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Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že ve chvíli, kdy pro Vás připravujeme
nové vydání Liběchovského zpravodaje, se po
měsících poznamenaných epidemií koronaviru
pomalu vracíme k běžnému životu. Některá
omezení související s nouzovým stavem přestala po
jeho odvolání platit, jiná dosud přetrvávají. Například
stále každý den dezinfikujeme autobusové zastávky.
Znovu bych na tomto místě chtěla poděkovat všem,
kteří se zapojili do šití roušek a pomoci
spoluobčanům.
Smutným faktem je, že veškeré náklady spojené
s nouzovým stavem a dodržováním přísných
hygienických pravidel stát přenesl na obce tím, že
jim výrazným způsobem snížil příjmy ze státního
rozpočtu. V případě Liběchova půjde o několik
milionů. Protože příjmy získáváme v měsíčních
platbách, zjistíme teprve na konci roku, o kolik jsme
vinou nouzového stavu přišli.
V následujícím souhrnu bych ráda zrekapitulovala
dění v obci v uplynulých zhruba dvou měsících:
• V době nouzového stavu jsme
občanům Liběchova a Ješovic rozvezli
dezinfekční prostředek zakoupený s podporou
dotace od Nadace ČEZ. Každá domácnost
získala zdarma jeden litr dezinfekce.
• Z hygienických důvodů bylo pro veřejnost
dočasně uzavřeno dětské hřiště u školy, které
bude až do konce školního roku sloužit výhradně
potřebám mateřské školy, školní družiny
a žákům prvního stupně základní školy.
• Na jaře byly provedeny opravy nejhorších úseků
místních komunikací v Liběchově i v Ješovicích.
Mimo jiné šlo o cesty u školy nebo u rybárny.
• Krajská správa údržby silnic nechala provést
frézování několika úseků silnice 2. třídy (II/261).
• U kostela sv. Ducha byly provedeny nutné
zabezpečovací práce zvyšující bezpečnost při
pohybu v jeho okolí.

Čertovy hlavy v Želízech. Foto Kamil Pecinovský

• Město Liběchov vlastní mnoho bytových
i nebytových prostor. Řada z nich desítky let
chátrala a v současnosti vyžaduje kromě oprav
také větší pozornost při běžné údržbě. Při
plánování prací, jako jsou zednické práce, oprava
elektroinstalace nebo malování prostor, se
řídíme stavem objektů a tím, jaké práce zde
aktuálně probíhají, abychom mohli spojit více
činností najednou.
• V září začne rekonstrukce další části střechy na
Turnhalle čili obchodním středisku.
• Byla vymalována autobusová zastávka
u městského úřadu.
• V sokolovně byla dokončena nová kuchyňka
a opraven prostor šatny v prvním patře. Nechali
jsme vyhotovit věrnou kopii původního stojanu
na vlajku. V současné době čekáme na výsledek
žádosti o dotaci na vytápění objektu.
• Zrekonstruované prostory sokolovny slouží
v těchto dnech jako zázemí pro účastníky
sochařského sympozia, které potrvá do 28. 7.
• Na hřbitově jsme museli pokácet vzrostlé túje,
které byly ve velmi špatném stavu (uvnitř shnilé),
takže při silnějším větru hrozily pádem. Na
základě odborníkem zpracovaného projektu
plánujeme na tomto místě výsadbu nové zeleně.

• Opět bohužel nemůžeme vynechat zmínku
o vandalismu – rozkopávání košů, sprejování
a škrábání na zastávky jsou na veřejných
prostranstvích jeho nejčastějšími projevy.
• Naopak pozitivní zprávou je, že se nám podařilo
získat dotaci ve výši 7,4 milionu na rekonstrukci
jídelny a kuchyně v Základní škole a mateřské
škole Liběchov. Budou z ní hrazeny stavební
úpravy i nové vybavení. Rekonstrukce je
plánována na období od července do listopadu
tohoto roku.
• Restaurování památníku před budovou
městského úřadu, na kterou jsme obdrželi dotaci
ve výši 100 tis. korun, bude pokračovat
v červenci, po technologické pauze, kterou si
vyžádalo ošetření speciálním přípravkem.
• Na závěr bych s příchodem letních měsíců
chtěla znovu apelovat na všechny občany, aby
rozumně zacházeli s pitnou vodou a snažili se ji
šetřit, neboť se již šestým rokem nacházíme ve
fázi hydrologického sucha.

AKTUÁLNĚ O KOSTELÍČKU
V uplynulých týdnech jsme provedli nutné
zabezpečovací práce u budovy kostela
sv. Ducha.
Protože toto místo láká k návštěvě mnoho
místních obyvatel i turistů, bylo nutné zamezit
případným úrazům, které v blízkosti kostelíka
hrozily kvůli odpadávání poškozeného zdiva.
Nad vchodem do kostela byla proto
vybudována dočasná stříška a kolem budovy
byla instalována zábrana z řetězu. Zároveň
byla na několika místech odstraněna omítka,
která hrozila pádem.
Prosíme všechny návštěvníky, aby toto
opatření respektovali a nepodstupovali
zbytečné riziko úrazu.

Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

První letošní svatební obřad u kostelíčka se
konal 16. května, ještě za zpřísněných
hygienických podmínek.
Věřím, že v budoucnu, až bude možné pořádat
svatby uvnitř kostela, poroste i zájem
svatebčanů o tuto výjimečnou památku.

