Duben 2020

č. 2

Vážení spoluobčané,
v těchto dnech, kdy po dlouhé zimě opět vítáme jaro,
bych Vás za jiné situace pozvala k několika
událostem, které se za dobu svého trvání staly
neodmyslitelnou částí veřejného a společenského
života – ať už je to ples Vítání jara, oslavy Dne Země
nebo tradiční Pálení čarodějnic. V souvislosti
s probíhající pandemií způsobenou virem COVID-19
se pro letošek všech zmíněných akcí bohužel
musíme vzdát. Nicméně věřím, že současná přísná
opatření mají smysl a že se brzy opět začneme
setkávat tak, jak jsme byli zvyklí. Ve zprávě
starostky jsem se pokusila shrnout základní
informace známé k 1. dubnu 2020. V následujících
dnech a týdnech však bude s ohledem na měnící se
epidemiologickou situaci docházet ke změnám,
sledujte proto, prosím, kromě médií také webové
stránky města.
Dne 12. března byl na území České republiky na 30
dní vyhlášen nouzový stav a postupně vstoupila
v platnost řada nařízení. Vláda mimo jiné stanovila
občanům povinnost nosit ochrannou roušku, žádné
roušky ale nezajistila a na trhu nejsou volně
k dispozici. Obcím je nedodal ani Krajský úřad
Středočeského kraje. A tak nezbývalo než abychom
si pomohli sami. Od pondělí 16. března šijí úžasné
a šikovné liběchovské a ješovické ženy roušky, které
jsme věnovali poštovním doručovatelkám, místním
lékařům, do liběchovských obchodů a mnoha
občanům. Ti si mohou roušky vyzvednout na úřadě
sami, nebo jim je po domluvě dovezeme. K dnešku
jsme dohromady ušily zhruba tisíc roušek. Na šití se
kromě našich žen podílejí také zaměstnankyně ZŠ
a MŠ Liběchov a rodiče skautů. Ženám rozdílných
profesí, z nichž se přes noc staly obětavé švadleny,
ochotné přispět prací a často i na vlastní náklady
sehnaným materiálem, bych ráda ze srdce
poděkovala a vyjádřila jim za nás všechny svoji
vděčnost.

Město Liběchov zakoupilo bezoplachovou
dezinfekci na ruce i na povrchy a rozdalo ji do
provozoven, které zajišťují služby občanům (pošta,
obchody), do lékařských ordinací a také do školy.
Pokud získáme další dezinfekci ve velkém množství
z Mělníka, resp. od státu, budeme ji moci nabídnout
občanům. Nyní město takovým objemem zatím
nedisponuje.
Nejohroženější skupinou obyvatel jsou během
nynější pandemie senioři. Prostřednictvím
dobrovolníků, kterým rovněž patří naše díky,
můžeme našim seniorům nabídnout pomoc. Celý
text výzvy byl uveřejněn na webových stránkách
města a zde si jej přečtete na straně 5.
Jak jsem naznačila již v úvodu, s ohledem na
nouzový stav byly bohužel zrušeny následující akce:
Ples Vítání jara, Den Země v Ješovicích, Pálení
čarodějnic, Vítání občánků. Pokud se některá z akcí
uskuteční v náhradním termínu, budeme Vás o tom
včas informovat. Konání dalších naplánovaných
akcí (Den dětí, Povodík, beseda o Václavu Levém
a sochařské sympozium) bude podmíněno dalším
vývojem situace v České republice a budeme Vás
o něm rovněž informovat prostřednictvím webových
stránek města a vývěsky.
K uskutečněným akcím můžeme tentokrát zařadit
pouze maškarní bál pro děti, který pod názvem
Příšerný karneval uspořádal v místní sokolovně
skautský přístav Modrá kotva ve spolupráci
s městem Liběchov v sobotu 15. února 2020.

O pitné vodě

Co v této chvíli znamená nouzový stav:
• Lidé mají vycházet z domova pouze do
zaměstnání, na nákupy – a vždy s rouškou,
chránící nos a ústa.
• Je zakázáno shromažďování osob, na veřejnosti
by se spolu měli pohybovat vždy nejvýše dva lidé
(s výjimkou rodin).
• Jsou uzavřeny provozovny s výjimkou prodejen
potravin a dalších základních obchodů a služeb
vyjmenovaných ve vyhlášce.
• Jsou zavřené školy a školky, bazény, fitness
centra apod.
• Neprobíhají žádné sportovní tréninky a turnaje,
žádné zájmové kroužky.
• Je omezen provoz úřadu (pondělky a středy,
maximálně tři hodiny), nicméně i mimo tuto
vyhrazenou dobu jsme občanům k dispozici na
telefonu a e-mailu.
• Zvláštní režim se týká také provozu lékařských
ordinací.
• Seniorům se nedoporučuje vycházet z domovů;
pro nákupy mají senioři denně vyhrazen čas od
8 do 10 hodin (platí pro obchody od 500 m2).

V minulosti jsme již několikrát psali o tom, že
akciová společnost Vodovody Kladno Mělník (VKM)
v rámci rozšíření jímacího území začala připravovat
projektovou dokumentaci pro čerpání
z nevyužívaných vrtů Li1 až Li7. Některé z těchto
vrtů se nacházejí v blízkosti studny na Boží Vodě,
z níž je naše město stejně jako okolní obce
zásobováno pitnou vodou.
Je nutno zmínit, že Dobrovolný svazek obcí Boží
Voda čerpá z této studny 3,6 l/s, zatímco
společnost VKM z vrtů plánovala čerpat až 80 l/s.
Právem jsme se proto obávali, že toto čerpání
negativně ovlivní náš zdroj pitné vody, nejhorší
variantou byl dokonce jeho zánik.
Od roku 2017 jsme se postupně obraceli na
instituce, které nám mohly pomoci ochránit náš
vodní zdroj – oslovili jsme Povodí Ohře,
Ministerstvo životního prostředí i Českou inspekci
životního prostředí, bohužel bezvýsledně. Přímé
pomoci se nám nedostalo.
Pitnou vodu je však potřeba chránit za každou
cenu, a proto jsme hledali i jiné cesty. Město
Liběchov jako členská obec DSO Boží Voda se
mimo jiné obrátilo na Českou geologickou službu
(ČGS), nepolitickou instituci, která je nejvyšším
garantem ve vodohospodářské oblasti, a požádalo
zde o vypracování odborného posudku na naši
studnu. Na podzim roku 2019 ČGS zpracovala
odborné vyjádření k ochraně historického vodního
zdroje Boží Voda, které komplexně pojednává nejen
o vodním zdroji na Boží Vodě, ale také o okolních
vodních dílech, například je zde zmíněn i negativní
vliv nadměrného čerpání na sousedním toku
Pšovky.
V okamžiku, kdy přední odborníci v oblasti
hydrogeologie objektivně posoudili zdroj pitné vody
na Boží Vodě a vliv čerpání z vrtů Li1 až Li7 na tento
zdroj, získal Dobrovolný svazek obcí Boží Voda
velice silný nástroj k ochraně tohoto unikátního
vodního zdroje.
Závěrem jistě všechny potěším zprávou, že jsme
v lednu 2020 obdrželi od společnosti VKM dopis se
sdělením, že v současné době nebude usilovat
o rozšíření jímacího území na Liběchovce.

Všechna nařízení vlády jsou zveřejněna
v Aktualitách na webových stránkách
www.libechov.cz i na fyzické úřední desce města
Liběchov.
Závěrem bych Vás chtěla požádat, abyste věnovali
pozornost i dalším sdělením, která souvisejí
s nouzovým stavem a která Vám přinášíme na
následujících stránkách tohoto zpravodaje. Buďte
na sebe opatrní a buďte pozorní k svým blízkým.
Neodmítejte nabízenou pomoc. S rozvahou
a trpělivostí se nám toto nelehké období určitě
podaří překonat.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

O kostelíčku aktuálně
V současné době finalizujeme žádost o dotaci
z Norských fondů. Z těchto fondů je možné žádat
o dotaci nejen na stavební práce (cca 18 milionů),
ale také na vnitřní vybavení kostela, a dokonce i na
aktivity, které pomohou oživit tuto památku.
Realizace projektu je naplánována do 30. 4. 2024.

