla válka. V roce 1941 R. Manoušek
svou brněnskou továrnu prodal a po válce pracoval
v synově továrně v České u Brna až do jejího
znárodnění.
Rudolf Manoušek mladší (1909–1994) se vyučil
zvonařství u svého otce. Po dalším studiu a po zkušené
v Hamburku se brzy osamostatnil a v České u Brna
založil v roce 1937 novou továrnu s názvem Kovolit. Po
druhé světové válce byla jedinou zvonárnou v republice
a dostávala zakázky také ze zahraničí. Znárodnění v roce
1948 znamenalo pro továrnu přičlenění k národnímu
podniku ZUKOV Praha, v němž R. Manoušek nadále
pracoval jako vedoucí výroby a později jako hlavní
metalurg pražského závodu. V roce 1954 byl jmenován
expertem pro kampanologii Státní památkové péče.
V roce 1967 založil novou zvonárnu ve Zbraslavi, kde
pracoval spolu se svou manželkou, akademickou
sochařkou Květoslavou Manouškovou (1927–2002).
Od roku 1976 zde s nimi působil také syn Petr Rudolf
Manoušek (nar. 1957). V roce 1981 byl stejně jako dříve
jeho otec jmenován soudním znalcem pro obor

Mistr zvonař při práci s ladičkou

Povrch zvonu Josef před započetím restaurátorských prací
Článek čerpá z Protokolu o prohlídce zvonů a zvonice
kaple sv. Ducha 5. 7. 2019 a z materiálů zapůjčených
panem Petrem Rudolfem Manouškem.
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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ K AKTUÁLNÍ DOPRAVNÍ SITUACI
Zápis ze setkání k aktuální dopravní situaci
a budoucnosti silniční dopravy na Mělnicku
25. 6. 2019 v Rezidenci Liběchov

ŘSD z roku 2010 a 2016 a další statistické údaje. Region
Mělnicka byl podle sčítání dopravy v roce 2016 výrazně
více dopravně zatížen než v roce 2010, v ostatních
regionech Středočeského kraje severně od Prahy tento
negativní trend není. Výsledky jsou skutečně alarmující.
Nejvíce dopravně zatížené oblasti jsou totožné
s oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší, navíc je
pravděpodobné, že reálné dopravní zatížení je ještě
vyšší, než je uvedeno ve sčítání dopravy ŘSD (porovnání
sčítání dopravy ŘSD, které je jednodenní, a sčítání
dopravy zadané městem Liběchov, které se provádělo
kontinuálně čtrnáct dní, kde denní průjezdy vyšly
o tisíce aut vyšší).

1. Úvodní slovo pronesli starostka města Liběchov Ing.
Mgr. Vladimíra Zralíková, senátor za obvod č. 36 pan Jiří
Vosecký a statutární zástupce hejtmanky a náměstek
hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
Ing. Miloš Petera.
2. Prezentace zástupce ŘSD – Ing. Josef Šejnoha,
vedoucí odboru investiční přípravy staveb. Prezentace
obsahovala podrobné informace o třinácti investičních
záměrech, které jsou většinou lokalizovány do
bezprostředního okolí hlavního města Prahy – viz
prezentace. Prezentaci doplňovali zástupci KSÚS
Středočeského kraje. S opravou nebo přeložkou I/9 se
nepočítá, přestože je tato silnice extrémně dopravně
zatížená, na několika úsecích ani rozměrově
neodpovídá silnici 1. třídy a svojí rizikovostí se řadí mezi
nejnebezpečnější silnice v ČR.

6. V diskusi zazněly níže uvedené skutečnosti:
a) Vzhledem k nadměrnému dopravnímu zatížení
Mělnicka je nutné nechat zpracovat studii,
pravděpodobně vyhledávací, která by řešila krátkodobé,
střednědobé a dlouhodobé projekty: např. obchvaty
obcí v bezprostřední blízkosti teplárenské lokality EMĚ,
Mondi Štětí, Labe Wood, propojení silnic 1. třídy I/9, I/16
a přivaděče z D8, odklonění nákladní dopravy ze silnice
I/9 v nejnebezpečnějším úseku, vybudování nové
komunikace pro nákladní dopravu ad. Pouze komplexní
studie může rozumně vyřešit dopravu za předpokladu,
že všechny projekty budou vycházet z jediné společné
studie, která bude logicky navazovat na kraj Liberecký a
Ústecký. Liberecký kraj má zpracovanou komplexní
dopravní studii, kterou postupně realizuje. Komplexní
studii by mělo zadat Ministerstvo dopravy jako
nadřízený orgán ŘSD, krajů a jejich příslušných KSÚS.
b) Opakovaně zazněla potřeba výstavby dalšího
mostu přes Labe v úseku mezi Mělníkem a Štětím, a to
nejen vzhledem k dopravě, ale i k technickému stavu
obou mostů v Mělníku a jejich předpokládané
životnosti. Most Josefa Straky, postavený v roce 1937 na
původních pilířích z roku 1888, Nový most, postavený
v roce 1993.
c) Chybí nadregionální koordinace dopravních
řešení mezi kraji – např. pro oblast Mělnicka jsou to
kraje Liberecký, Středočeský a Ústecký. Např. v roce
2017 Ústecký kraj připravoval rekonstrukci silnice
2. třídy II/261, a přestože byli zástupci Středočeského
kraje s tímto záměrem seznámeni a bylo na ně
apelováno, aby rekonstrukce silnice II/261 probíhala
koordinovaně i ve Středočeském kraji, tak se v této věci
nepostoupilo.
d) Průmyslové komplexy jsou v oblasti zhruba
šedesát let, posledních třicet let se vůbec neinvestovalo
do obnovy silniční sítě ani do vybudování obchvatů.
Katastrofální stav je tedy výsledkem dlouhodobého
přehlížení problémů v dopravě v regionu.

3. Prezentace zástupce ČEZ, a. s. – Ing. Miroslav Krpec,
ředitel akciové společnosti Energotrans a EMĚ Mělník.
Prezentace obsahovala souhrnné informace
o komplexní obnově lokality EMĚ, která bude
převedena na čistě teplárenské využití, včetně
plánovaného vybudování ZEVO jako nedílné součásti
komplexní obnovy lokality. Stejně jako v minulosti bylo
i nyní deklarováno, že dopravní opatření v
bezprostředním okolí EMĚ považuje firma za nutné,
a podporuje aktivity vedoucí k vyřešení a zlepšení
dopravní situace.
4. Prezentace zástupce Mondi Štětí, a. s. – Jan Koubský,
Operational Excellence Manager. Prezentace
obsahovala nejen přehled nových projektů a realizací
v Mondi Štětí, a. s., ale i informace o nově budované
velkokapacitní pile firmy Labe Wood, a. s. Produkce ve
firmě Mondi Štětí, a. s., se má do roku 2027
zdvojnásobit, což s sebou přinese i zvýšené dopravní
zatížení jak pro dovoz materiálu, tak pro odvoz
hotových výrobků. Firma Mondi Štětí, a. s., významným
způsobem podporuje nejen město Štětí, ale také okolní
menší obce. Podobně vstřícně se postavila i k dopravní
otázce v regionu a přispívá k řešení dopravní situace,
např. se finančně podílí na rekonstrukci mostu ve Štětí,
který bude od roku 2020 sloužit nově i nákladní
dopravě.
5. Prezentace zástupce starostů – Ing. Mgr. Vladimíra
Zralíková, starostka města Liběchov. V prezentaci bylo
poukázáno především na katastrofální dopravní zatížení
oblasti Mělnicka, byla použita data ze sčítání dopravy
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Na setkání předali paní Vladimíra Zralíková a pan Jiří
Vosecký své kontaktní údaje zástupci Ministerstva
dopravy. Studie je klíčová pro další úkony územního
plánování, neboť obce potřebují relevantní vstup,
z kterého mohou vycházet při tvorbě územních plánů
nebo komplexních pozemkových úprav (případ Cítova,
který by budoucí potřebné pozemky pro obchvat
zahrnul do pozemkových úprav).

e) SFDI musí v novém programovém období žádat
peníze z evropských fondů i na dopravní studie,
projektové dokumentace, rekonstrukce silnic nebo
stavby nových silnic, a tím podpořit řešení neúnosných
dopravních zatížení některých komunikací.
f ) Všichni si uvědomují, že silniční síť Středočeského
kraje je velice hustá a přetížená, a navíc slouží i jako
tranzitní, takže náklady na její opravy jsou výrazně vyšší
než v jiných krajích. Právě proto je žádoucí přistoupit
k vypracování komplexního řešení pro odlehčení
silniční dopravy. Kromě silničních opatření (viz bod 6a)
by se mělo počítat s větším využitím železniční dopravy.
Další variantou je i lodní doprava, kterou ovšem
komplikuje zanášení říčního koryta, které by vyžadovalo
pravidelné čištění a údržbu.
g) Kritická dopravní situace ve Středočeském kraji
do života obcí negativně zasahuje natolik, že místní
samospráva považovala za svoji povinnost ujmout se
iniciativy a dát podnět k jednáním, která by vedla ke
zlepšení tohoto stavu.
h) ŘSD nemá přednostně řešit jen zkapacitnění
komunikací v bezprostřední blízkosti Prahy, ale věnovat
se i silnici I/9 (vzhledem k denním průjezdům
v červených číslech a faktu, že tato komunikace patří do
skupiny nejnebezpečnějších silnic ČR).