Uskutečnilo se: Svatodušní pouť (30. 5.); Sochařské sympozium
Pocta Václavu Levému (7.–28. 6.).
Plánované akce: Promítání filmu (11. 7.) a otevření expozice
hraček v Uměleckém mlýně (30. 8.); Pohádkový les, Olympiáda
v Ješovicích. (termíny dle aktuální situace); Seminář k poctě
Václava Levého (zámek Liběchov); Kino Libozor a Dny
evropského dědictví (Liběchov sobě).

Vážení občané,
chtěl bych Vám oznámit, že ke dni 30. 6. 2020 jsem se rozhodl rezignovat na funkci místostarosty města
Liběchov, a to z osobních a časových důvodů. Zároveň tímto děkuji všem, kteří mě podporovali. Nadále
však zůstanu zastupitelem města a budu pomáhat dobré věci a tomu, aby se nám tu všem dobře žilo.
Pomohu také s chodem ČOV, které jsem se i dosud hodně věnoval. Budu pokračovat i ve funkci velitele
jednotky požární ochrany města, a tudíž se budu podílet i na krizovém řízení, které je mi vzhledem k mé
profesi blízké.
Rád bych Vás požádal, abyste se ve věcech údržby obce nyní obraceli na pana Miroslava Hašku (tel. číslo
702 136 427). Prosím, nezapomínejte při tom, že i zaměstnanci obce jsou lidé, mají také soukromý život,
a proto, pokud se nejedná o havárii, respektujte pracovní hodiny.
Poruchy tlakové kanalizace je možné hlásit přímo na Městský úřad Liběchov nebo panu M. Haškovi.
Dále jsem byl požádán mnoha občany (s kterými musím v jejich nespokojenosti souhlasit), abych ve
zpravodaji opětovně upozornil na platnou vyhlášku města: v neděli a o státních svátcích je zakázáno
používat hlasité nářadí, které obtěžuje hlukem, jako jsou pily, křovinořezy apod. V případě porušení této
vyhlášky se jedná o přestupek, který bude zpracovávat místně příslušné Obvodní oddělení Policie České
republiky Mělník, které jej dále postoupí přestupkové komisi. I z tohoto důvodu, v případě, že chcete nahlásit
porušování vyhlášky, nevolejte vedení města, ale obracejte se přímo na místně příslušné OO PČR.
Jan Rodr, místostarosta města Liběchov
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

Od posledního vydání zpravodaje máme pro Vás
opět několik aktuálních informací k dotačním akcím
a chystaným projektům.
KOSTELÍČEK – naše dominanta
Na konci dubna jsme podali žádost o dotaci
z Norských fondů na rekonstrukci Kostelíčka.
Celkové uznatelné náklady představují 26,3 mil. Kč,
požadovaná dotace je 23,7 mil. Kč. Cílem programu
není jen oprava kulturní památky, ale také její
oživení, otevření laické i odborné veřejnosti.
Podmínky programu jsou specifické a samotná
příprava žádosti byla velmi časově náročná.
V případě získání grantu (výsledek se dozvíme cca
v září) bude mj. nutné i vypracování podnikatelské
strategie. Celkové náklady obsahují kromě nákladů
na stavební obnovu ve výši cca 22 mil. Kč i další
uznatelné náklady, které jsou spojeny například
s návrhem a pořízením interiérového vybavení,
návrhem a instalací expozice, zhotovením zvonové
dubové stolice a navrácením zvonů do věže kaple;
dále zahrnují kulturní akce zahraničních a českých
partnerů v podobě konání Dnů severské kultury,
vyhotovení propagačních materiálů, publikace,
videodokumentu o průběhu realizace atd. Samotná
fyzická rekonstrukce je naplánována na dva roky.
Včetně doplňkových aktivit je projekt nastaven až do
30. 4. 2024. Pokud se to podaří, bude to rozsáhlý
projekt se zapojením spousty aktérů.
Školní kuchyň a jídelna dnes

ŠKOLA – nejlepší a nejkrásnější
V letošním roce jsme nepočítali, že bychom mohli
rekonstruovat kuchyň a jídelnu školy, neboť dotační
program, který jsme chtěli využít, nebyl letos
vyhlášen. Objevil se však jiný, v gesci Ministerstva
financí, a proto jsme zkusili štěstí. Do 15. března
jsme podali žádost o dotaci a 9. června 2020
obdrželi informaci, že náš projekt byl podpořen
a získáme 7,4 mil Kč. Podmínkou je, že musí být
letos hotovo. Práce se rozeběhnou v červnu a budou
trvat do konce listopadu. Výběrové řízení na stavbu
vyhrála firma Gerhard Horejsek z Litoměřic za 6,9
mil. Kč. Na přelomu května a června se konalo ještě
výběrové řízení na vybavení kuchyně novým gastro
vybavením.