Vladimíra Zralíková, jednatelka DSO Boží Voda
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2020 – rok věnovaný Václavu Levému
Letos si připomeneme významné výročí: 200 let od
narození sochaře Václava Levého a zároveň 150 let
od jeho úmrtí.
K oslavám jubilea je v Liběchově – ale nejen tady –
naplánována řada akcí. Právě Liběchov však bude
v červnu hostit sochařské sympozium k poctě
Václava Levého, které by mělo být zahájeno
7. června besedou o tomto významném sochaři.
Vzhledem k současnému nouzovému stavu a ke
všem opatřením, která z něj vyplývají, nejsme
bohužel schopni říct, zda se beseda bude moci
uskutečnit, nebo nikoliv.
Už teď je ale jasné, že pokud se má sympozium
uskutečnit, bude to bez účasti výtvarníků ze
zahraničí, konkrétně z Itálie a Německa.
Vysoké náklady na konání sochařského sympozia
a tisk knihy o Václavu Levém jsme se pokusili pokrýt
s pomocí finanční podpory od několika firem
a institucí. Zatím jsme získali dotaci ve výši 150 tis.
Kč od Ministerstva kultury a peněžní dar ve výši 100
tis. Kč od akciové společnosti ČEZ. Již v loňském
roce jsme obdrželi dotaci ve výši 50 tis. Kč od
Krajského úřadu Středočeského kraje, určenou na
přípravu zmíněné publikace.
Sochařským sympoziem i dalšími aktivitami
bychom rádi připomenuli Václava Levého jako
výraznou osobnost českého sochařství 19. století

Václav Levý: Klácelka – Blaník. Tři trpaslíci kují na kovadlině
zbroj pro mytické blanické vojsko

a jako umělce, jenž dříve než prošel mnichovskou
Akademií, vytvořil v Liběchově a blízkém okolí
v pískovcových skalách řadu reliéfů, které dodnes
poutají zájem laické i odborné veřejnosti.
Vladimíra Zralíková

Našim jubilantům vše nejlepší!
V dubnu, květnu a červnu tohoto roku se opět
několik občanů Liběchova a Ješovic dožívá
významného životního jubilea.
Všem oslavencům srdečně gratulujeme
k narozeninám a přejeme pevné zdraví, dobrou
pohodu a hodně radosti v kruhu rodiny a přátel!

Dne 28. ledna 2020 oslavila své
90. narozeniny paní

Jarmila Vopeláková.
Oslavenkyni srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme především zdraví
a spokojenost v rodinném kruhu, který tvoří
tři děti, devět vnoučat, dvanáct pravnoučat
a tři prapravnoučata.

65 – 4x
70 – 5x
75 – 1x
80 – 1x
85 – 1x
90 – 1x
91 – 1x
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

Současná krizová situace v zemi dopadá i na
projekty, které chystáme. Komplikuje se jejich
příprava, schvalovací proces na ministerstvech,
nejvíce však jejich realizace.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Na jaře 2020 se v naší škole uskutečnil dětský
příměstský tábor. A doufáme, že v létě bude možné
uspořádat již třetí ročník prázdninového
příměstského tábora v zavedených týdenních
turnusech. Přihlášky by mohly být k dispozici
v květnu. O vývoji Vás budeme informovat. Další
pokračování tábora by mělo proběhnout i příští
a přespříští rok. Podali jsme totiž žádost o dotaci na
II. etapu, která prošla věcným hodnocením, a nyní
čekáme na výsledek. V rámci tábora je nakoupeno
výtvarné vybavení i sportovní pomůcky.

KOSTELÍČEK
V současné době připravujeme žádost o dotaci na
rekonstrukci této kulturní památky a její oživení do
programů EHP, tzv. Norských fondů. S ohledem na
situaci s šířením nemoci způsobené virem COVID19 byl termín pro předložení projektů prodloužen do
30. 4. 2020. Realizační projektová dokumentace je
hotová, nyní ji schvalují odborníci z památkové
péče. Celkové náklady na rekonstrukci kaple jsou
18 mil. Kč.

VÝSADBA STROMŮ V CENTRU
Akciová společnost MONDI Štětí nás letos opětovně
podpořila maximální možnou částkou 30 tis. Kč na
výsadbu stromů. Smlouvy měly být podepsány
v Rezidenci Liběchov na semináři, který společnost
MONDI zorganizovala. Bohužel i tato událost
musela být kvůli pandemii zrušena. Půjde o výsadbu
tří jírovců koňských v prostoru křižovatky a jednoho
habru při silnici I/9. Jedná se o program, ze kterého
jsme v loňském roce vysadili čtyři lípy v památné
lipové aleji na Kostelíčku.

ŠKOLA
K 15. březnu jsme podali žádost o dotaci na
Ministerstvo financí, které letos vyhlásilo
mimořádný program, z něhož bychom mohli
financovat rekonstrukci školní kuchyně s jídelnou
v naší škole. V případě, že s žádostí uspějeme,
realizace by proběhla v letošním roce. Celkové
náklady jsou 8,9 mil. Kč včetně gastro vybavení,
dotace by mohla být 7,4 mil. Kč.
Vzhledem k nynějšímu uzavření školy se začne
s letošní plánovanou opravou interiérových dveří do
tříd již ve druhé polovině dubna. Původní dveře
z masivu budou repasovány a nově natřeny.
V únoru jsme podali žádost o dotaci na modernizaci
sportovního areálu na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Jedná se o obnovu stávajícího škvárového
oválu, hřiště na míčové hry a doskočiště pro skok
daleký v areálu školy. Škváru má nahradit umělý
sportovní povrch. Celkové náklady jsou 2,6 mil. Kč,
dotace činí 1,8 mil. Kč.

Na výsledek čekáme i u akcí Návrh obnovy zeleně
v extravilánu obce (výsadba stromů, obnova sadů),
Vybudování sběrného dvora v areálu bývalé lesní
správy a Vytápění sokolovny tepelným čerpadlem.
Z projektů, které nejsou hrazeny z dotací, chceme
v letošním roce uskutečnit například opravu střechy
na budově městského úřadu nebo opravu střechy
Turnhalle, která je již v havarijním stavu. Hodláme
realizovat také elektropřípojku ke kostelu sv. Ducha.

PAMÁTNÍK U BUDOVY ÚŘADU
Obnovy se dočká památník před městským úřadem.
Podle smlouvy měly práce začít od dubna 2020,
avšak s ohledem na situaci v zemi se zahájení prací
po domluvě se zhotovitelem, restaurátorkou MgA.
Terezou Korbelovou, posouvá. Celkové náklady jsou
129 tis. Kč. Na akci jsme získali dotaci ve výši 100
tis. Kč z programu Péče o válečné hroby.

Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města
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Městský úřad Liběchov
Omezený provoz městského úřadu

Vážení spoluobčané, senioři,

Úřední hodiny Městského úřadu Liběchov pro
neodkladné záležitosti budou až do odvolání:

pokud jste se v těchto dnech ocitli v obtížné
životní situaci, nabízíme Vám pomoc.
Pro seniory, kteří v době šíření koronaviru
omezili vycházení z domu, žijí osaměle a
nemají se na koho obrátit s žádostí o pomoc,
nabízíme prostřednictvím dobrovolníků nákup
potravin, základních potřeb a léků.
Prosíme, v případě nouze nás kontaktujte na
telefonním čísle Městského úřadu Liběchov:
315 697 016
Vedení města Liběchov

v pondělí 14 – 17 hodin
ve středu 14 – 17 hodin
Prosíme, využívejte primárně elektronickou či
telefonickou komunikaci s úřadem.
Děkujeme Vám za pochopení.
Kontakty:
 ou@libechov.cz
 315 697 016
Přihlaste se k odběru Aktualit z webových
stránek města!
Jak na to?
1. Otevřete webové stránky města na adrese
www.libechov.cz
2. V levém sloupci zvolte záložku Aktuality.
3. Klikněte na tlačítko Přihlásit se k odběru
novinek.
4. Pak stačí už jen zadat Vaši e-mailovou adresu,
počkat na ověřovací e-mail a poté dokončit
registraci kliknutím na odkaz v e-mailu.

Důležitá upozornění

• Město Liběchov kvůli stávající situaci zrušilo
ples Vítání jara, který se měl konat 17. dubna
2020. Prosíme ty z Vás, kteří si již zakoupili
vstupenky, aby mailem na adresu městského
úřadu ou@libechov.cz požádali o vrácení
vstupného a zároveň uvedli číslo účtu, na
který jim bude celá částka poukázána.
Děkujeme Vám za pochopení.
• Nouzový stav a nezbytná ochrana seniorů už
více než měsíc neumožňují zástupcům města
navštěvovat jubilanty a osobně jim blahopřát
k narozeninám. Jakmile to situace dovolí,
vrátíme se znovu k zavedenému způsobu
gratulování.

Termíny odečtu vodoměrů:
Klácelka
Liběchov
Želízy
Tupadly
Zimoř
Ješovice

25. 4.
27. – 29. 4.
30. 4. a 1. 5.
4. 5.
5. 5.
6. 5.

• Turistické infocentrum a knihovna jsou až do
odvolání uzavřeny.
• Svoz a třídění odpadu nyní podléhá zvláštním
pravidlům, o kterých se podrobněji dozvíte
z informací svozové firmy na straně 8 tohoto
zpravodaje. Sběrný dvůr v Liběchově je v době
nouzového stavu uzavřen. Svoz bioodpadu
pokračuje v běžném režimu.

V případě Vaší nepřítomnosti nahlaste, prosím,
stav vodoměru telefonicky na čísla 315 697 016
(MěÚ Liběchov) nebo 608 067 095 (Jiří Barda)
a 603 755 843 (František Vašina), příp. e-mailem
na adresu ou@libechov.cz. Lístek se zapsaným
stavem vodoměru můžete také vhodit do schránky
Městského úřadu Liběchov (Rumburská 53).