8. Pan senátor Jiří Vosecký v krátkosti shrnul celé
setkání – poděkoval zástupci Ministerstva dopravy za
vstřícnost, poděkoval starostce Liběchova a náměstku
Peterovi za iniciativu v dopravní otázce, všem
přítomným za účast na schůzce, zopakoval zásadní
body, které je nutné řešit – dopravní studie, nutnost
stavby dalšího mostu přes Labe, neodkladná realizace
krátkodobých záměrů, příprava střednědobých
a dlouhodobých záměrů (např. změny územních plánů
obcí, změna zásad územního rozvoje krajů ad.),
koordinace spolupráce mezi kraji.
9. Na závěr se účastníci setkání dohodli, že nejpozději
v listopadu 2019 se na Krajském úřadu Středočeského
kraje uskuteční další schůzka na téma doprava.
Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města Liběchov

7. Je nutné začít jednat s vrcholnými orgány
Ministerstva dopravy, aby zadalo dopravní studii.

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

ZÁŘÍ 2022: ZÁKAZ PROVOZU
STARÝCH KOTLŮ

Od 1. ledna 2020 vstupuje v platnost novela
Veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., který zavádí
povinnost označit každého psa elektronickým čipem.
Povinné očkování psa proti vzteklině je od 1. ledna
2020 platné pouze tehdy, pokud je pes označen
čipem. U štěňat by se měl čip aplikovat nejdříve ve
věku kolem půl roku. Teprve po zaregistrování na
www.narodniregistr.cz/o-nas.php plní mikročip
funkci prostředku k vyhledávání a nalezení Vašeho
psa v případě, že se zatoulá.

Od září 2022 dle Zákona o ochraně životního
prostředí již nebude možné provozovat kotle 1. a 2.
emisní třídy. Zpravidla se jedná o kotle s datem
výroby do roku 2000.
Při provozování kotle, který nebude splňovat emisní
požadavky, hrozí jeho provozovateli po 1. září 2022
pokuta až 50 tisíc korun.
Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení nového
zdroje vytápění a zlepšete životní prostředí ve
Středočeském kraji. V 1. a 2. výzvě využilo tzv.
kotlíkovou dotaci přes devět tisíc obyvatel,
průměrná žádost je 110 tis. Kč.
Ve 3. výzvě je připraveno přibližně 575 milionů
korun pro dalších cca pět tisíc zájemců. Krajský úřad
Středočeského kraje přijímá žádosti od 3. června
2019.
Podrobné informace jsou zveřejněny na
webových stránkách Krajského úřadu Středočeského
kraje www.kr-stredocesky.cz
e-mail: kotliky@kr-s.cz.
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ZPRÁVY O DOTACÍCH A DALŠÍCH CHYSTANÝCH PROJEKTECH

SOKOLOVNA
V létě pokračují práce na sokolovně. Jak již bylo
několikrát řečeno, zahrnovaly zateplení stěn, půdy,
opravu komínů, kompletní vybudování nových
plochých střech, nový hromosvod. Došlo k výměně
oken. Rekonstrukce dále obnáší výměnu dveří
a odvodnění. Kolem sokolovny budou provedeny
terénní úpravy. Nad pódiem je nový strop a visí zde
nová konstrukce se zachováním původní kolejničky pro
zavěšení opony, stejně tak v šatně je nový strop. Pustili
jsme se i do rekonstrukce kuchyňky v přízemí, která byla
zasažena plísní. Vnější plášť budovy bude tedy opraven
a nás čeká pokračování v podobě oprav interiéru, kde
byly již loni zhotoveny sprchy a nové toalety. Je třeba
vyřešit především centrální vytápění objektu, novou
elektroinstalaci či nový strop nad parketem. Celá akce,
byť to není podmínkou, byla konzultována s památkáři.
Na fasádu chceme vrátit žerď pro zavěšení vlajky, resp.
nechali jsme vyrobit její přesnou repliku u ověřené
zámečnické firmy Jan Techlovský. Snažíme se také
zachovat drobné prvky interiéru, jako například stropní
svítidla.

některé staré komíny a vyměněny staré vikýře na
střechách. Větrací komíny, které jsou velmi zdařilým,
nejen estetickým prvkem na budově, budou opraveny
a obnoveny, včetně několika zazděných průduchů
v učebnách. I zde se jedná o statisícové položky
z rozpočtu města.
Na dětském hřišti byl dokončen dřevěný plot a nyní
probíhá úprava zeleně v parteru školy. Škola získala dar
30 000 Kč od firmy Mondi Štětí z environmentálního
programu, ze kterého bude uhrazena výsadba stromů
na jižní straně zahrady v rámci projektu „Oáza stínů
a barev“. Bude vysázeno několik okrasných třešní včetně
dominantního javoru a za pomoci pracovníků města,
kteří instalují lavičky, bude vytvořena stinná oáza pro
trávení času venku nejen o velkých přestávkách. Po
rekonstrukci kuchyně, která zahrnuje i sanaci zdiva
a instalaci lapače tuků (bude se tedy kopat), máme
v plánu dokončení chodníčku u jižní strany budovy.

ŠKOLA
O prázdninách pokračovaly také stavební práce ve
škole. Ve školce jsme nechali vybudovat akustický
podhled k omezení hluku z tělocvičny. V současné době
již jsou práce dokončeny. Dalším, od začátku
plánovaným krokem je nový sportovní povrch
v tělocvičně, který by napomohl odstranění
kročejového hluku. Na ten však dotace v letošním roce
nevyšla, a tak to budeme zkoušet dále. Ve škole bylo
dále v několika třídách vyměněno zářivkové osvětlení.
U objektu pro pěstitelské práce byla instalována
bezpečnostní kamera, doplňující celý kamerový systém
školy.
Do školní kuchyně jsme nakoupili nové nerezové
gastro vybavení za 460 tisíc Kč. Jedná se o sporáky,
elektrickou pánev, velkou lednici nebo myčku nádobí.
Na starém zařízení už přibývalo oprav a do kuchyně léta
nikdo neinvestoval. Dotaci na stavební úpravy kuchyně
s jídelnou jsme letos sice neobdrželi, zmíněné vybavení
bychom ale tak jako tak platili z rozpočtu města (nelze
uhradit z dotace). Pořídili jsme je rovnou s ohledem na
dispozice prostoru po plánované rekonstrukci, a do
nové kuchyně tedy bude pasovat.
Ve škole ale stále nekončíme, dlouhodobě
zanedbaná údržba nyní vyžaduje nemalé investice do
oprav. V průběhu několika týdnů budou ubourány

Interiér sokolovny, srpen 2019

Nové vybavení školní kuchyně
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OPRAVY STŘECH
V současné době necháváme detailněji zmapovat stav
střech i komínů na budovách pošty a městského úřadu
tak, abychom mohli naplánovat jejich následnou
opravu. Stav střechy Turnhalle (na nižší části budovy) je
havarijní. V letošním roce se zastupitelé již museli
rozhodnout o další fázi rekonstrukce budovy. Zohlednili
přitom budoucí využití prostor ve vazbě na plánovanou
úpravu centra města. Střechu zde musíme udělat
novou, a proto nyní necháváme zpracovat projektovou
dokumentaci. Dotkne se i vnitřního uspořádání budovy,
neboť současný kazetový stropní podhled je zavěšen na
střešní konstrukci. Máme v úmyslu vrátit sem okna
v původní velikosti a také obnovit zazděné dveře ze
severní části domu. Oprava fasády ale bude muset
počkat, protože jde opět o statisícové částky za opravu
ze zdrojů města. Tyto práce totiž nelze hradit z dotace.
Přeji i nadále dotacím úspěch!

Dotace na akci s názvem POŘÍZENÍ VYBAVENÍ
ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ LIBĚCHOV v celkové výši 1,6
mil. Kč nám byla schválena. Ve fázi čekání na výsledek
jsme u akce SBĚRNÝ DVŮR a SOCIÁLNÍ BYDLENÍ. Na
akci RESTAUROVÁNÍ PAMÁTNÍKU před budovou
městského úřadu jsme získali dotaci 100 tisíc Kč. Jeho
restaurování proběhne v roce 2020 z programu Péče
o válečné hroby.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Připravujeme projektovou dokumentaci na rekonstrukci
cesty ke škole, pod školou a na Boží Vodě nad křížkem
na horizontu, kde končí asfalt. Na přelomu roku by
město rádo požádalo o dotaci na jejich opravu. Situaci
kolem příprav však značně komplikují vlastnické
poměry pozemků a nesoulad digitalizované mapy
katastru nemovitostí se skutečnou pozicí komunikace.
Město je sice vlastníkem komunikace, konkrétně na Boží
Vodě však dle katastru prochází soukromými pozemky,
a naopak soukromé parcely vybíhají do cesty. Budeme
tedy muset nejprve jednat s jednotlivými vlastníky
o narovnání hranic, abychom se posunuli dále. Bez
těchto kroků vedoucích k vyřešení majetkových
poměrů nelze komunikace opravit, resp. stavební úřad
nevydá stavební povolení, a o dotaci tak nelze požádat.

Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

OBNOVA ZELENĚ V EXTRAVILÁNU
Máme vypracovanou projektovou dokumentaci na
obnovu zeleně u příjezdové cesty do Ješovic, při cestě
podél lesa, na obnovu zeleně u cesty úvozem a na
doplnění výsadby polní cesty, to vše také v Ješovicích.
V Liběchově pak jde o obnovu sadu u vodárny na
Kostelíčku. V sadu by se mělo dařit jabloním, moruším,
třešním, višním a ořešáku. V současné době vyřizujeme
administrativu spojenou se stavebním úřadem
a podáme žádost o dotaci. Celkové náklady jsou 1,5 mil.
Kč. Město bylo také podpořeno částkou 30 tisíc Kč na
dosadbu lip ukostelíčka z firmy Mondi Štětí.

Projektová dokumentace k obnově zeleně

ÚPRAVA NOVÉ STEZKY
Stezka spojující alej s Rumburskou ulicí u sokolovny,
vybudovaná v loňském roce, bude ve své nejstrmější
části nově doplněna dřevěnými stupni, které umožní
bezpečný pohyb po stezce i za mokra a sněhu.
Zbudování schodů, které si mimo jiné vyžádalo
odbagrování a odkopání silné vrstvy letité navážky, se
ujal Ing. Pavel Dostál.
Výstavba dřevěného chodníčku a stupňů se děje
postupně, protože při ní používáme pouze dřevo
vytěžené na pozemcích města.
Po dobu stavebních a terénních úprav je stezka pro
chodce uzavřena. Prosíme, respektujte toto nařízení,
nevstupujte na stezku a neodstraňujte pásku ani
výstražné tabulky. Děkujeme.
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INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

VODNÉ A STOČNÉ – UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme uživatele místního vodovodního
a kanalizačního řadu, že faktury za vodné a stočné,
které byly vystaveny 15. května 2019, byly splatné již
k 15. červnu 2019. Stále evidujeme značný počet
neuhrazených faktur. Pokud si nejste jisti, přesvědčte
se, prosím, že jste platbu skutečně odeslali.
ÚČET PRO PLATBY VODNÉHO (DSO BOŽÍ VODA):
115–8953850297/0100

Příměstský tábor, který už podruhé uspořádalo město
Liběchov ve spolupráci se ZŠ a MŠ Liběchov a za
přispění dotace z Evropské unie – Operačního
programu Zaměstnanost, má v okamžiku uzávěrky
Liběchovského zpravodaje před sebou poslední dva
týdenní turnusy. Letos se na tábor přihlásilo celkem
třicet dětí, a mnohé z nich jej navštěvovaly
opakovaně, po více týdnů, takže jednotlivých
účastníků bylo šedesát tři. Program tábora zajišťovali
převážně pedagogové z místní školy. Děti si užily
sportovní a společenské hry, výtvarnou činnost,
vycházky po okolí a výlety, například do zooparku,
i návštěvy koupaliště. Nevšedním zážitkem byla
exkurze do malé vodní elektrárny v Liběchově nebo
ukázka práce koní v těžko přístupném lesním terénu.
Zajímavé povídání o historii, technice a zoologii
připravil pro děti spolek Umělecký mlýn Liběchov.
Díky zmíněné dotaci se příměstský tábor uskuteční
i v příštím roce, a to jak v týdnu jarních prázdnin (2.–6.
března 2020), tak v létě, opět v týdenních turnusech.
O podávání přihlášek Vás opět budeme s předstihem
informovat.

ÚČET PRO PLATBY STOČNÉHO (MĚSTO LIBĚCHOV):
43–7151660227/0100
PŘEPLATEK NA STOČNÉM PŘI ZÁLOHOVÝCH
PLATBÁCH
Pokud odběrateli při zálohových platbách stočného
vznikne přeplatek, nevrací se automaticky na účet.
Je možné vyzvednout jej v hotovosti v pokladně
městského úřadu na základě předložené faktury,
nebo písemně požádat o zaslání přeplatku na účet.
V tomto případě prosím nezapomeňte uvést číslo
účtu, kam má být přeplatek zaslán.
POPLATEK ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU,
ÚHRADA VE DVOU SPLÁTKÁCH
Připomínáme občanům, který hradí poplatek za svoz
komunálního odpadu ve dvou splátkách ročně, že
termín pro uhrazení druhé letošní splátky je 30. září
2019.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 14. srpna 2019
jsme vzpomněli
nedožitých 90. narozenin
naší drahé maminky, paní

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM
V měsících červnu až září tohoto roku oslavilo dvanáct
našich spoluobčanů významné životní jubileum:

MARTY ULMANOVÉ,
která nás opustila
v roce 2006.

●●65 let.............1
●●70 let.............1
●●75 let.............3
●●80 let.............2
●●85 let.............2
●●86 let.............1
●●90 let.............2

S láskou rodina.

Přání k narozeninám, výročí svatby nebo jinému
významnému dni uveřejňujeme zdarma.
Podle zákona je však nyní podmínkou otištění písemný
souhlas oslavence.
Bližší informace získáte na Městském úřadu Liběchov.
Vzpomínky na zesnulé otiskujeme také zdarma, na přání
rodiny a pozůstalých.

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme
mnoho štěstí, zdraví a dobré pohody do dalších let!
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HOSPODAŘENÍ S PITNOU VODOU A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
DIESELOVÝ AGREGÁT DO VODÁRNY

možné po předchozí domluvě odevzdat k likvidaci
v areálu technických služeb v Litoměřické ulici (bývalý
areál lesní správy).

Voda ze studny DSO Boží Voda se střídavě čerpá do
dvou vodojemů – v Ješovicích a v Liběchově. Z nich je
samospádem zásobováno pět obcí: Liběchov, Ješovice,
Želízy, Tupadly a Dolní Zimoř. Toto důmyslné
zásobování odolává i situacím, při kterých nastává
přerušení dodávky elektrické energie. Plné vodojemy
totiž při výpadku proudu vystačí všem zmíněným
obcím zhruba po dobu dvou dnů. Například při orkánu
Herwart v říjnu 2017, kdy většina míst na Mělnicku
zůstala bez dodávek elektřiny i pitné vody, byly obce
napojené na vodovodní řad DSO Boží Voda plynule
zásobovány pitnou vodou. Aby dodávky vody nebyly
ohroženy ani při delším výpadku elektřiny, bude
k vodárně na Boží Vodě umístěn dieselový agregát.
Řadu let byl uložený v hangáru v bývalém areálu lesní
správy, a proto byla nezbytná kontrola jeho funkčnosti.

NOVÝ KONTEJNER NA ELEKTROODPAD
V Rumburské ulici naproti hřbitovu přibyl ke stávajícím
nádobám na plasty, papír, sklo, kartony a textil také
kontejner na elektroodpad. Jeho svoz zajišťuje firma
Asekol. Do kontejneru patří drobná elektronika, menší
domácí elektrospotřebiče a také použité baterie,
vhazovat naopak nesmíme zářivky, televize a monitory.
Pokud potřebujete odložit objemnější elektroodpad,
nenechávejte ho, prosím, vedle kontejneru, ale
kontaktujte technické služby města na telefonním čísle
702 136 427. Po domluvě s pracovníky technických
služeb je možné tyto předměty odložit v bývalém areálu
lesní správy.

NEPOŘÁDEK U POPELNIC
Fotografie byla pořízena při převozu agregátu do dílen
firmy, která provede údržbu stroje, doplní všechny
technické tekutiny a zhotoví chybějící výfuk a nádrž na
naftu.

To platí také o veškerém dalším tříděném odpadu, pro
který jsou v obci přistaveny kontejnery. Máte-li naráz
k likvidaci větší množství papíru nebo starého oblečení,
které kontejner na ulici nemůže pojmout, prosím,
zavolejte na číslo technických služeb města a domluvte
se na odložení odpadu ve sběrném dvoře. Volně
ponechaný papír a textil se zvlášť za deštivého počasí
snadno znehodnotí a musí být vyhozen do směsného
odpadu. Snaha třídit pak byla zbytečná.

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – PROBLÉMY ÚDRŽBY
Čistírna odpadních vod v Liběchově je stejně jako jiná
podobná zařízení náročná na údržbu. Tu bohužel
zbytečně komplikují a prodražují opravy, k nimž by
vůbec nemuselo docházet. Nevhazujte proto do
kanalizace žádné předměty – houbičky na nádobí,
hadříky apod. Velkým problémem jsou oblíbené
vlhčené ubrousky, které se ve vodě nerozpustí, namotají
se na čerpadlo a způsobí jeho spálení. Na česlech nebo
v přečerpávacích jímkách se často zachytí i bizarní
předměty, v poslední době například miska.
Nevylévejte, prosím, do odpadu olej z fritovacích hrnců
a pánví – z oleje a dalších nečistot se tvoří tukovce, které
ucpávají kanalizační potrubí i čistírnu odpadních vod.
Použitý olej v nádobách (například PET lahvích) je
9

ČERVEN BYL PRO DĚTI MĚSÍCEM VÝLETŮ A POZNÁVÁNÍ
Škola v přírodě

Nechyběly hry na pískovišti, přehazovaná, vybíjená,
líný tenis, zdolávání průlezek na hřišti u chaty a tvoření
z přírodnin v nedalekém lese. Den před odjezdem děti
ještě stihly prozkoumat místní polní letiště a křížovou
cestu s kapličkou a léčivou vodou. Našlapaly spoustu
kilometrů, ale zvládly to úžasně. Pobyt si všichni užili,
jídlo nám chutnalo a načerpali jsme spoustu poznatků.