V únoru jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj
podali žádost o dotaci na modernizaci sportovního
areálu. 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 ještě čekáme.
Pokud se toto ještě podaří, a věřím, že ano, budou
od roku 2015 do roku 2020 hotovy všechny
rozsáhlé a nákladné investice, které škola
potřebovala. Připravili jsme komplexní projekt
doslova od komínů po sklep, který jsme po etapách
a v závislosti na dotačních možnostech, bez
kterých by to nešlo, zrealizovali.
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PAMÁTNÍK U BUDOVY ÚŘADU – hrdý a sám
Obnovy se dočkal památník před úřadem. Práce
byly zahájeny s ohledem na koronavirovou situaci
o měsíc později. Celkové náklady jsou 129 tis. Kč.
Na akci jsme získali dotaci ve výši 100 tis. Kč
z programu Péče o válečné hroby. Možná se někdo
diví, že se nyní s památníkem už nějaký týden nic
neděje, ale ono se vlastně děje. Probíhá plánovaná
technologická pauza poté, co byl kámen ošetřen
přípravkem, který se musí nechat nějaký čas
působit. Pak je možné pokračovat dále.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – radost pro děti i rodiče
V létě se uskuteční již třetí ročník příměstského
tábora v Liběchově. Vzhledem k tomu, že ještě
v květnu nikdo nevěděl, jak to bude v létě s tábory
obecně, rozhodli jsme se zahájení posunout a náš
tábor pořádat od 20. 7. do konce srpna. Přihlášky
jsou k dispozici na webu města či na městském
úřadu. Letos se děti budou scházet v sokolovně.
Nyní již také víme, že jsme uspěli s další žádostí
o dotaci na II. etapu, a příměstský tábor se tak
zopakuje i v letech 2021 a 2022.
V rámci tábora je nakoupeno výtvarné vybavení
i sportovní pomůcky. Se zajištěním programu nám
pomáhají pedagogičtí pracovníci z liběchovské
školy. Místní děti, které chodí do naší školy, své
vedoucí tedy dobře znají.

Kolem památníku byla navržena jiná zahradnická
úprava, včetně budoucího vysazení tří dalších
jírovců koňských v místě stávajícího parkoviště,
v souladu s veřejně projednaným projektem na
úpravu prostoru a nového přechodu pro chodce.
Tři jírovce, stejné jako stromy nově vysazené
u křižovatky, mají vytvořit pomyslnou „alej“.

OBNOVA ZELENĚ A VÝSADBA STROMŮ V CENTRU
– kácíme, vysazujeme, sadaři, hlaste se
Obnova zeleně byla léta zanedbávaná, a proto se
někdy může zdát, že jen kácíme. Kácíme však
stromy v havarijním stavu, ohrožující život či
majetek. A kácíme i z toho důvodu, abychom
v daném místě vysadili vhodnější dřeviny. V obou
případech se však snažíme řešit zároveň i náhradní
výsadbu. Kácení ani výsadby neprobíhají
nepromyšleně, ledabyle, ale vždy po konzultaci
s odborníky, projektanty v oboru.
MONDI Štětí nás letos opětovně podpořilo 30 tisíci
Kč, tj. maximální možnou částkou, na výsadbu
stromů. Vysadily se tři jírovce koňské v prostoru
křižovatky, které v horizontu dvou let nahradí
stávající jasany. Jeden habr byl vysazen při silnici
I/9 místo invazivní dřeviny, pajasanu žláznatého.
Náhradní výsadba se plánuje i na hřbitově, kde
musely být pokáceny túje, které už byly
návštěvníkům hřbitova nebezpečné, a kromě toho
ničily a nadzvedávaly náhrobní kameny. Túje
u úřadu byla pokácena hned z několika důvodů:
jednak se opravuje památník, jednak se bude
opravovat střecha. Ale hlavním důvodem je, že
tento strom (svého času využívaný i jako strom
vánoční) je do takového prostředí zcela nevhodný.

V květnu jsme získali informaci, že budeme moci
vysazovat i nadále, neboť jsme uspěli s projektem,
který nese název Návrh obnovy zeleně v extravilánu
obce. Jedná se o výsadbu a údržbu zeleně v těchto
lokalitách: v Liběchově půjde o obnovení sadu
u Kostelíčka (kolem vodárny), v Ješovicích
o výsadbu podél příjezdové komunikace, kolem
polních cest a cesty podél lesa či o obnovení nyní
neprůchozí úvozové cesty. Výhodou je, že součástí
projektu je i následná tříletá péče o stromy.
K některým budou zakoupeny samozavlažovací
vaky; podobné, o objemu 70 l, testujeme v centru
u čtyř nových stromů – a zároveň tím zkoušíme
jejich odolnost vůči vandalům.
Celkem bude vysazeno 361 stromů (z toho 311
ovocných a 50 ks listnatých stromů) a založeno
3 206 m2 travo-bylinných porostů. Obnoveno bude
363 – 727 m2 polních cest technologií travnatých
cest. Celkové náklady jsou 1,7 mil. Kč. Do konce
června bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele
a realizace by měla začít na podzim 2020.
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Čekáme na výsledek žádostí o dotace na dva
projekty: Vybudování sběrného dvora v areálu bývalé
lesní správy a Výměna zdroje tepla – sokolovna
Liběchov (tepelné čerpadlo). V sokolovně byla
dokončena nová kuchyňka (na fotografii vpravo).
Jakmile skončí přísná bezpečnostní opatření,
budeme moci sokolovnu nabízet k pronájmu na
pořádání akcí.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Základní škola v Liběchově
Po rozvolnění pravidel chování v současném stavu
se i do budovy naší školy vrátil hlahol, smích
a pohyb. V květnu se nejprve ve škole objevili žáci
9. ročníku, kteří se tu připravovali na úspěšné
zdolání přijímacích zkoušek na vybrané střední
školy. Poté se k nim přidalo i několik dětí z prvního
stupně, aby pod vedením paní učitelek pokračovaly
v získávání základních vědomostí a jejich
procvičování.
V oddělení mateřské školy je nyní neméně rušno,
přestože dětí dochází zhruba polovina. V červnu se
do školy vrátili i někteří žáci druhého stupně, kteří
využívají možnosti konzultací s vyučujícími.
Nejen v této náročné době je pro nás velkou
výhodou venkovní učebna s přilehlým pozemkem,
kterou nyní využíváme při dopolední výuce dětí.
V odpoledních hodinách se tu schází děti ze školní
družiny. Pro potřeby družiny i mateřské školy
máme k dispozici také dětské hřiště. Snažíme se
tak zajistit co největší pohyb dětí na čerstvém
vzduchu a v bezpečném prostředí.