• V době zvýšeného rizika virové nákazy
zaměstnanci technických služeb města
Liběchov denně čistí a dezinfikují všechny
autobusové zastávky v obci.
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Městský úřad Liběchov
informace formou poznámky (povinné údaje jsou
označené hvězdičkou). Všechny uvedené údaje
mají za cíl propojit majitele psa a případného
nálezce.
Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených
a nalezených psů zobrazovat až po potvrzení
prostřednictvím odkazu, který oznamovatel obdrží
e-mailem. Potvrzené oznámení o ztrátě nebo
nálezu psa bude zveřejněno po dobu deseti
kalendářních dnů, pokud je oznamovatel nesmaže
dříve, nebo je naopak neprodlouží (neobnoví) na
dalších deset dnů. Evidence ztracených
a nalezených psů v databázi SVS je dobrovolná
a v žádném případě nenahrazuje povinnost nálezce
zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, tj. oznámit nález zvířete bez
zbytečného odkladu obci.

ŠITÉ ROUŠKY
Děkujeme týmu zaměstnanců naší školy
a školky za ušití a dodání více než pěti set
kusů roušek a našim občanům za dodání
dalších několika stovek kusů.
Šité roušky jsme mohli ihned poskytnout
do místních obchodů, na poštu,
do zdravotnického zařízení, zaměstnancům
města, občanům, kteří přišli na úřad, a také
Domovu seniorů ve Vidimi. Část jsme odvezli
našim seniorům nad 75 let.
Pokud roušku stále nemáte, prosíme, zavolejte
na městský úřad na telefon 315 697 016
a my Vám ji dovezeme.

Vandalismus
v aleji

Děkujeme také dobrovolníkům, kteří se nám
hlásí s nabídkou pomoci nebo darují ochranné
pomůcky.

Rozcestník
u odbočky
k spojovací cestě
mezi aleji
a Rumburskou
ulicí, který
vytvořily naše
děti.
Podzim 1919
a předjaří 2020…

Vedení města Liběchov

Databáze ztracených a nalezených psů
Informujeme občany o nově spuštěné aplikaci
„Databáze ztracených a nalezených psů“ na
internetových stránkách Státní veterinární správy,
umožňující občanům, útulkům, městské nebo
obecní policii na jednom místě sdílet informace
o nálezu nebo ztrátě psa.
Aplikace by měla dočasně částečně nahradit
centrální registr psů, který má vzniknout od roku
2022. Tato nová databáze je k dispozici na adrese:
https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-analezenych-psu/
Vložení informace o ztrátě nebo nálezu psa je velmi
jednoduché a funguje prostřednictvím stručného
formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky
„Přidat psa“. Ve formuláři je nutné specifikovat, zda
se jedná o ztrátu, nebo nález psa, dále plemeno psa
nebo jeho stručný popis, číslo čipu (nebo tetování),
místo a datum ztráty či nálezu, jméno majitele, resp.
nálezce, kontakt, fotografii psa a případně další
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Pokud to lze, odložte, prosím, návštěvu ordinace.
Naopak jestliže máte zdravotní potíže, neváhejte
nás kontaktovat. Ošetříme Vás tak, abyste nebyli
v kontaktu s jiným pacientem, a zajistíme další
návaznost péče dle Vašeho aktuálního stavu.
V současné době platí omezená ordinační doba.
Rozpis je k dispozici na webových stránkách naší
ordinace www.ordinacelibechov.cz; dáváme jej
k dispozici také všem obecním úřadům, které ho
uveřejňují na svých webových stránkách
v Aktualitách.
Předpokládáme, že ordinační doba se bude měnit,
neboť časem se budeme vracet k obvyklému
pravidelnému sledování Vašich chronických chorob.
Na návštěvě ordinace se, prosím, vždy domluvte
telefonicky. Nyní je nově v provozu mobilní číslo:
704 135 654,
na kterém jsme Vám k dispozici každý všední den
od 8 do 14 hodin.
Výhodou je, že pokud se nedovoláte, vždy se Vám
ozveme zpět.
Přeji Vám především hodně zdraví, ale také
prostou pohodu, dobrou mysl i smysl pro humor –
pro Vaši imunitu jsou totiž stejně důležité jako
vitamíny.
MUDr. Lucie Žáčková

Vážení pacienti,
děkuji Vám v této zvláštní době za trpělivost a za
úžasné respektování pravidel pro návštěvy naší
ordinace, která jsme museli přijmout vzhledem
k probíhající epidemii.
Děkuji též všem, kdo ordinaci poskytli šité roušky,
velmi si této pomoci vážíme.
Dovolte mi, abych zopakovala doporučení, která jistě
znáte i z médií:
• Noste roušky a vyžadujte, aby je Ti, s kterými
jste v kontaktu, nosili též.
• Pravidelně si myjte ruce vždy po návratu z venku,
používejte i dezinfekci, pokud ji máte.
• V tomto období je velmi vhodné užívat
vitamínové doplňky, nezapomínejte na vitamín D,
který je na předpis, a tedy Vám jej rádi
předepíšeme.
• Nezapomínejte užívat Vaše léky, které užíváte
trvale. Dobrá stabilizace Vašich chronických
chorob je základní podmínkou Vaší dobré
obranyschopnosti.

Krizová opatření České pošty

• Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky
České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších
případech a aby omezila nakupování na eshopech pouze na věci, které nutně v současné
době potřebuje.
• Co se týká mezinárodní přepravy, vybrané země
z důvodu jejího omezení a nedostatečných
kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších
zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali
zboží na zahraničních e-shopech z dále
uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí
od jiných odesilatelů nic zasílat.
Z daných lokalit do České republiky s největší
pravděpodobností v následujícím období zásilky
neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19.
března 2020 přestává přijímat do své
přepravy jakékoli zásilky adresované do
následujících zemí: Čína, Izrael, Írán, Jižní
Korea, Arménie, Azerbajdžán, Uzbekistán, Kypr
a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich
převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu
vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu
zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud
zásilky do České republiky nepřichází.

• Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání
omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro
veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na
území České republiky se zavřou nejpozději v 16
hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od
České pošty doporučení zavést stejné opatření.
Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich
kompetenci.
• Česká pošta od soboty 21. března 2020 do
odvolání ruší víkendový provoz všech poboček.
Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích
pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt
Partner dostali od České pošty doporučení
zavést stejné opatření. Víkendové uzavření
provozu je v jejich kompetenci.
• Česká pošta na základě jednání vlády dne 18. 3.
2020 rozhodla, že pobočky České pošty
budou od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze
občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny
ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí
krizového štábu České pošty.
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Svoz odpadu v době epidemie COVID-19
Žádáme všechny občany, kteří jsou v karanténě z důvodu podezření na nákazu virem způsobujícím onemocnění
COVID-19, případně občany s pozitivním nálezem na onemocnění COVID-19 v domácím léčení, aby své odpady
dočasně netřídili.
Veškeré odpady z domácnosti dávejte v zavázaných pytlích (dva pevné pytle do sebe) do popelnice na
komunální odpad. V ideálním případě pytle zvnějšku vydezinfikujte. Snížíte tak riziko nákazy našich pracovníků,
kteří Vám pravidelně sváží odpad, i Vašich spoluobčanů, kteří nosí odpady do barevných kontejnerů na tříděný
odpad.
Zároveň upozorňujeme, že při svozu komunálního odpadu bude vysypána vždy jen odpadová nádoba.
Z bezpečnostních důvodů nebude vyvezen žádný odpad navíc odložený vedle popelnic. Toto opatření se týká
i tříděných odpadů. Prosíme tedy, pokud jsou kontejnery plné, neodkládejte vedle nich další odpad.
Děkujeme za Vaši ohleduplnost.

Popelářské desatero v době epidemie Covid-19
1. Svážíme pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice.
2. Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe dvojitých) pevných pytlích.
3. Víko popelnice vydezinfikujte!
4. Nádoby vystavujte večer před svozem, a to přímo ke komunikaci.
5. Neblokujte telefonní linky. Neřešte prosím jednotlivé reklamace. Nemáme kapacitu na to, abychom se vraceli
pro jednu či dvě nevysypané popelnice. Pokud nebude svezena větší část obce (celá ulice, čtvrť apod.), napište
nám e-mail s danou lokalitou. Jakmile to bude možné, budeme Vás kontaktovat. Odpad navíc je možné v těchto
výjimečných případech při dalším svozu vvézt pouze tehdy, pokud bude vložen do dvou pevných pytlů určených
k ukládání směsného odpadu a pevně zavázán.
6. Neodkládejte ani tříděný odpad vedle barevných kontejnerů.
7. Tříděný odpad vyhazujte v rukavicích.
8. Minimalizujte vznik veškerých odpadů. Velké úklidy, vyklízení sklepů, třídění starého šatstva a podobné
činnosti, při kterých vzniká velké množství odpadů, nechte na dobu po zrušení mimořádných opatření v ČR.
I svozové společnosti pracují v nouzovém režimu s omezeným počtem pracovníků a posádky vozidel by neměly
být zbytečně přetěžovány.
9. Mobilní svozy velkoobjemových a nebezpečných odpadů jsou vzhledem k zákazu vycházení do odvolání
zrušeny.
10. Minimalizujte osobní kontakt s našimi zaměstnanci při svozu odpadu. Ohrožujete tím sebe i je. Udržujte
doporučenou vzdálenost.
Děkujeme za pochopení a spolupráci. Popeláři plní svoji práci i v této nelehké době svědomitě, a to s minimem
ochranných pomůcek. Prosíme, myslete i na ně a pokuste se jim práci ulehčit!