Hned druhý týden v červnu (10.–14. 6.) odjely starší
děti z naší mateřské školky na školu v přírodě do
Jestřabí v Krkonoších. Sluníčko jim svítilo celý týden
a tak mohly objevovat krásy a zajímavosti okolí.
Jako první navštívily farmu PLAMP, která se zabývá
hlavně chovem poníků. Majitelka paní Křivá je formou
otázek a odpovědí seznámila se životem poníků a koz.
Dozvěděly se něco o jejich původu, potřebách a užitku.
Zavedla je přímo do výběhů, aby mohly sledovat zvířata
z přímé blízkosti. Jelikož poblíž viděly divoké včely,
vyprávěla jim i o nich.
Další den se zajely podívat do soukromého muzea
manželů Pičmanových – Krkonošského muzea řemesel
v Poniklé. V současné době je v této expozici cca 700
exponátů např. z oblasti zemědělství, zpracování lnu,
praní a žehlení prádla, výroby másla, knoflíků, krajek.
Prohlédnout si můžete i truhlářskou a ševcovskou dílnu,
faru, hospůdku, starodávná svítidla, výstavu kočárků
a hraček, módu a módní doplňky první republiky.
V této vesničce sídlí i rodinná firma RAUTIS, která se
zabývá výrobou skleněných perličkových ozdob
a umožňuje exkurze přímo do výroby. Je to poslední
firma na světě, které se podařilo zachovat staré
technologie. A tak se šly děti podívat. Během prohlídky
pozorovaly jednotlivé kroky výroby perliček
a perličkových ozdob (foukání ze skleněných trubic,
stříbření, barvení a řezání perlí, montáž ozdob). Tzv.
perlařské řemeslo si nakonec i vyzkoušely. V kreativní
dílničce si pod vedením lektorky vyrobily perličkovou
ozdobu a poznaly, že to není zrovna lehká práce.
Konečný výrobek ale rozzářil všechny dětské oči a každý
byl na sebe pyšný.

Svíčkárna Rodas v Šestajovicích
Ve čtvrtek 20. 6. jsme vyjeli na poslední výlet v tomto
školním roce, a to do svíčkárny Rodas v Šestajovicích
u Prahy. V čokoládovně děti nejdříve zhlédly naučný
program o čokoládě a pak již odlévaly a zdobily
belgickou čokoládu různými ingrediencemi dle své
chuti. Následně malovaly čokoládovými barvičkami na
čokoládové srdíčko. Samozřejmě všechny tuto
výbornou čokoládu také ochutnaly. V druhé dílničce si
vlastnoručně obarvily a zabalily svíčku. Dále si děti
v areálu svíčkárny prohlédly minifarmu zvířátek
a v místním obchůdku nakoupily dárečky pro rodiče.
Krásné počasí, pohoda a spokojenost – byl to skvělý
výlet.
Kolektiv učitelek mateřské školy

Při procházce obcí děti objevily krásné dětské hřiště
s vodními prvky. Mohly tvořit přehrady, bagrovat písek
ve vodě, roztáčet vrtule vodním proudem, nabírat vodu
nejrůznějšími mechanismy. Pro všechny to byl opravdu
zážitek.
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MODRÁ KOTVA HLÁSÍ...
zbraní. Cestou zpátky jsme pak čistili přírodu od
odpadků. Mezi naše největší úlovky patřily dvě
pneumatiky. Počasí nám sice nepřálo tolik jako na
putovním táboře a pár dní propršelo, ale nám to
nevadilo. Vyráběli jsme si pavučiny snů, drobnosti
z korálků a náramky přátelství nebo jsme hráli deskové
hry. Tábor jsme zakončili táborovým ohněm, u kterého
jsme vzpomínali na všechno to krásné, co jsme zde
prožili. A budeme na to vzpomínat ještě dlouho, neboť
příroda na Jindřichohradecku je vskutku úžasným
místem, skrývajícím mnohá dobrodružství.
V druhé části tohoto článku bych chtěl navázat na
náš malý seriál, v němž Vás chceme seznámit s našimi
posádkami. Dnes Vám chci říct pár slov o posádce
Vyder, děvčat ve věku sedm až jedenáct let. Je jich
sedm: Kukačka, Múza, Kačka, Hermiona, Martinka, Trolík
a Anička. Jsou to děvčata, která nezkazí žádnou legraci.
Kukačka je velmi šikovná a vždy ráda pomůže, Múza
umí krásně kreslit, Kačka má ráda zvířátka. Hermiona je
odvážná a nebojí se zkoušet nové věci, zatímco
Martinka se o ostatní děvčata velmi hezky stará. Trolík je
upovídaná a Anička se lehce nadchne pro nové věci.
S děvčaty se scházíme každý týden na pravidelných
schůzkách, ale také vyrážíme na různé výpravy nebo
jezdíme na lodích. Hledáme nové kamarádky do party!
Pokud jsme Vás zaujali, ozvěte se nám a nechte své dítě
vyrůst ve skautu!
Více na: https://modrakotva.skauting.cz/.

Prázdniny pomalu končí a my bychom se chtěli
podělit o naše zážitky z táborů, které jsme letos
pořádali. V termínu od 21. 7. do 26. 7. jsme vyrazili na
putovní tábor na vodě, tentokrát na řeku Sázavu. Naši
plavbu jsme zahájili v kempu Stvořidla a pokračovali až
do kempu v obci Kácov. Celkově jsme ujeli asi 50 km.
Během naší plavby jsme sjížděli jezy, kterých je vlivem
sucha a staveb vodních elektráren sjízdných méně než
dříve. Ve Sluneční zátoce jsme navštívili památník
spisovatele a skauta Jaroslava Foglara. Také jsme se
podívali do vodáckého muzea ve Zruči nad Sázavou
a zjistili jsme, že mnohé exponáty se podobají, nejen
tvarem, ale i materiálem, našim lodím, na kterých jsme
do Zruče přijeli :-) .
V Kácově se naše cesty rozcházely. Několik z nás
muselo domů, ale zbytek pokračoval k rybníku Sedlo
u Jindřichova Hradce, kde na putovní tábor plynule
navazoval tábor stálý ve dnech 27. 7. – 3. 8. 2019.
Tématem letošní etapové hry byl divoký západ, a tak se
nám po tábořišti náhle prohánělo mnoho kovbojů, ale
také pistolníků s kolty velmi nízko u pasu. Děti se ocitly
v malém rozvíjejícím se městečku, kde stavěly nové
budovy užitečné pro chod města, putovaly po
indiánských stezkách či řešily detektivní případ. Jak už
to tak na divokém západě chodí, nevyhnuli jsme se ani
duelům s vodními pistolkami, kde suchý mohl zůstat jen
jeden. Také jsme samozřejmě jezdili na lodích. V Nové
Bystřici jsme si prohlédli muzeum úzkokolejky
a následně jsme se po této trati projeli do Jindřichova
Hradce, kde jsme navštívili místní zámek a muzeum

Za přístav Modrá kotva Liběchov Bc. Jaromír Kubec
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PRVNÍ LIBĚCHOVSKÝ BIOGRAF SE VE MLÝNĚ VYDAŘIL
Počátek letošního léta přinesl další novinku do
Uměleckého mlýna Liběchov. Přímo v mlýnici probíhal
v polovině června po dva večery malý festival
dokumentárních filmů, nazvaný Liběchovský biograf.
Díla filmařů z několika evropských zemí zahrnovala
závažné, ale někdy také úsměvné společenské sondy
i dokumenty ze světa politiky.
Jak po projekci řekl jeden z desítek návštěvníků,
„určitě to nebylo nic pro zábavu, spíš k přemýšlení“.
S tím spolek Umělecký mlýn Liběchov také celou akci
uspořádal – aby do veřejného prostoru našeho
městečka přinesl nekomerční filmy, které ani ve velkých
metropolích neplní pokladny biografů, ale o to více
vypovídají o světě kolem nás.
„Na to, že jsme takovou akci pořádali poprvé, jsme
s průběhem i návštěvností velmi spokojeni,“ shrnula
Abigail Rejchrtová Kozlíková, která byla hlavní duší

Liběchovského biografu. „Určitě víme, co se osvědčilo
a co vylepšit pro příště.“ K příjemné atmosféře kromě
návštěvníků z Liběchova, Štětí, Mělníka, Roudnice či
Prahy přispěl i Parostrojní pivovar Lobeč, odkud byl
soudek dobře vychlazeného piva.
Samotné akci přitom předcházela citlivá oprava
šalandy – velké místnosti v mlýnici, která v minulosti
sloužila jako zázemí pracovníkům mlýna. Tento prostor
se natrvalo proměnil v promítací a přednáškový sál
s historickými sedačkami z pražského kina Blaník. Přes
léto už tak mohl sloužit nejen k diskusím s veřejností,
ale třeba i k promítání dětem z liběchovského
příměstského tábora. Také letos se na zajišťování
táborového programu spolupodílel právě spolek ze
mlýna, který pro děti mj. zorganizoval exkurzi do malé
vodní elektrárny na jižním okraji Liběchova,
provozované společností Mercator. „Bylo to hustý,“
shodly se ohromené děti jednohlasně po komentované
prohlídce pečlivě uklizené podzemní haly s impozantní
turbínou, kde mají pro návštěvníky dokonce připravené
i bačkory.