Terénní pečovatelská služba Spokojený domov, o. p.
s., nabízí pomoc seniorům a hendikepovaným
občanům. Poskytujeme výpomoc při zvládání
každodenních činností v oblastech přímé obslužné
péče (hygiena, oblékání), zajištění stravování (dovoz
jídla, pomoc při jeho přípravě a podávání) a pomoc
při péči o domácnost. Klientům zprostředkováváme
kontakt se společenským prostředím, ať už jde
o doprovod k lékaři, na úřad nebo za kulturou.
Službu klient hradí buď sám, nebo z příspěvku na
péči. S podáním žádosti o příspěvek klientům
pomohou pracovníci organizace.
Na spolufinancování služby pro občany Liběchova
a Ješovic se podílí město Liběchov.
Zájemci o péči nás mohou kontaktovat na e-mailové
adrese maria.okruhlicova@spokojeny-domov.cz,
případně na telefonním čísle 725 447 312.
Další informace najdete na internetových stránkách
www.spokojeny-domov.cz.

Vedení Základní školy a mateřské školy Liběchov

Město Liběchov přijme
BRIGÁDNÍKY NA SEKÁNÍ TRÁVY
na veřejných prostranstvích
Informace na Městském úřadu Liběchov
 315 697 016
ou@libechov.cz
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Městský úřad Liběchov
Splatnost faktur za vodné a stočné

Důležité upozornění

Upozorňujeme odběratele pitné vody z veřejného
vodovodního řadu a majitele domácností
připojených na kanalizaci, že faktury za vodné
a stočné jsou splatné k 30. červnu 2020.

Při změně majitele nemovitosti je nutné
nahlásit tuto skutečnost na Městském úřadu
Liběchov, aby všechny platby, které z vlastnictví
domu či bytu vyplývají, mohly být účtovány
aktuálnímu vlastníkovi nemovitosti. Jde
především o poplatek za svoz komunálního
odpadu, vodné a stočné.

Platba je možná v hotovosti v kanceláři Městského
úřadu Liběchov nebo bezhotovostně na tyto účty:
VODNÉ se hradí na účet DSO Boží Voda, vedený
u Komerční banky:
115-8953850297/0100

Zároveň prosíme majitele psů, aby pořízení
nebo ztrátu psa rovněž nahlásili na městský
úřad – důvodem je opět správné účtování
poplatku: jeho zavedení, případně zrušení.

STOČNÉ, které účtuje provozovatel kanalizačního
řadu, tj. město Liběchov, poukazujte na účet
u Komerční banky:
43-7151660227/0100

Děkujeme Vám za pochopení.

Tvrdost vody

Provoz sběrného místa
Po ukončení nouzového stavu je opět v provozu
sběrné místo v areálu technických služeb města
(Litoměřická ulice, bývalý areál lesní správy).
Otevřeno je každý pátek od 8 do 11 hodin a každou
první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin.
Občané Liběchova a Ješovic sem mohou dovézt
rozměrný odpad z domácnosti, elektroodpad
a nebezpečný odpad, vše v přiměřeném množství.
Je však nutné předložit zaměstnanci technických
služeb občanský průkaz, abychom evidencí
uživatelů zabránili zneužití této veřejné služby.

Pitná voda z liběchovské vodárny je podle
opakovaných laboratorních zkoušek velmi kvalitní,
nicméně je poměrně tvrdá. Proto se v hlavním
vodovodním řadu nacházejí přirozené usazeniny
vodního kamene. Při poruše nebo sníženém tlaku
vody se po opětovném natlakování může stát, že se
částečky usazenin, které vypadají jako drobný štěrk,
zachytí v sítkách vodovodních baterií a filtrů.
Prosíme, věnujte pozornost pravidelnému čistění
těchto zařízení, prodloužíte tím jejich životnost.

Prosíme majitele
pejsků: Uklízejte psí
exkrementy po
svých čtyřnohých
kamarádech na
veřejných
prostranstvích.
Jedná se hlavně
o travnaté plochy
v aleji a parčíku.
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Městský úřad Liběchov
• Osoby pečující o dítě budou uvedeny v přihlášce
na tábor. V případě střídavé péče stačí uvést
údaje pro jednu z domácností.
Spolu s přihláškou rodič doloží následující doklady:
• Zaměstnaný rodič doloží potvrzení
zaměstnavatele o pracovním poměru (pracovní
smlouva, DPP, DPČ) s uvedením doby trvání
pracovního poměru; OSVČ doloží potvrzení
ČSSZ o úhradě odvodů na sociální pojištění.
• Nezaměstnaný rodič (případně jiná pečující
osoba) doloží potvrzení z ÚP ČR o tom, že je
veden v evidenci uchazečů o zaměstnání (popř.
potvrzení od pomáhající organizace); osoby
v procesu vzdělávání doloží potvrzení o studiu.
• Osoby absolvující rekvalifikační kurz doloží
potvrzení o účasti na rekvalifikačním kurzu
a certifikát či potvrzení o jeho úspěšném
ukončení, pokud byl kurz ukončen v době
konání projektu.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

20. července - 28. srpna 2020

O letních prázdninách 2020 bude pro Vaše děti opět
připraven příměstský tábor v Liběchově. S využitím
dotace z programu podpory zaměstnanosti jej
pořádá město Liběchov ve spolupráci s místní
základní a mateřskou školou, která zajistí dohled na
táboře. Tábor je určen dětem z Liběchova, Ješovic
a z celého okresu Mělník.