Provoz sběrného dvora v Liběchově
Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr v Litoměřické ulici (bývalý areál lesní
správy) je z důvodu krizové situace až do odvolání uzavřen.
Děkujeme Vám za pochopení.
Městský úřad Liběchov
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Liběchovská čistička
odpadních vod

Pod náporem odpadků, které lidé spláchnou do
kanalizačního řadu, vznikají velice často na čistírně
odpadních vod (ČOV) Liběchov poruchy. Do čistírny
proudí odpadní vody z celé obce a přinášejí s sebou
stále totéž: hygienické potřeby, plenky, hadry, klacky,
šroubováky a jiné drobné předměty, ale především
vlhčené ubrousky v takovém množství, že jejich
odstraňování z různých částí ČOV je časově náročné
a zatěžuje stále více rozpočet města.
Znovu proto opakujeme: Nevhazujte do toalet
vlhčené ubrousky! Ať už tvrdí výrobce cokoli, jejich
materiál se ve vodě opravdu nerozloží.
Odpadní voda prostupuje ČOV v tomto sledu:
lomová šachta se záchytným košem, česle, vstupní
nádrž, lapák a separátor písku, denitrifikační nádrž
(odstranění dusíku), aktivační nádrž (odstranění
biologického znečištění), dosazovací nádrž
(odloučení kalu – část se vrací do denitrifikace
a část se ukládá do kalojemu, čistá voda odtéká do
vodoteče). Každá z nádrží je osazena nejméně
jedním čerpadlem.
Koš (před česlemi), na první a druhé fotografii shora,
obsahuje nános, jaký se v něm zachytil za pouhých
pět dnů! Na třetím snímku je nečistotami obalené
lanko od čerpadla v dosazovací nádrži.
Vlhčené ubrousky mohou ucpat česle nebo čerpadla
na kterémkoliv místě technologie ČOV a jejich
opravy nejsou levná záležitost. Opravy čerpadel se
pohybují v řádech desítek tisíc, nová čerpadla stojí
až 80 000 Kč a oprava česel stojí kolem 50 000 Kč.
Tyto peníze na zbytečné opravy jdou samozřejmě
z rozpočtu města. Určitě bychom je dokázali využít
lépe a jinde. Každý rok se podle zákona kalkuluje
cena stočného, do které se promítají veškeré příjmy
a výdaje spojené s čištěním odpadních vod.
Můžeme se tedy dočkat okamžiku, kdy náklady na
opravy ovlivní cenu stočného tak, že dojde k jeho
zdražení.
Hygienické potřeby a vlhčené ubrousky nezpůsobují
problémy pouze na čističce, ale mohou ucpat
i kanalizační potrubí kdekoli v obci, hlavně
v místech, kde se nachází tzv. shybky pod
Liběchovkou poblíž rybárny na Boží Vodě a EMS. Při
haváriích odpadní voda nemá kam odtékat a zaplaví
přilehlé nemovitosti. Kdo se nedokáže obejít bez
vlhčených kapesníčků, měl by zvážit, zda není
vhodné zakoupit na toaletu odpadkový koš než
riskovat zaplavení nemovitosti splašky.
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Základní škola a mateřská škola Liběchov
Krátké ohlédnutí za zimou
V posledních týdnech je naše škola jako spousty
jiných uzavřena, společné aktivity ve třídách se na
čas zastavily, a proto bychom se rádi trochu ohlédli
za letošní zimou.
V první polovině února proběhl již podruhé a stejně
úspěšně jako loni lyžařský kurz, kterého se
zúčastnili žáci od 3. do 9. ročníku. Vydali jsme se do
Mikulova v Krušných horách, do penzionu Mikuláš.
Letos jsme vzhledem k sněhové „nenadílce“ měli
celý areál lyžařského střediska Bouřňák sami pro
sebe, což naši žáci kvitovali s povděkem. V průběhu
týdne nelyžaři získali základní dovednosti a znalosti,
lyžaři měli šanci si svoje schopnosti procvičit
a vylepšit. Ačkoliv se výcvik neobešel bez pádů
a pořádné únavy, naštěstí se nám vyhnuly zlomeniny
i jiná vážná zranění. V uplynulém roce i letos žáci
nejraději vzpomínali na tamní kuchyni. A stejně jako
loni doufají, že se na totéž místo podívají i příští rok.
Tak si všichni držme palce, ať se lyžák opět
uskuteční. Pokud vás zajímá fotodokumentace
lyžáku, najdete ji ve fotogalerii na našich webových
stránkách www.zslibechov.cz.
Dále se v zimních měsících odehrála dvě setkání
předškoláků se školáky. Každé z nich bylo jinak
zaměřené, ale při obou se předškolní děti
seznámily s prostředím školy a vyzkoušely si školní
„práci“, při níž jim pomáhali jejich starší kamarádi.
A jako minulý rok si odnesly domů drobnou
odměnu v podobě vlastnoručního výrobku.
Děti z prvního i druhého stupně se během února
a března letošního roku zúčastnily divadelního
a hudebního představení. Herci za námi přijeli až
do školy a představení odehráli v tělocvičně. Žáci
druhého stupně zhlédli představení, které
vycházelo z děl W. Shakespeara, mladší žáčci se
pobavili u Pohádky ze starého mlýna a ti nejmenší
pak navštívili ještě hudební představení
v Masarykově kulturním domě v Mělníku.
Jaro ve škole
To, že v současnosti ve škole nejsou děti, určitě
neznamená, že by naše škola zcela osiřela.
Intenzivně se tu pracuje na údržbě prostor (např.
malování tříd, renovace dveří), průběžné dezinfekci,
přípravě zápisů do základní i mateřské školy –
a pozvolna se chystá nový školní rok. Tohle
všechno zaměstnanci školy i veřejnost už znají.
Naprostou, ale nutnou novinkou je však šití roušek.
Naše šikovné zaměstnankyně se totiž s velkou
vervou a energií již několik dní věnují šití roušek pro
veřejnost.
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Nejprve jsme pomohli vybavit město Liběchov
a jeho obyvatele, následně jsme pár desítek roušek
odeslali do Nemocnice Mělník, konkrétně na
Oddělení dlouhodobé lůžkové péče. Dále máme
připravenou várku pro hasiče z Mělníka. Pokud nám
síly a materiál vydrží, rádi pomůžeme i Centru
seniorů Mělník, případně dalším, kteří se nám
ozvou.
Touto cestou bych ráda poděkovala zaměstnancům
školy za jejich solidaritu a nasazení, s nímž pracují
při výrobě roušek, ale i za to, že si aktivně shánějí
veškerý potřebný materiál. Náš kolektiv se
v této neobvyklé a nelehké době pevně semkl
a všichni pracují, jak nejlépe umí. Jsem vděčná
a hrdá na to, že mohu být součástí tak skvělého
týmu.
Děkujeme také vedení města Liběchov za podporu
a pomoc při shánění materiálu a distribuci roušek.

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ
Vzhledem k současné situaci s šířením
onemocnění COVID-19 a na základě Opatření
MŠMT k zápisům proběhne letos zápis do
1. ročníku ZŠ jinou formou. Věnujte pozornost níže
uvedeným informacím a v případě potřeby nás
kontaktujte na adrese skola@libechov.cz nebo na
tel. 315 697 003, linka 102 – ředitelna.
Termín odevzdávání přihlášek či žádostí o odklad:
16. dubna – 23. dubna 2020.
Veškeré tiskopisy jsou ke stažení a vytištění na
stránkách školy www.zslibechov.cz, sekce
Dokumenty nebo k osobnímu vyzvednutí ve
vestibulu školní budovy, a to od středy 25. března
vždy ve všední den od 8:00 do 11:00 hodin.
V případě zápisu do 1. třídy vyplňte: Přihlášku
k zápisu povinné školní docházky, zápisní lístek,
případně přihlášku do školní družiny a přihlášku ke
stravování.
V případě odkladu povinné školní docházky:
Žádost o odklad povinné školní docházky, vyjádření
pediatra (dětského lékaře), vyjádření pedagogickopsychologické poradny.
Prosíme, vyplňte všechny požadované údaje,
včetně tel. čísla a e-mailové adresy. Po přijetí
dokumentů Vám bude formou SMS nebo e-mailem
přiděleno registrační číslo.
Způsob odevzdávání dokumentace k zápisu:
• Osobně – všechny dokumenty vložte do obálky
(prosíme nepřehýbat), obálku nadepište „Zápis“,
vložte do poštovní schránky na budově školy.
• Poštou – všechny dokumenty vložte do obálky
a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Liběchov, Za
Školou 161, 277 21 Liběchov.
• Elektronicky – naskenované a podepsané
dokumenty zašlete emailem na adresu:
skola@zslibechov.cz.