Mělničtí školáci při návštěvě liběchovského mlýna

RYBÁŘSKÝ SBOR OSLAVUJE
V letošním roce oslavil DRS (Dobrovolný rybářský sbor)
Liběchov dvacet let své činnosti. Jeho zakladateli byli
Jiří Barda, Petr Fryč, Břetislav Klika, Miroslav Klika,
Miroslav Liederhaus, Miroslav Miko, Pavel Nekuda,
František Rodr a František Týnek.
Rybáři se pravidelně zúčastňují závodů a každoročně
pořádají závody v rybolovu také pro děti. V uplynulých
letech mnohokrát uspořádali úspěšný ples.
Své jubileum oslavili tradičně u řeky Labe, kde se kromě
nich sešlo i mnoho hostů a dětí, které se nechaly
povozit na motorové pramici. Pohoštění bylo opravdu
bohaté a zahrnovalo i rybářské speciality, například
uzené ryby chycené v Labi nebo rybí škvarky z kapra
a cejna. Do dalších let přejeme rybářům z DRSu hodně
úlovků a krásné chvíle strávené u vody!

Liběchovští rybáři si ke svému dvacetiletému výročí
nechali potisknout originální trička
12

LIBĚCHOVSKÉ KOSTELNÍ ZVONY
Proto přežily druhou světovou válku. Jeden je zasvěcen
sv. Josefu, druhý sv. Marii. Vyrobila je slavná zvonařská
firma Manoušek a spol. z Brna.
Osud těchto železňáků má zajímavý zádrhel. Po
vyhoření věže kaple sv. Ducha v roce 1966 a její opravě
v letech 1968–1969 k opětovné instalaci zvonů do
obnovené věže již nedošlo. Zvony tak zůstaly nevyužity.
Vzápětí byly zapůjčeny do Petrovic na Sedlčansku, na
což se ale trochu pozapomnělo. Teprve po převratu
v roce 1989 začalo nové zastupitelstvo – jmenovitě
starosta pan Josef Povolný a místostarosta pan Bohumír
Boštík – po zvonech pátrat. Nakonec byly objeveny
a z Petrovic do Liběchova vráceny. Nikoli však do kaple,
ostatně již tehdy chátrající. Uskladněny byly v zámku,
nejprve v kočárovně sýpky, naposled v budově
pivovaru. Ještě že neskončily ve starém železe jako
krásné železné oplocení zámku... Malý zvon umíráček se
žel v době po požáru věže takzvaně „ztratil“ a lze se
domnívat, že nenávratně. Při úmrtí v obci zvonil údajně
ještě v šedesátých letech.
V roce 2019, po několikaletém martyriu, přešel
kostelík sv. Ducha z majetku Národního muzea Praha do
majetku obce Liběchov. Tím začala jeho nová éra.
Objekt vyžaduje opravu v řádu povícero milionů.
Věříme, že potřebné finance se nakonec podaří získat.
Jedna z četných renovací se týká i umístění zvonů na
původní místo, to jest do věže, kde bude nutno
vybudovat nové patro a stolici, zvononosnou konstrukci
(původní v roce 1966 shořely), na kterou se zvony
zavěsí.
V nedávné době paní starostka Zralíková povolala
k potřebným pracem právě potomka zvonaře, který
v roce 1919 zvony v Brně ulil, pana Petra Rudolfa
Manouška (na fotografii). Firma Manoušek se věnuje
zvonařině už v třetí generaci, jako jediná v Čechách.
V současné době zvony odlévá v Nizozemí (pan
Manoušek s úsměvem dodává: „Mám to trochu daleko
do práce...“), doma v Čechách je kompletuje.
-jkčervenec 2019

V Liběchově patřil menší zvon, původně zasvěcený
Panně Marii, „dolnímu“ kostelu sv. Havla. Roku 1883 byl
přelit v Praze zvonařem Josefem Diepoldem. Dnešní
zvon je datován rokem 1922. Možná, že tehdy došlo
k novému zasvěcení sv. Antonínovi, které trvá dodnes.
Zvon byl před dvěma lety renovován a převeden na
strojní provoz, denně vyzvání poledne a večerní klekání
(18. hodinu), svolává také na mši svatou. Renovaci
zajistila Římskokatolická farnost Liběchov, P. Pavel
Anselm Kříž, O. Praem., a byla financována ze sbírky,
kterou podpořil Liběchov sobě – spolek pro záchranu
kostelíčka (80 000 Kč).

Samostatná kamenná zvonice čtvercového půdorysu,
s cibulovitou bání a se čtyřmi zvony stála nad kostelem,
respektive nad farou. Je zakreslena na Adalbertově
plánu z roku 1728 (detail viz obrázek) a později také na
Puchernově vedutě z roku 1804. Když pak v roce 1823
majitel panství Jakub Veith renovoval „horní“ kostel
(kapli sv. Ducha), nechal v průčelí přistavět věž, do které
byly zvony z níže položené zvonice přeneseny. Tím tato
zvonice zanikla, objekt je dnes součástí domu čp. 97.
Prvý ze zvonů z roku 1601 vážil 700 kg. Ulit byl
Pavlem Minichem v České Lípě. Byl bohatě zdoben.
Mimo jiné nesl nápis ve staré němčině, který v překladu
Františka Purše, výtečného mělnického historika, zní:
„Ach Bože, jak se svět pachtí po majetku a slávě, když je
získáme, padneme a zemřeme.“
Druhý zvon pocházel z roku 1560 a byl zhotoven
Bricciusem (Brikcím) z Cimperka. Ten je považován za
největšího českého zvonaře všech dob. Bližší o zvonu
nevíme.
Třetí zvon, zasvěcený sv. Josefu, vážil 250 kg. V roce
1878 byl v Praze přelit Josefem Diepoldem.
Čtvrtý, menší zvon, umíráček, pocházel z roku 1743,
nenesl žádný reliéf, toliko písmena I.C.L.
Ani jeden z těchto zvonů se nedochoval, zřejmě byly
rekvírovány pro válečné účely. V roce 1919 je nahradily
dva středně velké zvony a jeden malý zvon umíráček,
ulité nikoli z bronzu, ale ze železa (tzv. zvony železňáky).
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LIBĚCHOV SOBĚ - SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA
konci. Z prostředků Nadace Via, podpořené T-Mobilem,
nechal spolek v zámecké zahradě vybudovat několik
laviček a především zahradní můstek, který je vkusným
prvkem a zároveň symbolem samotného projektu.
Nachází se mezi částí zahrady, kterou s pomocí svých
pedagogů upravovaly hlavně děti z liběchovských škol
a dětského domova, a částí, kterou čistili převážně
členové našeho spolku a ostatní dospělí dobrovolníci.
Jak si stojí veřejná sbírka na rekonstrukci kostela
sv. Ducha a Božího hrobu, organizovaná spolkem
Liběchov sobě? Červnová Svatodušní pouť přispěla do
sbírky částkou 10 184 Kč. Z toho ve dvou sbírkových
kasičkách, úředně odpečetěných na Městském úřadu
Liběchov, bylo 6 144 Kč, výtěžek tomboly činil 4 040 Kč.
Finanční částka byla vložena na sbírkový transparentní
účet: 5627296389/0800. Děkujeme všem dárcům a také
všem, kdo pomohli vytvořit příjemnou atmosféru pouti.
Těšíme se na Vás při nadcházejících akcích našeho
spolku a děkujeme Vám za jakoukoliv formu spolupráce.