Přihlášky se přijímají až do naplnění kapacity
tábora.

Tábor bude probíhat v době od 20. července do
28. srpna 2020, vždy od 7.30 do 16.00 hodin.
• Tábor je určen pro předškoláky (budoucí
prvňáčky) a pro děti z prvního stupně základní
školy. Kapacita tábora je 14 dětí.
• Dítě lze přihlásit na libovolný počet turnusů.
• Program bude opět zaměřen na různá témata
z oblasti přírodovědy, vesmíru, nauky o zdraví
apod. Děti se budou scházet v sokolovně.
• Tábor je zdarma, rodiče platí pouze obědy a při
výletech uhradí svým dětem dopravu a vstupné.
• Svačiny si děti donesou z domova podle svých
zvyklostí, stejně tak lahev s pitím na výlety musí
mít vlastní. Při pobytu v sokolovně bude pitný
režim zajištěn.
• Přihlášky se odevzdávají na Městském úřadu
Liběchov. Formulář přihlášky je k dispozici
rovněž na úřadě, případně si jej zájemci mohou
stáhnout na webu města.
• Podmínky dotace, z níž je tábor financován,
stanovují, že pro každé dítě využívající služeb
v rámci projektu bude písemně doloženo, že oba
rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve
společné domácnosti) jsou zaměstnaní nebo
vykonávají podnikatelskou činnost, nebo
v případě nezaměstnanosti si zaměstnání
aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu
vzdělávání či rekvalifikace.

Otevírací doba
infocentra

o prázdninách
Červenec, srpen
• úterý až pátek od 13.00–16.00
• sobota 9.00–15.00
• neděle 9.00–12.00

Kavárna v infocentru
bude provozována v souladu
s otevírací dobou
infocentra.

Knihovna
Liběchov

V době letních prázdnin (červenec a srpen)
bude knihovna pro veřejnost uzavřena.
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Městský úřad Liběchov
Svatební obřady v Liběchově. V rámci matričního obvodu (katastry obcí Ješovice, Liběchov, Želízy,
Zimoř, Tupadly, Medonosy, Vidim) oddáváme na místě, které si snoubenci zvolí.
Liběchov má určená dvě oddávací místa (obřadní síň Městského úřadu Liběchov a zahrada Rezidence),
kde se oddává každý třetí pátek v měsíci zdarma (platí pouze pro katastr Ješovic a Liběchova, ostatní
obce mají schválená jiná oddávací místa a čas, kdy je obřad zdarma).
Za obřad se platí 1 000 Kč. Pokud je jeden za snoubenců cizinec, tak je to 3 000 Kč, pokud jsou oba
snoubenci cizími státními příslušníky, platí se 5 000 Kč. Vše ke svatbám zařizuje matrika Liběchov.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsících červenci, srpnu a září se třináct našich
spoluobčanů dožívá významného životního jubilea.
65 let
70 let
75 let
80 let
91 let

Z důvodu přísných hygienických opatření v době
nouzového stavu se letos bohužel nemohlo konat
slavnostní Vítání občánků.
Děti narozené v uplynulém roce, které mají trvalé
bydliště v Liběchově a Ješovicích, budou mít
v květnu 2021 možnost zúčastnit se této slavnosti
se svými mladšími kamarády.
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb. je ke stažení na webových
stránkách města www. libechov.cz

4x
5x
1x
1x
2x

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a přejeme
jim, aby je v dalších letech provázelo pevné zdraví,
dobrá pohoda a životní optimismus.

Přáli byste si pogratulovat Vašim blízkým na
stránkách zpravodaje jmenovitě? Oznámení můžete
zadat v rukopisu na Městském úřadu Liběchov nebo
elektronicky na adrese
libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
Grafická úprava a otištění jsou zdarma. Podle
zákona je však podmínkou publikování písemný
souhlas oslavence se zveřejněním osobních údajů.
Vzpomínky na zesnulé uveřejňujeme na přání
pozůstalých.
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ORDINACE LIBĚCHOV
Vážení pacienti,
věnujte prosím pozornost
ordinačním hodinám, které platí od
1. 5. 2020. Na každé vyšetření je nyní
potřeba objednat se předem.
Telefonní čísla:
315 697 138
704 135 654
Letních měsíců, kdy je obvykle menší
nemocnost, je možné využít
k provedení preventivních prohlídek.
Doporučila bych očkování proti
pneumokokovým infekcím
u rizikových pacientů s ischemickou
chorobou srdeční, diabetem,
průduškovými problémy
a pacientům nad 65 let, kterým toto
očkování v plné výši hradí zdravotní
pojišťovny. Očkování se provádí
v jedné dávce a není třeba jej
opakovat.
MUDr. Lucie Žáčková