Za celý kolektiv školy a školky přeji všem čtenářům
Liběchovského zpravodaje, aby tuto dobu bez úhony
přestáli a abychom se všichni brzy ve zdraví sešli na
nějaké příjemné společné akci.
Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy

Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o odkladu Vám
nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním
seznamu registračních čísel přijatých a nepřijatých
dětí a seznamu registračních čísel dětí, jimž byl
povolen odklad. Seznamy budou zveřejněny na
vchodových dveřích budovy školy a na webových
stránkách školy: www.zslibechov.cz nejpozději
k 20. květnu 2020.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno písemně,
ale bude též oznámeno zveřejněním seznamu
registračních čísel nepřijatých dětí na vchodových
dveřích budovy školy a na webových stránkách
školy: www.zslibechov.cz nejpozději k 20. květnu
2020.
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Novinky z naší školky
Druhé pololetí tohoto školního roku nám pomohlo
zahájit divadélko Koloběžka, které přijelo do naší
školky 3. 2. 2020 s novou pohádkou O zvědavé
jitrnici.
V úterý 4. února nás navštívili příslušníci Policie ČR
s Preventivním programem pro předškoláky, který
byl pestrý, zábavný i poučný.
K našim malým Beruškám přišla pouze policistka
prap. Veronika Bušková. Ukázala dětem uniformu
a vše, čím by měl být vybaven každý policista.
Povídala si s nimi o bezpečném přecházení silnice,
chování na chodníku, na co si mají dát pozor při
setkání s cizími lidmi, co udělat pro to, aby nás bylo
dobře vidět, na které číslo volat o pomoc. S využitím
písniček nás učila poznávat pravou a levou ruku.
Vysvětlila i důležitost dodržování pravidel
a důsledek jejich porušení.
Program pokračoval ve třídě Motýlků, kde jsou
zejména chlapci trochu více neklidní. Rádi se
pošťuchují, postrkují, občas dojde i na souboj. Tam
už přišel za dětmi i pan policista prap. Filip Mácha.
Nejprve si chlapci mysleli, že to bude velká legrace,
záhy však pochopili, že pan policista opravdu dbá
na přísné dodržování pravidel. Už to nebyla jen
legrace, ale i velký respekt. V této třídě, vzhledem
k tomu, že jsou děti starší a udrží déle pozornost,
proběhly kromě povídání i další činnosti: řešily různé
dopravní situace, vyhodnocovaly správné
a nesprávné chování, zasoutěžily si a také
zatancovaly. Na závěr besedy každý obdržel
dáreček. Policisté také pro všechny připravili
závazek – přehled (tabulku) správného
a nesprávného chování. Prap. Veronika Bušková
bude chodit do této třídy pravidelně, kontrolovat
stav a zároveň odměňovat ty, kteří se chovají
správně podle pravidel, která si společně stanovili.
Další oblíbenou akcí byl pohádkový karneval, který
letos proběhl v pátek 28. 2. 2020. Jako každoročně
se zde sešla spousta různorodých masek.
Tanec na veselé písničky dětem zpestřily zábavné
hry a soutěže. Skládaly puzzle pohádkových postav,
proběhly se k obrázkům postaviček rozmístěných
po tělocvičně, třídily korálky pro princeznu,
předváděly po vodníkovi pohyby, zahrály si hru
,,Maso – pust“, obratně překonaly překážkovou
dráhu stejně jako Jeníček s Mařenkou, když bloudili
lesem. Při tanci i hrách byla spousta legrace, a tak si
karneval užily nejen děti ale i my učitelky.

Něco pro zasmání – přebrepty našich
předškoláků:
- Povídáme si o masopustu a paní učitelka se
ptá: „Děti, jestlipak víte, jak se říká pánovi, který
zabíjí prasátko na zabíjačce?“ „Prasák,“ odpoví
dítko, „a vyrábí větrnice.“
- Lezeme jako rak. „Jak vypadá rak?“ ptá se
chlapec kamaráda. „Má na rukou takový
klaptátka.“
- Děti si povídají o tom, čím by chtěly být. „Já
bych chtěla být doktorkou,“ říká holčička. „To se
ale budeš muset hodně učit,“ radí jí kamarád.
„Tak to jsem v prčicích.“
- Prohlížíme si obrázek člověka s vnitřními
orgány a chlapec se zeptá: „Co je to zelené v tom
bříšku? To je špenát?“ Kamarádka hbitě
odpovídá: „To jsou střeva, ty střevo.“

Kolektiv učitelek MŠ

12

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
11. KVĚTNA 2020 - 15. KVĚTNA 2020
Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci s šířením onemocnění COVID-19 proběhne letos zápis do mateřské školy
jinou formou. Věnujte pozornost níže uvedeným informacím, v případě potřeby nás kontaktujte na adrese
skola@libechov.cz nebo na telefonním čísle 315 697 003, linka 102 – ředitelna.
Termín odevzdávání přihlášek do MŠ: 11. května – 15. května 2020
Kde sehnat tiskopisy?
Veškeré tiskopisy jsou ke stažení a vytištění na stránkách školy www.zslibechov.cz, sekce Mateřská škola,
podsekce Dokumenty/směrnice nebo k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školní budovy, a to od pondělí
27. dubna, vždy ve všední den od 8:00 do 11:00 hodin
Co vyplnit?
Žádost o přijetí dítěte do MŠ
Evidenční list dítěte v MŠ – Pozor, jeho součástí je i vyjádření lékaře!
Přihláška ke stravování
Prosíme, vyplňte všechny požadované údaje, včetně tel. čísla a e-mailové adresy. Po přijetí dokumentů Vám
bude formou SMS nebo e-mailem přiděleno registrační číslo.
Způsob odevzdávání dokumentace k zápisu do MŠ:
1. osobně – všechny dokumenty vložte do obálky (prosíme nepřehýbat), obálku nadepište „Zápis do MŠ“,
vložte do poštovní schránky na budově školy
2. poštou – všechny dokumenty vložte do obálky a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Liběchov, Za Školou 161,
277 21 Liběchov
3. elektronicky – naskenované a podepsané dokumenty zašlete e-mailem na adresu: skola@zslibechov.cz
Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel
přijatých dětí na vchodových dveřích budovy školy a na webových stránkách školy: www.zslibechov.cz
nejpozději k 11. červnu 2020.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno písemně, ale bude též oznámeno zveřejněním seznamu
registračních čísel nepřijatých dětí na vchodových dveřích budovy školy a na webových stránkách školy:
www.zslibechov.cz nejpozději k 11. červnu 2020.
Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy
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Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka
Milí čtenáři,

A nakonec jedna dobrá zpráva: Máme karanténu –
pojďme do kavárny! Jde o nový projekt, který
v okamžiku, kdy čtete tento zpravodaj, již běží. Náš
dlouholetý milý spolupracovník, kamarád, dirigent
a klavírista pan Jiří Knotte, který pravidelně hrává
v kavárně lázeňského domu Beethoven v Teplicích
(což ale nyní také nemůže), hraje na našich
webových stránkách pro Vaši dobrou pohodu. Jsem
přesvědčená, že si jeho vstupy užíváte. Vás, kteří na
naše stránky nechodíte pravidelně a neměli jste
zatím možnost tato videa zhlédnout, zvu k návštěvě
hudební kavárny na adrese:
www.kostelicek.eu

žádná situace není pro spolkovou činnost tak
nepříznivá jako ta, která zabraňuje shromažďování
lidí, setkávání přátel, a tedy vlastní činnosti všech
zájmových sdružení, spolek Liběchov sobě
nevyjímaje. Přesto mám pro Vás i dnes několik
zpráv.
Začnu rovnou tou nepříznivou. V minulém čísle
zpravodaje jsme Vás pozvali na naši
tradiční dubnovou akci – Uctění památky rodin
Veithů a Villani (18. 4. 2020), která je
samozřejmě nyní zrušena. Na členy obou rodin,
které významně zasáhly do historie Liběchova,
vzpomeneme aspoň symbolicky zapálením svíček
na jejich hrobech na místním hřbitově, bez účasti
veřejnosti.
Součástí vzpomínkové akce měla být také výstava
přibližující naši představu pietního místa v kryptě
kostela sv. Ducha a Božího hrobu, a to včetně
modelů v reálné velikosti. Záměru uspořádat
výstavu se nevzdáváme a již nyní pracujeme na
jednotlivých jejích částech. A těšíme se, že Vám ji
budeme moci představit při nějaké další příležitosti.
Prozatím se můžete podívat na několik fotografií,
které vznikly při přípravě výstavy – berte je třeba
jako předběžnou pozvánku.
V letošním roce jsme opět plánovali i již
tradiční Svatodušní pouť, která se měla konat
o svatodušní sobotu 30. 5. 2020. V současné době
spíše předpokládáme, že akci nebude možné
uspořádat v jejím obvyklém rozsahu. Věříme však,
že nám situace umožní vzpomenout Svatodušních
svátků nějakým přiměřeným, i když komornějším
způsobem. Svátek, který se našeho kostelíčka,
zasvěceného sv. Duchu, bezprostředně týká, v sobě
totiž nese důležité poselství: „Co nechceš, aby Ti
činili jiní, nečiň Ty jim!“ Je v něm obsažena
tolerance, přátelství a láska.