Milí spoluobčané z Liběchova a Ješovic,
blíží se konec teplého léta, které asi většina z nás využila
k nějaké formě odpočinku, načerpání energie. A jak to
bývá, prázdninové zážitky přinesly také nové inspirace.
Jaké aktivity tedy pro Vás chystáme:
Ve dnech 14. a 15. 9. 2019 proběhne v Liběchově již
čtvrtý ročník Dnů evropského dědictví (dále jen DED).
Město Liběchov akci letos poskytlo svou záštitu.
Harmonogram celého víkendu je uveden samostatně
na další stránce. Tématem letošních DED budou jako
každoročně liběchovské památky, a letos především
kostel sv. Ducha a Božího hrobu.
Spolek připravil projekt na vybudování pietního
místa v kryptě kostelíčka, které pro nás i příští generace
uchová historickou paměť a zároveň zachová
důstojnost místa, kde v minulosti byli pohřbeni majitelé
liběchovského panství. Autorem grafického návrhu je
historik umění PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. Projekt
bude vystaven na DED spolu se stavebními výkresy
kostelíčka pořízenými v roce 1965, rok před tím, než
byla požárem zničena věž kostela. Jejich zhotovitelem
je Ing. Karel Lojka. Výkresy budovy a také projekt
pietního místa jsme poskytli k dalšímu využití městu
Liběchov.
V zámku bude dále vystavena velká papírová maketa
kostelíčka, kterou podle technických výkresů výše
zmíněného projektanta sestrojil předseda Mělnického
osvětového a okrašlovacího spolku (MOOS) a také
mělnický kronikář pan Martin Klihavec. Pro zájemce,
nejen z řad dětí, budou na místě k zakoupení malé
verze tohoto modelu.
Na letošních DED bude poprvé pro návštěvníky
otevřena zámecká kaple. V ní bude instalována výstava
„Živé svolávám, mrtvé oplakávám, blesky rozptyluji...“
Zvony v Liběchově a v bývalých patronátních kostelech.
Na výstavě jsme spolupracovali s Národním
památkovým ústavem Praha a také s diecézním
kampanologem litoměřického biskupství. Mimo jiné
uvidíte nejstarší liběchovské zvony a dozvíte se, jak se
zvony vyráběly a stále vyrábí. Výstava také ukáže,
s jakými okolními vesnicemi byl Liběchov historicky
propojen.
Součástí kulturního víkendu budou jako každoročně
i koncerty. Letos se můžete těšit na dvojkoncert Velkého
dechového orchestru MKD Mělník a smíšeného
pěveckého sboru Intermezzo ze Mšena pod vedením
sbormistra PhDr. Josefa Šebesty, Ph.D.
Skautský přístav Modrá kotva Liběchov připravil pro
návštěvníky DED malé občerstvení formou čajovny
a pro děti výtvarnou dílničku, kde si mohou zhotovit
svůj vlastní zvonek. Také se můžete těšit na informace
z historie liběchovského skautingu.
Projekt Mluvme spolu se letos na podzim nachýlí ke

Autorem modelu je Martin Klihavec, předseda Mělnického
osvětového a okrašlovacího spolku a kronikář města
Mělník
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VÝZKUM LÉČBY HUNTINGTONOVY NEMOCI V ÚŽFG AV ČR
nemoci). Nemoc se projevuje změnou osobnosti,
mimovolnými kroutivými pohyby končetin a hlavy, pro
které byla nemoc v minulosti nazývána tancem sv. Víta,
dále postupnou ztrátou řeči a končí demencí, plnou
závislostí na pečovatelích.
Liběchovský výzkum nemoci probíhá na vzrůstově
malých prasatech, v dospělosti váhově podobných
člověku. Vědci vnesou mutovaný lidský gen do
organismu prasat a získají tak možnost na nich studovat
molekulární a genetické zákonitosti lidských chorob
i jejich klinické projevy. Transgenní prasata jako model
lidské Huntingtonovy choroby v liběchovském ÚŽFG AV
ČR chovají od roku 2009. První takové transgenní
miniprase byla Adéla, která již ve své genetické výbavě
nesla laboratorně přenesený mutovaný gen pro toxicky
změněný huntingtin. Narozená mláďata pak měla
mutaci zabudovanou ve svém genomu a přenášela ji
tak do dalších generací. Za deset let, co projekt probíhá,
se narodilo podobných prasat více než sto. Snahou bylo
nejprve prokázat, že miniprasata skutečně
Huntingtonovou chorobou onemocní, a dalším krokem
bylo hledat vhodný lék. Tím se ukázala být toxický
huntingtin blokující nukleová kyselina, tzv. mikro-RNA,
zabalená do určitého viru, která se vpichuje do mozku
prasat. Bylo potřeba zjistit, v které části mozku a o kolik
se mutovaný huntingtin po aplikaci léku sníží.
Experimenty probíhaly ve spolupráci s holandskou
firmou uniQure a jejich výsledky byly dostatečné.
Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který
povoluje klinické testy, doporučil zahájit testování na
pacientech již v druhé polovině roku 2019. Snad se lidé,
kteří nyní o své genové pozitivitě vědí, a zatím
chorobou neonemocněli, dočkají léku, který je vyléčí.
A těm, kdo již onemocněli, se pomocí něj podaří
chorobu zastavit či zmírnit.
Děkuji panu prof. MVDr. Janu Motlíkovi, DrSc., za
pozvání na červnové sympozium Adela Day a přeji jemu
a celému jeho týmu hodně úspěchů v jejich důležité
a i ve světě ceněné práci.
MUDr. Šárka Bínová

Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR
v Liběchově přispívá svým výzkumem k vývoji léčby
dosud nevyléčitelné neurologické choroby. Ráda bych
se s Vámi, čtenáři liběchovského zpravodaje, podělila
o skutečnost, na kterou můžeme být coby občané
Liběchova hrdí.

V Liběchově v ÚŽFG AV ČR pracují vědci, kterým se
podařilo svým výzkumem přispět k vývoji léčby dosud
nevyléčitelné vzácné dědičné choroby – Huntingtonovy
nemoci (výskyt onemocnění v populaci 4–10 případů
na 100 000 obyvatel). Nemoc je způsobena genetickou
mutací genu huntingtin, který máme všichni
v organismu přítomný a který kóduje vznik proteinu
huntingtin, jehož funkce dosud není přesně známá.
Genetickou mutací tohoto genu se ale vytvoří protein
pozměněný, a ten je pak pro náš organismus toxický.
U postižených lidí působí v relativně mladém věku
předčasnou degeneraci mozkových buněk a brzký
rozvoj demence. Nemoc se dědí autosomálně
dominantně, což znamená, že pokud tuto dědičnou
chorobu má jeden z rodičů, je 50 % jistota, že jejich
potomek onemocní také. Nemoc propuká kolem
čtyřicátého roku věku, někdy dříve, většinou v době,
kdy už nemocný má sám potomky a neví, zda jeho
nemoc také nezdědili (opět 50 % „šance“ vzniku

TECHNIKA PRO ŠKOLÁKY
Ve školním roce 2019/2020 se na liběchovské
základní škole nově otevírá kroužek 3D tisku, určený
žákům druhého stupně, od šestého ročníku výše. Je
věnován začátečníkům, předpokládá však základní
počítačovou gramotnost. Děti využijí 3D tiskárnu,
kterou škola od jara vlastní, a budou tvořit své vlastní
modely v programu solidworks. Bližší informace
o kroužku, který povede pan učitel Karel Kurz, se žáci
dozvědí přímo ve škole na začátku školního roku.
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JEŠOVICKÝ POSEL
OLYMPIÁDA TROCHU JINAK
Ani horké a dusné počasí, jaké panovalo v sobotu
24. srpna, neodradilo čtrnáct účastníků, kteří si při
letošní netradiční olympiádě přišli poměřit své síly
v diciplínách více (i méně) obvyklých.
Hod oštěpem, vrh koulí, skok do dálky, běh i srážení
kuželek prověřilo každého ze sportovců, děti i dospělé,
a co teprve když měli vše zopakovat se svázanýma
nohama nebo zakrytýma očima! Více než špičkové
sportovní výkony se tak cenila snaha a vytrvalost,
a samozřejmě dobrá nálada, o kterou jako každoročně
nebyla nouze. Na každého závodníka na konec čekal
diplom a sladká odměna. Mimo základní disciplíny děti
zabavilo i házení kroužků a vůbec dovádění na hřišti,
které toho dne patřilo jen jim.
Olympiádu trochu jinak pořádáme už od roku 2009.
První generace malých závodníků nám tak pomalu
odrůstá – a my se těšíme, že na jejich místo nastoupí ti
mladší. Pár odvážlivců už v sobotu dorazilo. A kdo se
letos ještě dívá z kočárku, může se třeba napřesrok sám
pustit do zápolení.
Na shledanou opět v srpnu na ješovickém hřišti!

CHLÉB Z HISTORICKÉ PECE
V neděli 25. srpna jsme se v Ješovicích sešli, abychom se
pokusili upéct chleba v peci více než 200 let staré.
Výsledek našeho snažení jsme si samozřejmě
zdokumentovali a můžete ho vidět na fotografii vpravo.
To, co obrázek nedokáže zporostředkovat, je báječná
vůně čerstvě upečeného chleba a také chuť, na kterou
jsme byli tolik zvědaví a která nás rozhodně
nezklamala.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO JEŠOVIC NA

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 se už po třinácté
sejdeme, abychom společně vytvořili adventní
věnce a vánoční dekorace.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
7. LISTOPADU 2019
17.00 HODIN
U HÁJOVNY

Podrobnosti se včas dozvíte na plakátech.