Prázdninový jízdní řád linky 369 Liběchov – Praha–Ládví
Z Liběchova do Prahy
v pracovní den

4.17, 5.16, 5.46, 6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 9.15, 10.16, 10.46, 11.16, 12.16,
13.16, 14.16, 14.46, 15.16, 16.16, 17.16, 18.16, 20.17

Z Liběchova o víkendu

6.47, 8.46, 10.46, 12.46, 14.46, 16.46, 18.46, 20.42

Z Ládví v pracovní den

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.30, 23.00

Z Ládví o víkendu

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 23.00

Od 1. července 2020 platí na lince 369 Pražské integrované dopravy prázdninový jízdní řád. V tabulce jsou
uvedeny odjezdy z Liběchova do Prahy a z Prahy-Ládví do zastávky Liběchov. Další spoje na lince 369 jezdí
z Ládví do zastávky Mělník-Mlazice, železniční zastávka. Úplný jízdní řád je vyvěšen na webových stránkách
města www.libechov.cz pod záložkou Aktuality a na webu Pražské integrované dopravy pid.cz.
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Školka v době koronavirové
i po znovuotevření

Přišlo voňavé, všemi tolik očekávané jaro, avšak
spousta škol byla smutná, prázdná, bez dětského
švitoření, smíchu, bez dětí. I naše mateřská školka
byla od 16. března uzavřená kvůli obavě z šíření
koronavirové infekce mezi dětmi.
Zpočátku jsme si kladly otázku: „Co teď?“ Nikdo
nebyl na tuto situaci připravený. V prvních dnech
uzavření školky jsme se vrhly na celkovou
dezinfekci všeho, s čím děti přijdou do styku.
Mohutně se pralo, mylo, otíralo. Pak následovaly
týdny šití roušek pro případ znovuotevření škol
a nutnosti vybavit dětí ústenkou. Jelikož byla v té
době nedostatkovým produktem, šilo se i pro
občany Liběchova a roušky se dodávaly tam, kde
bylo potřeba. Sice jsme nevzdělávaly děti, ale měly
jsme pocit, že naše práce má smysl, pomůže,
potěší.
Stávající situace byla nová a komplikovaná nejen
pro školy, ale zejména pro rodiče a jejich děti.
Mnoho rodičů řešilo, jak předškolní děti v době
nouzového stavu doma smysluplně zabavit
a případně je i nějakým způsobem vzdělávat.
Proto jsme se rozhodly vytvářet pro děti tzv.
vzdělávací balíčky pro zábavu i učení. Jednalo se
o soubor pracovních listů, omalovánek, hádanek,
obrázků i návodů na výtvarné činnosti, které jsme
pravidelně rozesílaly dětem prostřednictvím e-mailu.
Některé byly tematicky ucelené, jako například
Vesmír, Doprava, Jaro, Čarodějnice, Domácí zvířata.
Věřily jsme, že si takto děti udrží kontakt s naší
školkou, nebudou mít potíže s opětovnou adaptací
a že tím možná i ulevíme rodičům. Snad se nám to
alespoň trochu povedlo.

Provoz mateřské školky byl opět zahájen v pondělí
25. května 2020 za zpřísněných podmínek.
O znovuotevření měla zájem téměř polovina rodičů.
Vzdělávací činnost probíhá ve stejném režimu jako
před karanténou. Předškolákům, kteří zůstali doma,
i nadále zasíláme balíčky pro zábavu i učení. Jen
pobyt venku trávíme převážně na dětském hřišti,
které je díky zastupitelům města Liběchov pro
veřejnost dočasně uzavřené a slouží pouze pro naše
potřeby. Na základě rozvolňování opatření jsme
začali chodit jedenkrát týdně na tři hodiny do
přírody. Děti se dostatečně vyběhají, poznávají
přírodu, tvoří nejrůznější stavby z přírodnin, sportují.
Moc nás ale mrzí, že se nekonají žádné větší akce
ani výlety, zrušena byla škola v přírodě i rozlučková
besídka.
Přesto všichni doufáme, že bude zase dobře,
a těšíme se na lepší časy.
Kolektiv učitelek mateřské školy
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Modrá kotva hlásí…
Několik posledních měsíců nás všechny postavilo
před těžkou zkoušku, způsobenou pandemií
koronaviru a řadou omezení, ať už šlo o nutnost
zůstávat ve svých domovech, nosit roušky či
o nemožnost setkávat se s přáteli. Ani my skauti
jsme se nemohli scházet, a tento stav do značné
míry přetrvává dodnes. Přesto jsme se od začátku
snažili pomáhat: tak jako mnozí jiní jsme šili roušky
a několik našich dobrovolníků dokonce městu
Liběchov nabídlo pomoc, která spočívala
v obstarávání nákupů pro osoby, jež nemohly
z důvodu pandemie opustit bezpečí domova
a neměly nikoho, kdo by jim došel nakoupit.
Přestože se nemůžeme scházet, na děti, které
k nám do skautu chodí, jsme nezapomněli. Museli
jsme se samozřejmě přizpůsobit nastalé situaci,
a proto jsme se začali vídat on-line, na našich
virtuálních schůzkách s posádkami Racků (kluci ve
věku 7–10 let) a Vyder (děvčata ve věku 7–10 let).
Nebylo to snadné, protože osobní kontakt je,
obzvláště u mladších dětí, těžké nahradit. S dětmi
hrajeme hry podporující všímavost, logické myšlení,
vizuální paměť, ale také „jen“ dobrou náladu.
Společně si rozšiřujeme znalosti o přírodě
prostřednictvím interaktivních videí a přes značné
nepohodlí spojené s on-line prostředím
pokračujeme dále.
Členové posádky Pstruhů (chlapci ve věku 12–15
let) se v uplynulých měsících zdokonalovali ve
schopnostech potřebných ve virtuálním světě, jako
je například porozumění psanému textu, hledání
a ověřování informací nebo zásady bezpečného