Uvařte si, prosím, kávu nebo čaj, přidejte k tomu
něco dobrého a vychutnejte si příjemnou,
bezstarostnou chvíli v doprovodu melodií napříč
všemi žánry muziky…
Přeji Vám všem krásné jaro – nejlépe s hudbou,
úsměvy a vším pozitivním, co můžeme i nyní vnímat
a na co jsme v minulosti možná neměli tolik času.
MUDr. Lucie Žáčková, předsedkyně rady spolku
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Seminář k poctě Václava Levého
v Liběchově

V roce 2020 uplyne 200 let od narození významného
českého sochaře Václava Levého a 100 let od
získání liběchovského zámku a k němu náležejícího
velkostatku do majetku mého prapradědy Františka
Homolky.
Obě výročí byla pro nás podstatnou výzvou
k zahájení revitalizace zámeckého areálu, a proto
jsme se rozhodli u příležitosti výročí Václava Levého
uspořádat na zámku tvůrčí seminář, který by byl
důstojnou poctou této významné osobnosti
i odkazu českého romantismu a zároveň by pomohl
návratu života na Liběchov a návratu Liběchova do
širšího kulturního povědomí. Před zahájením
letošního školního roku jsme proto oslovili střední
a vysoké odborné a umělecké školy s nabídkou
projektů pro zadání seminárních prací v Liběchově.
Seminář vede paní architektka Bahníková, která je
odpovědná za revitalizaci zámku Liběchov
a zároveň učí na Střední průmyslové škole stavební
Josefa Gočára v Praze. Práci na semináři ale
bohužel přerušila současná opatření proti šíření
virové nákazy. Doprovodné kulturní akce, tedy
přednášky, procházky, workshopy i plánovanou letní
malířskou školu jsme museli zatím odložit na
neurčito.

Totéž platí i pro školní praxi studentů SPŠ stavební
J. Gočára, která měla proběhnout na zámku na
přelomu května a června. Na jednotlivých
seminárních projektech ale studenti mohou dále
samostatně pracovat, a proto věřím, že se setkání
se studenty a prezentací jejich prací nakonec přece
jen v Liběchově dočkáme. Propojení památné
minulosti s úsilím tvůrců mladé generace vnímám
jako znamení naděje i v době letošního, epidemií
a karanténou posmutnělého jara.
Josef Homolka
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Když ve světě i v Liběchově
řádila „španělka“

Kontinent rozvrácený děsivou světovou válkou,
miliony mrtvých, hospodářství na kolenou, rozpadlá
impéria. Tak vypadala Evropa na konci první
světové války v roce 1918 – a do toho se na scénu
dostávala další pohroma v podobě takzvané
španělské chřipky.
Dnešní pandemii koronaviru nelze se španělskou
chřipkou v tuto chvíli srovnávat – před sto lety si
choroba za dva roky v celém světě vyžádala šedesát
až sto milionů obětí, tedy několikanásobně více než
sama světová válka. Přesto jsme při pátrání po
historii Liběchova a zdejšího Papouškova mlýna
v dobovém českém tisku našli celou řadu
zajímavých podobností s dnešními snahami zastavit
šíření koronaviru.
„Pohroma zachvátila celou zeměkouli – města na
pobřeží Nového světa, poutnická místa Indie, misijní
vesnice vysoko na Severu,“ píše v knize Španělská
chřipka rakouský historik zdravotnictví Harald
Salfellner. „Ušetřeny zůstanou jen některé odlehlé
ostrůvky, jako například Nová Guinea, Východní
Samoa nebo Svatá Helena,“
vypočítává s tím, že „sténá
vyčerpaná Evropa, kde chřipka
strhává do záhuby dva a půl
milionu většinou mladých lidí
na počátku jejich životní cesty.“

se samozřejmě lakování narůžovo stalo
neudržitelné. Na podzim 1918 už pandemie byla
v plném běhu. „Školy jsou zavírány kvůli ní,
železniční doprava obmezována, schůze
zakazovány. Chřipka provázena jest nezřídka
komplikací zápalu plic nebo zápalu mozkových
blan,“ shrnoval „ilustrovaný časopis rodinný“ Česká
hospodyně v listopadu 1918. Právě tehdy se
mimochodem se španělskou chřipkou opakovaně
potýkal i dnes světoznámý pražský spisovatel Franz
Kafka – na zotavenou se posléze vydal do Želíz.
Poznatky i opatření byly velmi podobné
současnému tažení proti koronaviru. „Přenášení
nemoci z nemocných na zdravé děje se většinou již
v době, dříve než nemocní sami jsou
si vůbec vědomi své choroby,“
upozorňoval katolický list Čech.
„Především však do jisté míry se
zabrání dalšímu rozšiřování nemoci
na jiné lidi, zůstanou-li osoby
podezřelé chřipkou doma. To platí
zvláště o školních dětech, kterým
není dobře a jež nesmějí býti
posílány do školy jak v zájmu
vlastním, tak i v zájmu spolužáků.“
Týdeník Čech se zároveň na jiném místě pustil i do
tehdejší byrokracie a způsobů, s nimiž úřady proti
nákaze v monarchii bojují: „Na mnoha místech se
šíří mezi mládeží úžasně epidemie, patrně
rozkřičená již španělská chřipka. Jak si jest počínati
při vypuknutí epidemie, o tom jsou nařízení velice
přísná. Rozumí se však, že to jde zase tak rychle,
jako tenkrát, když se to loudalo. Správa školy
oznámí místní neb okresní školní radě, že se mezi
dětmi šíří nemoc. Po několika dnech dostane
obvodní lékař v místě nařízení od hejtmanství, aby
nemoc zjistil. Ten vyhoví rozkazu a oznámí
okresnímu hejtmanství, že nemoc skutečně se šíří.
Okresní hejtmanství pošle do místa okresního
lékaře, který vždycky v sídle okresního hejtmanství
není. Okresní lékař teprve pak nařídí, má-li se škola
nebo některá třída zavříti. Celé to jednání trvá třeba
tři neděle. Řádí-li záškrt, může zatím polovice dětí
pomříti. Není nad naší úřední ‚rychlost‘.“

Karanténa před sto lety
Dnes už víme, že španělská
chřipka má s touto evropskou
zemí společný jen název. Ve
skutečnosti pocházela z Asie a rozšířila se nejprve
mezi vojáky ve Spojených státech. Španělsko však
bylo za světové války neutrální, na rozdíl od válčících
stran tam tisk nepodléhal cenzuře a přikrášlování
reality, a tak to byli pouze španělští novináři, kteří
směli o přicházející pohromě svobodně informovat.
V Rakousku-Uhersku, a tedy i v českých zemích, byla
naopak zpočátku snaha epidemii bagatelizovat.
„Při nynějším počasí chladném a deštivém není
divu, onemocní-li řada lidí chřipkou. Dříve by si byl
nikdo toho ani nevšiml,“ mudroval deník Venkov
3. července 1918. „Dnes již se mluví a píše o –
španělské nemoci v Praze. Španělská nemoc není
v podstatě nic jiného než chřipka. Vyskytla se tedy
v Praze hromadně onemocnění chřipkou, a již je
z toho – španělská nemoc,“ psaly české noviny
v podobném duchu, jako donedávna nejeden politik
či divadelník zpochybňoval závažnost koronaviru.
Tváří v tvář realitě, kdy v Čechách umíraly tisíce lidí,
16

Mlynáři proti hladu
Zajímavá jsou i svědectví sto let starého tisku, jak
se v kritickém roce 1918 chovali čeští mlynáři. Na
jedné straně se například můžeme dočíst o úvahách
zakázat námezdní mletí a zavést výměnu obilí přímo
za mouku a otruby – mnohé mlýny totiž čelily
podezření, že z obilí doneseného k semletí si až
polovinu tajně nechávaly k pokoutnímu prodeji ve
svůj prospěch.
„Jsou četné případy, že zcela malý námezdní mlýn
dobrou polovinu toho, co za rok semele ve dne
v noci, rozprodal pod rukou za enormní ceny,“ psal
v červenci 1918 německojazyčný pražský deník
Bohemia s tím, že takovým „řetězovým obchodem
s moukou je vykořisťován jak rolník, tak měšťák“.
„Rolníci mlčky trpí toto vykořisťování, protože jsou
odkázáni na tyto mlýny vzhledem k vlastní potřebě
mouky a chleba.“
Tisk však zdůrazňoval, že zneužívání
celospolečenské krize na konci války a za bující
„španělky“, jak se tehdejší smrtící chřipce také
říkalo, se nedopouštěli všichni mlynáři, „alespoň ne
ve stejné míře“. A 20. října 1918, tedy osm dní před
vyhlášením samostatného Československa
a v době, kdy se epidemie rozjela naplno, se
v novinách objevilo provolání pod titulkem „Mlynáři
českoslovenští!“, v němž majitelé a provozovatelé

Příklad dobové reklamy: Proti španělské chřipce nabízí ve
vratných lahvích za přiměřené denní ceny firma M. Kohn, Praha
VIII., koňak, rum, slivovici, kontušovku, žaludeční likér

mlýnů společně varují, že „národ hladoví“,
a zavazují se proto k podmínkám, kterým
„mlynářstvo české má se v zájmu výživy lidu
podříditi“. „Nelze připustiti, aby neukázněnost
jednotlivců rušila prospěch celku,“ apeluje
společně hned pět organizací zastřešujících české
mlýny.
Jak už čtenáři Liběchovského zpravodaje vědí,
zdejší mlynář Jan Papoušek se v té době tak jako
každý rok věnoval i charitě a z výnosů mlýna
podporoval děti z chudých rodin v obci.
(bt)
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Dějiny Liběchova v datech (9)

Především díky jeho úsilí se posléze – po značných
těžkostech ze strany okresních úředníků
v „německé“ Dubé a po zásadním zásahu tehdejšího
ministra vnitra dr. Jana Černého – změnil
mnohasetletý status obce. Když se ze vsi v roce
1935 stalo město, uskutečnily se v obci velkolepé
oslavy za účasti dvou ministrů vlády republiky
a dvou poslanců sněmovny. Statusu byl tehdy
přičítán velký význam, protože se jednalo o první
dominantně české město v severním „německém“
prostoru. Byl vypracován také městský znak
(autorem akademický malíř a grafik Antonín
Morávek z Prahy-Žižkova), pro jisté heraldické
nesprávnosti ovšem nakonec úředně neuznaný.
Určité pochybnosti se ostatně později vyskytly
i stran statusu města: objevilo se tvrzení, že vládní
usnesení (zveřejněné v úředních listech!) nevešlo
v platnost – status města byl tak Liběchovu
definitivně přiznán až roku 2007.