17

TOMÁŠ JIRÁSEK: MÉ VZPOMÍNKY NA BOŽÍ VODU
sloužil dlouhá léta, a to ještě v době, kdy už byl strejda
Kubina v penzi.
Naše klukovské výlety směřovaly na všechny strany
od Boží Vody. Nejčastěji jsme chodili ke skalním
výtvorům, kterých tady v okolí byla a stále je celá řada.
Vytvořil je sochař Václav Levý. A my jsme lezli po
skalách, na kterých byly vidět záseky mistrovy ruky.
Klácelka, Čertovy hlavy, Kalich... Na druhé straně, nad
Boží Vodou, kaplička Máří Magdaleny, Had či Harfenice.
Sem jsme jezdili na kolech, protože to bylo přeci jen
trochu daleko. Všude na cestách byl písek, takže kola se
nám do něj bořila. Byly to ale zážitky, protože nikde
jinde se na tak malém prostoru tolik soch nenalézalo.
Při našich putováních jsme často narazili na malé
pevnůstky, které byly rozesety podél silnice na Štětí
a dále po polích a lesích směrem k Ješovicím
a Tupadlům. Bunkry byly značně poničené a mnohdy
z nich byly vytrhány dveře, střílny a další kovové
součásti. Nejčastěji jsme jezdili do bunkru na vrcholu
kopce nad Liběchovem. Stál těsně u silnice a byl velmi
dobře přístupný. Nejvíce bunkrů se dochovalo nedaleko
silnice č. 9, mezi obcemi Chudolazy a Medonosy. Tam
jsme je jezdili na kolech prohlížet a případně si hrát na
vojáky.
Na rozhraní mezi Boží Vodou a Želízy stojí objekt,
který před válkou sloužil jako sanatorium pro nemocné
s dýchacími obtížemi. Od října 1953 zde bylo otevřeno
zemědělské odborné učiliště. O této škole píši proto, že
zde převažovalo dívčí osazenstvo a zahradnice, jak jim
říkal strejda Kubina, chodily okolo našeho domu do
Liběchova na praxi či jen tak za zábavou nebo nákupy.
To jsme seděli se strejdou na schodech před vchodem
do baráku a okukovali je. Strejda mi stále radil, protože
některé znal osobně, že za tou bych měl chodit, protože
má bohaté rodiče, nebo abych se této vyhnul, že je sice
hezká, ale bohužel také hloupá.
K učilišti jsme s kluky vyráželi na lup, protože na
školních políčkách se pěstovaly okurky, kedlubny,
karfiol či zelí. A když jsme měli dobrou náladu a nechtěli
jsme si hrát na loupežníky, nachytali jsme na potoce
nějaké pstruhy a ty jsme vyměnili za dobrou zeleninu.

Pan Ráczek byl také vášnivý nimrod. Doma měl
hromadu trofejí a každý návštěvník rybárny se jimi
kochal. Na zemi měl kančí kůže, a dokonce i kůži
z medvěda, kterého střelil někde v Polsku. A protože
chodil střílet i doma, choval v kůlně výra, který při
lovech dravých ptáků nebo vran sloužil jako návnada.
Když už jsem u těch ptáků... Jeden čas měli v rybárně
zlého kohouta. Ten útočil nejen na malá zvířata, jako
kočky nebo psy, ale troufl si i na lidi. Zvláště na ženy,
které si přišly do rybárny pro ryby a byly v pestrých
šatech, tak na ty kohout určitě zaútočil. I já jsem s ním
měl neblahou zkušenost. Šel jsem strejdovi Kubinovi
něco vyřídit a moje červené trenýrky na kohouta
zapůsobily jako červená muleta na býka. Rozletěl se za
mnou a zobák mi zasekl do lýtka. Ještě že byl strejda na
blízku a štípal zrovna dříví. Tak mne popadl, nohu mi
položil na špalek, a jak byl kohout v noze „zaklovnutý“,
tak mu usekl hlavu. Hlava se zobákem mi zůstala v noze,
ale tělo bez hlavy ještě chvíli lítalo po dvorku, než milý
bezhlavý kohoutí rytíř padl na zem. Pak mi strejda
vypáčil z nohy kohoutí hlavu, ve studánce jsem si ránu
zachladil, až přestala téct krev. Natrhal jsem si
bezinkové listy, dal je na ránu a ovázal si nohu nějakým
hadrem, protože kapesník jsem neměl, a šel si zase hrát
s kluky.
Pstruzi potřebovali každodenní krmení, a tak strejda
Kubina jezdil pro maso do pražských jatek
v Holešovicích a také pro zbytky po zpracování
mořských ryb do podniku Rybena, který byl nedaleko
holešovického přístavu. Zpočátku měli rybáři stařičkou
Tatru 12, se kterou jezdili i do Doks a na jiné rybníky, ale
hlavně do Prahy a se pstruhy na Mělník, do zámecké
vinárny. Tatřička neměla na korbě plachtu, protože se
pořád nakládaly a vykládaly sudy s krmením či sítě na
výlovy. Vpředu bylo místo jen pro dva, takže ostatní
cestující museli sedět na korbě. Je pravdou, že
maximální rychlost byla asi 50 km/hod., ale tou se nikdy
nejezdilo. A do kopce, před Mělníkem nebo Dubou, si
Tatřička „vyšlapovala“ takovou rychlostí, že by jí chodec
bez problémů stačil. Později, když dosloužila,
zaparkovali ji rybáři k domu čp. 220, kde bydleli Říhovi
(již o nich byla řeč) a také rodina Pražských, kteří
pracovali v rybárně.
S kluky jsme si v odstaveném autě užívali, „jezdili
jsme“, vrčeli jako motor, řadili rychlosti, prostě jsme
cestovali. A postupně jsme auto rozebírali, protože
volant, tachometr či jiné budíky a součástky se nám
vždy na něco hodily. Místo Tatry dostali rybáři „pořádný“
náklaďák – Garant 30K, dovážený z NDR. S tímto autem
jsem se několikrát se strejdou svezl do Prahy pro
krmení. Jezdilo podstatně rychleji než stará Tatřička, ale
když jsme jeli 80 km/hod., tak už strejda říkal, že letíme
jako drak. I Garant časem dosloužil, a tak se do rybárny
„nastěhoval“ jeho mladší bratr značky Robur. Ten také

Kresba V. Doubek, kronika LIběchova (zápis za rok 1954)
18

Protože čas je neúprosný a proces zapomínání též,
chtěl bych se omluvit za některé nepřesnosti, které se
do jednotlivých částí vzpomínek dostaly. První
nepřesnost se týkala pana Herouta. V původním textu
jsem uvedl, že byl tatínkem pana Herouta,
liběchovského holiče a fotbalového činovníka. Ale při
konzultacích přímo na místě mne místní opravili, že jde
jen o shodu jmen. Dal jsem na jejich názor, text na
poslední chvíli upravil – a to byla moje první chyba.
Podruhé jsem se mýlil, pokud jde o Jurije Gagarina.
Ten byl při svém léčebném pobytu v Karlových Varech
na zapřenou také v nedalekých Medonosech. Jak uvádí
tamní kronika, na liběchovském potoku rybařil, což
nevylučovalo jeho návštěvu v místní rybárně. Můj
předpoklad byl ale s největší pravděpodobností mylný,
protože jak mi sdělila dcera pana Ráczka, na oficiální
návštěvě zde byl jen kosmonaut Alexej Leonov.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, se kterými
jsem se v průběhu psaní vzpomínek setkal anebo byl
v písemném kontaktu, za jejich pomocnou ruku.
Nesmím opomenout ani vedení města, že mé
vzpomínky uveřejnilo, a zejména pak poděkovat paní
Andree Vítové, že měla s mým písemným výtvorem
trpělivost a upravila jej do podoby, která se dá číst.
Přeji všem obyvatelům Liběchova spokojený
a plodný život s tím, ať jim toto místo zůstane v mysli
drahé i v těch dobách, kdy budou žít třeba i na druhém
konci světa.
V textu jsem pro ilustraci použil fotografie Václava
Víška z jeho internetových stránek http://
srovnavacifotky.blogspot.com a také ze svého archivu.

A taky jsme si vyčíhali, kdy se děvčata vracela zpátky do
internátu, u Šestáků na zahradě jsme rozdělali oheň
a opékali pstruhy. A jejich vůně pak sama přilákala milé
zahradnice, aby si k nám přisedly a daly si s námi.
Tolik mé vzpomínky na toto kdysi poklidné místo
mých prázdninových pobytů. Dnes již to zde vypadá
zcela jinak a také tu už žijí jiní obyvatelé, kteří o těchto
časech mají možná jen mlhavou představu.
V popisované době jsem zde, na Boží Vodě, prožíval
nádherné prázdniny se všemi zdejšími obyvateli.
Manželé Kubinovi se stali mými druhými rodiči. Bohužel
jsem jim to za jejich života neřekl, až při rozloučení na
jejich poslední cestě jsem teprve pochopil, co pro mne
znamenali.
Závěrečné slovo k mým vzpomínkám
V předchozích částech jsem popsal své vzpomínky na
Boží Vodu, Liběchov a okolí. Díky těmto vzpomínkám se
mi ozvali někteří bývalí i současní obyvatelé, respektive
kamarádi, se kterými jsem zde prožíval své prázdniny.
A proto jsem se v poslední době několikráte vypravil do
popisovaných míst, abych si s nimi své vzpomínání
osvěžil a upřesnil. Tak jsem si například připomněl
událost, která nás kluky ohromně zajímala. Tou bylo
vytvoření polního letiště na polích u Ješovic. Více jak
týden tu byly vojenské vrtulníky Mi-1 a Mi-4, které
odtud v rámci jakéhosi vojenského cvičení startovaly
a po splnění úkolu zase přistávaly. Vojákům jsme nosili
pivo a cigarety a za odměnu jsme si mohli sednout za
knipl a zažít pocit, že řídíme tento stroj. To mohlo být
tak v roce 1958 či 1959. Anebo požár stodoly při silnici
k nádraží, kde se samovznítilo uskladněné seno. To bylo
v roce 1960.