pohybu na internetu. Kromě toho postupovali ve své
celoroční hře. Ačkoliv se musela většina
plánovaných výprav zrušit, přece jen se povedlo
jednu zorganizovat, a to dokonce ve spolupráci se
skauty z Mělníka. Každoroční bojovku v lese však
nahradila bojovka ve virtuálním světě, kterou jsme si
sice užili, ale shodli jsme se, že v realitě je to stejně
lepší.
Školní rok zakončíme letním táborem, na který se už
všichni moc těšíme. Letos pojedeme do Zahájí
u Hněvkovic. Také zde samozřejmě budeme muset
dodržovat přísná hygienická pravidla, ale to nás
neodradí. Jako každý rok budeme poznávat přírodu,
hrát táborovou hru, koupat se, jezdit na lodích
a mnoho dalšího. A určitě při tom spolu zažijeme
mnoho zábavy!
Za přístav Modrá kotva Liběchov
Jaromír Kubec a Ondřej Chlebovský

Loňský putovní tábor se
nám vydařil. Letos v létě
se na Sázavu opět
těšíme
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2020 - rok Václava Levého
Zahájení sochařského sympozia

V neděli 7. června 2020 bylo v areálu místní
sokolovny zahájeno sochařské sympozium, které
v rámci projektu 2020 – rok Václava Levého pořádá
město Liběchov.
Za přítomnosti senátora Jiřího Voseckého zahájila
sympozium starostka města Vladimíra Zralíková.
K přítomným promluvila také Olga Ulrichová, členka
Spolku Václava Levého z Kožlan, který se oslav
v letošním jubilejním roce účastní několika vlastními
akcemi. Podobu malé slavnosti určila přetrvávající
hygienická opatření, takže se hosté protentokrát
museli obejít bez přípitku a pohoštění. Doufáme, že
při slavnostním zakončení sympozia 28. června
bude už situace natolik příznivá, aby si všichni
přítomní toto malé nepohodlí mohli vynahradit.
Sympozia s názvem Pocta Václavu Levému se
účastní šest sochařů a sochařek: Lubomír Čmejla,
Eva Horáčková, Jitka Kůsová, MgA. Jitka
Navrátilová, MgA. Vladimír Novotný a Bartoloměj
Štěrba. Cílem výtvarníků je vytvořit díla, která
v budoucnu získají prostor na veřejných
prostranstvích v obci a která budou připomínat
významnou osobnost českého výtvarného umění
19. století, sochaře, jehož umělecká dráha se začala
právě v Liběchově.
Sochy vznikají v prostoru před sokolovnou, před
očima veřejnosti. Zájemci mohou sochaře vidět při

Účastníci sympozia se starostkou města V. Zralíkovou
a senátorem J. Voseckým

práci, a dokonce si také vlastníma rukama
vyzkoušet, co obnáší opracování kamene. Šest
pískovcových bloků se už během několika prvních
dnů konání akce proměnilo ve tvary, které
napovídají podobu budoucích soch. Před nestálým
počasím chrání sochy i výtvarníky plátěné
přístřešky a potřebné zázemí jim poskytuje
sokolovna.
Ve chvíli, kdy vyjde tento zpravodaj, budou už
sochy dokončené. Nezbývá než vyslovit
poděkování všem, kdo stojí za zdárným průběhem
sympozia. A poděkovat také všem zúčastněným
sochařům za díla, která pro Liběchov vytvořili, i za
skvělou přátelskou atmosféru, která jejich pobyt
v obci provázela.
-red-

Vpravo: Prostranství před sokolovnou krátce před zahájením
sympozia. Nahoře: Z kamenných kvádrů se stávají sochy…
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Spolek sochaře Václava Levého
se představuje

Spolek sochaře Václava Levého, z. s., byl založen
v červnu 2017 a sídlí v Kožlanech v Plzeňském kraji,
v městečku, kde rodina Levých žila více než 300 let.
Členové spolku ihned po jeho založení začali vyvíjet
různé aktivity s cílem přiblížit osobnost a dílo
sochaře Václava Levého široké veřejnosti, což je
také hlavní náplní činnosti spolku. Jednou z prvních
vydařených akcí bylo obnovení expozice o Levém
přímo v Městském muzeu v Kožlanech. Slavnostní
otevření se konalo v září 2018 a od té doby si zde
lidé mohou připomenout osobnost a dílo Václava
Levého. Zájemci si mohou prohlédnout panely
s životopisnými daty sochaře, jeho portrét a kromě
množství fotografií jeho soch je zde vystavena také
kopie sousoší Adama a Evy. Vytvořil ji člen našeho
spolku sochař a kameník Bartoloměj Štěrba, který je
také jedním z účastníků sochařského sympozia
v Liběchově, jež se v červnu letošního roku koná
právě na počest Václava Levého.
Členové Spolku se zabývají rovněž pátráním po
osudech jednotlivých soch Václava Levého
a pořizováním jejich fotografií. Tak bylo zjištěno, že
ve vlastnictví Národní galerie v Praze je v současné
době devět jeho děl; kromě soch a reliéfu,
vytvořených z mramoru, je to třeba krucifix vyrobený
ze dřeva, který má být jednou z raných prací sochaře
a původně byl ve vlastnictví jeho příbuzných, žijících
v Kožlanech. Další sochy Václava Levého můžeme
najít například v chrámu sv. Víta na Pražském hradě,
v kostele v Poličce, ale i v Umělecko-historickém
muzeu ve Vídni a také v Římě, kde sochař dvanáct
let pobýval a tvořil.