Za první republiky. Část 2.

K národnostnímu složení: tři roky po vzniku
republiky žilo v Liběchově oficiálně 1 161 obyvatel,
z toho 233 na Boží Vodě, kde jednoznačně
převažovala německá populace nad českou
v poměru 3 : 1. Ve vlastním Liběchově měli mírnou
převahu Češi, 479 : 440, takže v celkovém součtu
mělo o pár desítek navrch obyvatelstvo německé
národnosti. Za necelých deset let v roce 1930 byla
situace jiná: Boží Voda od té doby zaznamenala
skoro trojnásobný nárůst Čechů, zatímco populace
německá mírně poklesla, čímž se vzájemný poměr
zcela vyrovnal (151 Čechů : 153 Němců).
V samotném Liběchově už Češi převažovali
a v součtu 1 581 obyvatel celé obce, včetně Rymáně
(56 obyvatel!) a roztroušeného osídlení na
liběchovském katastru (20), byli zastoupeni 945
občany. Němci se 616 obyvateli představovali až
druhou nejsilnější komunitu, marginální byli cizinci
(13) a překvapivě také Židé, jichž sčítání
zaznamenalo jen šest (co bylo důvodem jejich
odlivu, není známo, ale ještě kol roku 1900 se počet
Izraelitů pohyboval okolo 50 osob). Pozdější
demografickou situaci samozřejmě znovu zcela
změnily mnichovské události, poválečné vysídlení
Němců a následné dosidlování.

V tuhé zimě 1928/1929 vymrzla liběchovská
chlouba, promenádní kaštanová alej, vedoucí
Paloučkem od zámku na Boží Vodu (původně alej
topolová, dnes lipová).
Liběchovským farářem byl po dlouhá desetiletí
Václav Šorejs, umírající roku 1935 (jeho hrob
najdeme v dolní části místního hřbitova, která je
katastrálně dosud vedena na jeho osobu). Na jeho
místo přišel Josef Pekař, po Mnichovu byl však jako
Čech přeložen jinam.
V obci pak pouze administroval Johann Langer,
dalším farářem se stal Walter Führich, kterého
v roce 1943 nahradil Karl Krause, odsunutý
společně s Němci v listopadu 1945. (Od té doby
Liběchov vlastního faráře nemá a je spravován ze
sousedních far.)

Obecní volby v roce 1919 i v roce 1928 vyhráli
o několik desítek hlasů Němci (461 z celkem 848
voličů), starostoval proto opět MUDr. Arnošt
Fröhlich. V následujících volbách roku 1931 už
zvítězili Češi a starostou byl ustanoven jejich předák
Ing. František Homolka.

Na fotografii:
JUDr. Jan Josef
Černý
(1874–1959),
v době první
republiky předseda
dvou úřednických
vlád a dlouholetý
ministr vnitra, se
rozhodující měrou
zasloužil
o vyhlášení
Liběchova
městem. K tomuto
politickému
rozhodnutí došlo
v roce 1935
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Stran vyznání liběchovských obyvatel se situace
po vzniku republiky příliš nezměnila, drtivá
dominance katolicismu zůstala nezlomena,
neustavil se žádný jiný sbor, ačkoli po celé zemi se
Češi hojně hlásili k nově utvořené národní Církvi
československé (dnes Církev československá
husitská). Dodejme, že v Liběchově za první
republiky a během války žil v čp. 84 (dříve čp. 51)
Eduard Winter (1896–1982), kněz, historik
a profesor teologie na Německé univerzitě v Praze,
po válce odsunutý do pozdější Německé
demokratické republiky, kde se stal členem
Akademie věd (jeho otec je pochován na místním
hřbitově, poblíž hrobu Václava Šorejse).
K výraznějším národnostním třenicím až do
poloviny třicátých let nedocházelo, většina Čechů
a Němců, provázaná smíšenými sňatky, žila
v Liběchově ve vzájemné pospolitosti. Až štvavé
Hitlerovy a Henleinovy projevy ve druhé polovině
třicátých let situaci vyhrocovaly, mnozí Liběchovští
Němci masivní propagandě zcela podlehli. Po
volbách v červnu 1938 sice zůstal starostou Ing.
Homolka, Sudetendeutsche partei však byla
i v Liběchově pevně zformována – pod prapor SdP
patřili zvláště Josef Maresch, Franz Redlich,
Wenzel Habelt, Ernst Reinisch a Josef Dietz, který
se stal místostarostou.

Letecký snímek opevnění Liběchova. Dodnes
uchovány pouze tři řopíky: č. 221 v západní ohradní
zdi zámecké zahrady, č. 25 u silnice na Štětí a č. 228
na okraji Borového lesa. Ostatní odstraněny během
okupace. Plánované pevnosti TO1, TO2 a TO3
(označ. hvězdičkou) z časových důvodů zbudovány
nebyly. Snímek zachycuje mj. políčka extravilánu, po
válce sjednocená do rozhlehlých „polelánů“.

Mnichovským událostem předcházelo, tak jako
v celé republice, budování obranných opevnění.
Tzv. Liběchovská příčka se táhla od Mlazic přes
Liběchov a Tupadly k Dubé, Ralsku, Mimoni.
Skromným pozůstatkem jsou v obci tři řopíky,
ostatní byly během války zničeny.

Na fotografii vlevo: Střílna řopíku č. 24 typ A-2000Z
na okraji srázu při silnici na Štětí.
Betonován 9. 8. 1938
Snímek z 18. 5. 2007. Občanskou aktivitou řopík
tehdy poněkud romanticky upraven
-jkZájemcům o historii vojenského opevnění na
Liběchovsku doporučujeme knihu Jaroslava
Beneše s názvem Liběchovská příčka.
Československé opevnění z roku 1938 v úseku
Mělník – Dubá – Mimoň – Jitrava (2000, druhé,
doplněné vydání 2002).
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Malý poklad na půdě sokolovny:

Nástěnné noviny z padesátých let
V těchto týdnech, kdy jsou veškeré společné
sportovní aktivity pozastaveny a všechny oddíly
musely přerušit tréninky i započaté soutěže,
přinášíme namísto obvyklých sportovních zpráv
malé ohlédnutí do historie sportu v Liběchově.
Před rozsáhlou rekonstrukcí sokolovny byl na
podlaze půdy nalezen pohozený napůl přeložený
karton, pokrytý vrstvou prachu. Po rozevření se na
ploše 44 x 43 cm objevil text psaný barevným
inkoustem a volně zde ležely listy, dříve zjevně
přilepené k podkladu. Několik strojopisných článků
se sportovní tematikou bylo uspořádáno pod
hlavičkou Nazdar. Nástěnné noviny – 9 – 1958.
Vydává TJ Sokol.
Pojďte na malou exkurzi do doby před více než
šedesáti lety, kdy sport stejně jako dnes přinášel
lidem společnou radost. Své úspěchy i prohry
prožívali na hřišti stejně emotivně, soutěžili a fandili.
Jeden podstatný rozdíl tu ale přece jen najdete:
cvičitelé tehdy zdaleka nezvládali nápor dětí, které
se hrnuly do tělocvičen a na hřiště a pro které by byl
zákaz cvičení dokonce trestem…

A zatímco ženy začaly chodit do cvičení, cvičení
mužů ochablo. Bude třeba rozvinout soutěž mezi
ženami a muži. Jistě by to byla pro muže vzpruha,
aby nebyli zahanbeni.

Držíme vám palce!
Prvé skutečné závody vzpěračů!
Dorostenci oddílu vzpírání zajíždí v sobotu dne
19. dubna 1958 k závodům do Prahy, kde se
zúčastní krajského přeboru dorostu kraje Praha
a městského výboru Praha. Závodů se zúčastní tito
závodníci: Jaroslav Žežulka, Jiří Veselý, Stanislav
Kurel, Miloslav Vondruška, Antonín Kucej.
Všichni dorostenci se poctivě na závody připravují
a jistě docílený úspěch jim bude odměnou.
Budeme jim držet palce!

Nemáme cvičitele a cvičitelky
Víte, jaký je zájem o tělesnou výchovu mezi
mládeží? Naše jednota má přesně k dnešnímu dni
celkem 250 členů. Z toho žactva je 106. Tato čísla
jasně dokumentují, jaký je zájem o tělesnou
výchovu mezi dětmi. A to ještě všechny děti nejsou
členy tělocvičné jednoty.
S takovým velikým zájmem o tělesnou výchovu
vyvstává další, velmi ožehavá otázka. Cvičitelé!
Víte, jaký je stav cvičitelů v naší jednotě? Žactvo
cvičí, pokud jí čas zbývá, s. učitelka Johnová,
dorostenec Václ. Ježek a dorostenka Anička
Fárková. Myslíte, že tito cvičitelé stačí na cvičení?
Jistě i při nejlepší vůli ne. A přece chceme, je to náš
úkol, vychovávat k tělesné i morální zdatnosti.
Výbor jednoty však dnes nezná východisko, jak
celou věc napravit. Proto se obracíme na celou
veřejnost, na všechny složky Národní fronty!
Pomozte nám!