Tomáš Jirásek

Výhled na Boží Vodu z míst, kde dnes stojí Rezidence Liběchov. Nedatovaná pohlednice, soukromá sbírka
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SPORTOVNÍ KLUB LIBĚCHOV, Z. S.
Nová fotbalová sezóna začíná, a proto Vám opět přinášíme rozpis zápasů mužů. Současně oznamujeme, že
nábor dětí do fotbalového oddílu stále pokračuje. Přijďte fandit a přijďte trénovat a hrát!
MUŽI

CVIČENÍ PRO ŽENY A DÍVKY

MISTRÁK

neděle 25. 8.

10:30

SK Liběchov – TJ Vehlovice

MISTRÁK

neděle 1. 9.

10:30

SK Liběchov – FK Vysoká B

MISTRÁK

sobota 7. 9.

10:15

AFK Hořín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 15. 9.

10:30

SK Liběchov – AFK Veltrusy

MISTRÁK

neděle 22. 9.

16:30

TJ Sokol Hostín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 29. 9.

10:30

SK Liběchov – Sokol Dolany

MISTRÁK

sobota 5. 10.

16:00

FC Lobkovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 13. 10.

10:30

SK Liběchov – TJ EMĚ Mělník

MISTRÁK

neděle 20. 10.

15:30

Sokol Jeviněves – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 27. 10.

10:30

SK Liběchov – TJ Kly

MISTRÁK

sobota 2. 11.

14:00

TJ Řepín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 10. 11.

10:30

SK Liběchov – PTZ Nelahozeves

MISTRÁK

sobota 16. 11.

13:30

TJ Sokol Ovčáry – SK Liběchov

KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK
OD 19.00 DO 20.00 HOD.
V TĚLOCVIČNĚ V AREÁLU
KEMPU V LIBĚCHOVSKÉ ALEJI

SK Liběchov, z. s.

hledá nové spoluhráče z řad dospělých
a mládeže
Tréninky začnou ve školním roce 2019/2020 od října.
Hrajeme v liběchovské sokolovně vždy ve středu
a v pátek od 16.00 do 18.00 hodin.
K dispozici máme šest pingpongových stolů.
Potřebujete jen vlastní pálku, sportovní obuv
do tělocvičny – a chuť sportovat.
Dětí od 6 do 15 let se mohou po registraci
účastnit okresní soutěže v kategorii mladších a
starších žáků.
Kontakt: Marie Nesměráková, tel. 721 671 875,
Miloslav Vít, tel. 606 850 188
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Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z. s.
Okresní organizace Mělník

NABÍZÍ POSLEDNÍ MÍSTA
NA REKONDIČNÍ POBYT

VE WELLNESS HOTELU BRDY

Ochutnávka českých vín

SPÁLENÉ POŘÍČÍ

v gotických sklepích z 2. poloviny 14. stol.

Muzejní kavárna

Termín: 27. 10. – 2. 11. 2019
Místo:

Spálené Poříčí, hotel Brdy

Cena:

5 500,- Kč

s posezením na historických hradbách

Výstavy

KAVÁRNA: Patron vinařů sv. Václav v umění
MALÝ SÁL: Brekeke aneb V Mělníku není konec vodníků!
S HERNÍM KOUTKEM PRO DĚTI, MINIKAKVÁRIEM A SOUTĚŽÍ!

Cena zahrnuje dopravu autobusem (Mělník–Spálené Poříčí),
6x nocleh, 7x plnou penzi (snídaně formou švédských stolů,
oběd a večeře výběr ze dvou jídel), 2x dopravu na odpolední
výlet (bez vstupného), 1x hudební večer, další denní
i večerní program, pojištění.

EXPOZICE: regionální historie a českého vinařství , historických
kočárků + výstava dětských houpadel a plyšových medvědů

Otevřeno:
PÁTEK: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 17.00 – 24.00 (sklep), 9.00 – 24.00 (kavárna)

Ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích
s vlastní koupelnou a WC, TV, wifi.

SOBOTA: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 17.00 – 24.00 (sklep) 9.00 – 24.00 (kavárna)
NEDĚLE: 9.00 - 17.00 (expozice, výstavy, kavárna)

Kontakt: Radana Hniličková, tel. 775 339 287, 604 339 287,
e-mail: radana.hnilickova@post.cz

Regionální muzeum Mělník, p. o., nám. Míru 54
(na konci podloubí, vedle radnice), tel. 315 630 936
www.muzeum-melnik.cz

RegionalnimuzeumMelnik

Český svaz chovatelů – Základní organizace Liběchov

pořádá ve dnech 13. 9. a 14. 9. 2019

Okresní výstavu mladých králíků
Místní výstavu drůbeže a holubů
V areálu sokolovny Liběchov
OTEVŘENO: v pátek od 14:00 do 18:00
v sobotu od 8:00 do 16:00
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Prodej chovných zvířat
Tombola
Občerstvení
Děti mají vstup zdarma

Vážení spoluobčané,
upozorňujeme Vás, že ve dnech

9.–10. září 2019 se uskuteční
4. ročník soutěže profesionálních hasičů
v poskytování první pomoci
Jedno ze stanovišť bude letos umístěno na parkovišti v centru
Liběchova. Část parkoviště bude z tohoto důvodu v pondělí
9. září 2019 výjimečně uzavřena.
Současně je nutné v uvedených dnech počítat se zvýšeným
pohybem hasičských automobilů v obci.
Děkujeme Vám za pochopení.
V pondělí 9. září 2019 od 10:00 budou probíhat doprovodné akce
na náměstí Míru v Mělníku, výsledky soutěže budou slavnostně
vyhlášeny v úterý 10. září 2019 v 10:00 tamtéž.

LIBĚCHOV
Výuka tradičního samurajského
bojového umění Ju-Jutsu
a umění využití vitálních bodů
Kyusho Jutsu.
Úterý a čtvrtek od října
od 17:00 do 18:30 hodin
Sokolovna Liběchov.
Vhodné pro děti, mládež, dospělé
i seniory. Individuální přístup ve
skupinové výuce, individuální lekce po
předchozí dohodě.
Miroslav Haška, V. DAN JU-JUTSU, II. DAN KARATE, I. DAN JUDO

SEBEOBRANA

SEBEOBRANA
PRO ŽENY
LIBĚCHOV

Nácvik technik a jejich aplikace,
modelové situace,
psychologická příprava,
použití sebeobranných prostředků.

Ve středu od října
od 18:30 do 20:00 hodin
Sokolovna Liběchov.

Individuální přístup ve skupinové
výuce, individuální lekce
po předchozí dohodě.
Miroslav Haška, V. DAN JU-JUTSU, II. DAN KARATE, I. DAN JUDO

Liběchovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Číslo registrace: MK ČR E 10681. Vydává
Město Liběchov, Rumburská 53. IČO: 00237019. Náklad 440 ks – zdarma. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Vychází pětkrát ročně a v tištěné podobě je doručován zdarma do všech domácností Liběchova a Ješovic.
Elektronická verze aktuálního zpravodaje i starších vydání je ke čtení i ke stažení na internetových stránkách obce
www.libechov.cz v sekci „Liběchovský zpravodaj“.
Příspěvky a obrazové přílohy je možné zasílat na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz.
Realizace funprint.eu
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a mnoho dalších produktů můžeme vyrobit i pro vás
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Tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás.
Od ostatních tiskáren se lišíme zejména možnostmi editace graﬁky online.
Naši zákazníci nepotřebují graﬁcká studia, čímž šetří čas i peníze.
www.funprint.eu

SVATOHAVELSKÉ

POSVÍCENÍ
v Libìchovì

sobota 12. 10. 2019
PÓDIUM (V ALEJI U KEMPU)
9:30
zahájení
9:45 – 10:45 kulturní vystoupení MŠ, ZŠ, DDŠ Libìchov
10:45 – 11:00 Pøístav Modrá kotva Libìchov
– vystoupení skautského oddílu
11:00 – 11:20 Queens Štìtí – vystoupení mažoretek
11:30 – 12:30 Staropražští Pardálové
– staropražské a lidové písnì, hity Karla Hašlera
12:50 – 13:50 Tomáš Homuta – blues, boogie-woogie, groove
14:10 – 15:10 Bez Klobouku Bos – rock
15:40 – 16:40 Claymore – rock inspirovaný skotskou a irskou hudbou
17:00 – 18:00 High Street Shufflers – blues, funky, groovy
18:20 – 20:00 Jack Daniels Band – klasické zábavové hity
Celodennì jarmark, pouťové atrakce, ukázky øemesel, sokolníci, dílnièky
pro dìti, malování na oblièej.

sobota 12. 10. 2019 – kostel sv. Havla
Svatohavelská poutní mše svatá – 17:00 hod.
Zmìna programu vyhrazena
Vstupné dobrovolné
Poøadatel: Mìsto Libìchov
www.libechov.cz
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