Ženy předstihly muže!
Na letošní výroční schůzi tělocvičné jednoty jsme
museli konstatovat, že jedinou složkou, která
necvičí, jsou ženy. V té době opravdu navštěvovalo
cvičení více mužů, dorostenci a dorostenky. To však
neznáte ženy. Nechtěly si takovou věc nechat líbit
a rozhodly se, že budou cvičit. A víte kolik jich dnes
chodí cvičit? – Také až 18. A cvičí s chutí! Možná,
že teď přibudou ještě další.
Rozhodně bychom byli rádi, kdyby na podzim začaly
nacvičovat na II. celostátní spartakiádu, která se
bude konat v roce 1960.
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Obracíme se o pomoc k MNV! Soudruzi,
i tělovýchova je otázkou, kterou se má zabývat
MNV. Víte o tom, že v Želízích právě MNV pomáhá
zakládat tělocvičnou jednotu, že všichni členové
MNV se přihlásili za členy, že získali do začátku
i cvičitele?
U nás v Liběchově jsme v tělovýchově vykonali
veliký kus práce. Vždyť naše tělocvičná jednota
Sokol patří mezi nejlepší jednoty na celém
mělnickém okrese. A aby byla ještě lepší, k tomu je
potřeba pomoci. Především u mládeže. Nezlepší-li
se stav ve cvičení žactva, budeme zaostávat,
nebudeme moci v družném kolektivu dětí
poskytnout jim tu radost, kterou jsme v Sokole
prožívali my v dětských letech.
Myslíte, že v Liběchově nejsou lidé, kteří by mohli
pomoci? Jsou. A je jich dosti. Čas nečinnosti
v tělovýchově jim vzal lásku ke cvičení a dal jim
zapomnění na své vlastní mládí – skotačivé
dětství. Snad ještě přijdou. Snad jim bude těch
dětí, které přichází do tělocvičny a nelitují cesty ani
ze Želíz, z Vehlovic, líto. Snad si vzpomenou, jak to
bylo těžké, bolestné, když se cvičení nekonalo,
nebo když do cvičení nesměl za trest. Nechci
sahat nikomu do svědomí, snad to všechno
pochopí každý sám, co chci říci.
Jen jedno je jisté! Nemáme cvičitele! Máme posílat
děti z tělocvičny, ze hřiště domů?!? Rozhodněte
sami!!!

V neděli dne 20. dubna 1958 zajíždí naše
A mužstvo k dalšímu mistrovskému utkání do
Mratína.
Společná utkání přináší vždy velmi tvrdý boj. Bude
tomu jistě i v neděli, zvláště když v Mratíně je velmi
„horká“ půda. Sokol Mratín v letošních prvých dvou
mistrovských zápasech zvítězil. Nad Slavojem
Dobrovice 7:1, když Slavoj Dobrovice přijel do
Mratína pouze s osmi hráči, a v neděli v Obříství 3:1.
Těmito vítězstvími zařadil se v tabulce na šesté
místo před Sokol Kosmonosy a náš oddíl. Budou
mít naši hráči v neděli tedy těžký úkol. Přesto však
jim věříme, že čestně obstojí.
K tomuto zápasu přichází v úvahu tito hráči, kteří
mají v neděli odpoledne ve 14.30 hodin sraz na
náměstí:
Reichelt Míla, Hrib, Novák Josef, Franěk, Květ,
Sládek, Průcha, Reichelt Zděnek, Kvasnička, Dědič,
Novák Jan, Veselý Míla, Horský.
Přesnou sestavu určí trenér oddílu Jiří Buřič po
čtvrtečním treninku.
K tomuto důležitému mistrovskému zápasu zveme
všechny přátele kopané. Zajíždí se zvláštním
autobusem, odjezd z náměstí ve 14.30 hod.
Cena zájezdu Kč 10.O prvé body
Také dorost hraje v neděli po prvé o body. Zajíždí
k odvetnému utkání na Pšovku. Na podzim vyhráli
naši dorostenci na našem hřišti 1:0. Letos jsou
dorostenci v dobré formě a jsou předpoklady
k získání dalších cenných úspěchů. Vždyť
v letošních prvých utkáních vyhráli ve Štětí
[nečitelné]:0 a v neděli ve Všetatech 3:1.
K mistrovskému zápasu na Pšovku zajíždí
dorostenci linkovým autobusem v 9.30 hodin
z náměstí. Začátek utkání je stanoven na 10.30
hodin.
Vedoucím zájezdu je s. Boštík, který také určí
sestavu z těchto hráčů:
Růžička, Skřivánek, Kurel, Vegh M., Fónod, Ježek
Václ., Kucej, Šimoník, Lacena, Krejza, Jany, Freiwald,
Vegh J.
B mužstvo mělo sehrát svůj prvý mistrovský zápas
na našem hřišti se Slavojem Byšice. Vzhledem
k nezájmu některých hráčů musel být mistrovský
zápas odřeknut ve prospěch Slavoje Byšice. Oddílu
tím opět vznikla škoda. Zdá se, že někteří hráči B
mužstva ztratili úplně smysl pro kolektiv, který
vlastně zradili.
Na fotografii nahoře: Liběchovské fotbalové mužstvo v roce
1956, dole: „stará garda“ v roce 1965
Zdroj: www.sklibechov.cz
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Doporučení pro seniory a jejich blízké, jak psychicky zvládat odloučení
Nejvíce ohroženou částí populace jsou senioři, kteří
žijí sami, jsou v domovech seniorů, případně jiných
zařízeních a zažívají odloučení od svých blízkých.
Mějte na paměti, že tato situace, ať je jakkoliv
nepříjemná, jednou skončí, i když momentálně
nevíme kdy. Vláda společně s dalšími státními
orgány dělá všechna možná opatření pro maximální
ochranu zdraví seniorů.
Doporučení pro seniory v karanténě či v izolaci:
• Dodržujte hygienická a zdravotní doporučení.
• Sledujte informace, ale nevystavujte se
nadměrné mediální zátěži.
• Využívejte častého telefonického či jiného online kontaktu se svými blízkými, přáteli, rodinami,
sousedy apod.
• Nebojte se je požádat o pomoc – praktickou
i emoční.
• Můžete využít také speciální telefonní linky, které
se zaměřují na pomoc seniorům.
• Buďte trpěliví.
• Snažte se zabavit oblíbenou činností.
• Strukturujte si den, dělejte rutinní věci.
• Zachovejte si optimismus, věřte, že tato situace
jednou skončí a se svými blízkými se opět
setkáte.

Linky zřízené speciálně ke koronaviru
Celostátní informační linka (Ministerstvo
zdravotnictví: 1212 (nonstop), ZDARMA
Linka zdravotně-psychické pomoci: 1212 volba 5
(denně 7–24, 00–7 volat 116 123), ZDARMA
Infolinka Státního zdravotního ústavu: 724 810 106,
725 191 367, 725 191 370 (nonstop)
Anténa - psychoterapeutická linka pro ty, které trápí
karanténa: 212 812 540. Kvalifikovaní
psychoterapeuti jsou k dispozici všem potřebným,
včetně pomáhajících profesionálů i dobrovolníků
(denně 8–22)
Národní krizové linky (bezplatné) - celostátní
působnost
Linka první psychické pomoci – pro dospělé (Cesta
z krize): 116 123 (nonstop), ZDARMA

Doporučení pro blízké seniorů:
• Udržujte každodenní telefonický či on-line
kontakt. Zapojte celou rodinu, známé a přátele.
• Sdílejte s nimi pravdivé a aktuální informace.
• Zabezpečte jim potřebné věci (např. jídlo, léky)
a předejte jim je bezkontaktně.
• Podporujte je – prakticky i psychicky.
• Proberte s nimi otázky, které je zajímají nebo
trápí.
• Uvědomte si, že jejich čas v izolaci plyne jinak.
• Buďte trpěliví.
• Opakujte sobě i jim, že momentální situace je
dočasná.

Pražské krizové linky pro dospělé
Linka důvěry pro dospělé (CKI Psychiatrické
nemocnice Bohnice): 284 016 666 (nonstop)
Pražská linka důvěry pro dospělé (Centrum
sociálních služeb Praha): 222 580 697 (nonstop)
Krizová linka SOS centra Diakonie: 800 567 567
(denně 9–20), ZDARMA

Linky pro seniory – celostátní působnost a Praha
• Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop), ZDARMA
• Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8–20), ZDARMA
• Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792 308 798 (nonstop)
• Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030 (nonstop), ZDARMA
Tyto linky aktuálně zajišťují koordinaci praktické pomoci seniorům (donáška léků, nákupů, venčení
psů), zprostředkování psychopomoci (telefon či on-line) seniorům po celé ČR a koordinaci
dobrovolníků pro pomoc seniorům.
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