Členy Spolku sochaře Václava Levého jsou v první
řadě aktivní občané z Kožlan a okolí, kteří se
propagaci sochaře a jeho díla věnovali ještě před
založením Spolku, a také příbuzní Levého, kteří
dnes již většinou žijí jinde a nosí jiná příjmení, ale
s rodinou Levých a s Kožlany je stále spojuje nejen
sochařova osobnost. Někteří z členů Spolku zavítají
i do Liběchova na zakončení sochařského
sympozia a těší se na návštěvu míst, kde kněz
a národní buditel František Matouš Klácel objevil
talent Václava Levého a kde i díky němu Levý
vytvořil řadu soch v přírodě. Jsou to jeho první díla,
která dodnes jezdí obdivovat turisté.
Z Liběchova sochař odjel na studia do Mnichova,
kde se na Akademii potkal se svým celoživotním
přítelem Josefem Mánesem, studujícím zde
malířství. Společná studia těchto dvou osobností
jako by předznamenala význam obou umělců pro
české umění: Václav Levý byl za svého života
zejména českými vlastenci považován za
nejlepšího českého sochaře, Josef Mánes,
pocházející z umělecké rodiny, je v dnešní době
vnímán jako jeden z nejvýznamnějších českých
malířů 19. století. Stejným způsobem by lidé měli
docenit i dílo Václava Levého. Z toho důvodu
Spolek vítá a oceňuje aktivity města Liběchova
směřované k připomenutí sochaře a jeho díla při
příležitosti 200. výročí jeho narození.
Těšíme se na viděnou, ať už v Liběchově nebo třeba
na podzim v Kožlanech, kam Vás srdečně zveme na
jarmark, který se uskuteční v sobotu 5. 9. 2020 od
13:00 hodin. Zároveň bychom Vás rádi pozvali také
na slavnostní vysvěcení nové křížové cesty,
věnované Václavu Levému, za jejímž vznikem stojí
členka Spolku paní Růžena Srpová; vysvěcení
proběhne v neděli 6. 9. 2020 též od 13:00 hodin
v Kožlanech.
Za Spolek sochaře Václava Levého, z. s.
Olga Ulrichová, členka (Spolku i rodiny Levých)
Vladislava Kobyláková, předsedkyně Spolku

Václav Levý:
Adam a Eva.
Odlitek vytvořil
Bartoloměj Štěrba.
Městské muzeum
Kožlany
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Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka
Milí liběchovští spoluobčané,
31. 5. 2020 proběhl 3. ročník Svatodušní pouti
v Liběchově, letos z důvodu vládních nařízení
v komornějším provedení. Tradiční duchovní část
byla ale zachována v plném rozsahu. Součástí pouti
byla výstava návrhu pietního místa pro kostelíček,
která se konala v zámecké konírně a o které se
zmiňujeme níže. Návštěvníky potěšilo klavírní
vystoupení profesora teplické konzervatoře Jiřího
Knotte, doprovozené zpěvem Marie Maříkové,
mladých hudebníků z Hoštky Vlasty, Jiřího
a Štěpána a vystoupení Poutního dechového
souboru Mělník a dechové kapely Jazzdeath.
Jednalo se o první veřejnou společenskou akci
v Liběchově od vypuknutí pandemie koronaviru.
Srdečně Vás zveme na kulturní, společenské,
osvětové a zábavné akce, které už znáte
a v kterých chceme pokračovat. Na léto
připravujeme promítání filmů v kině Libozor, v září
pořádáme v Liběchově již pátý ročník Dnů
evropského dědictví, kterými se zapojujeme do
evropského projektu ochrany kulturního dědictví
v nejširším slova smyslu. Návštěvníky čekají
výstavy, přednášky, komentované prohlídky
kulturních památek a hudební vystoupení.
Stále probíhá Veřejná sbírka na opravu kostela sv.
Ducha a Božího hrobu, dárci mohou přispívat jak na
sbírkový účet, tak do sbírkových kasiček, jejichž
obsah je na Městském úřadu Liběchov pravidelně
počítán a pak v České spořitelně ukládán na
sbírkový účet č. 5627296389/0800. Poslední
vložená částka, vybraná ve sbírkových kasičkách na
Svatodušní pouti, byla 4005 Kč.
Usilujeme o zřízení pietního místa v kryptě
kostelíčka. Vedení města jsme v roce 2019 oslovili
s nápadem, podpořeným odborně zpracovaným
architektonickým návrhem, vybudovat v bývalé
hrobce kostelíčka důstojné, veřejnosti přístupné
pietní místo. Mělo by tak být dalším generacím
připomínáno, že zde až do roku 1973 byli pohřbeni
členové rodiny Jakuba Veitha a spřízněných rodů
a také stavitel kostela a majitel liběchovského
panství Karel Hyacint Villani.
Autorem architektonického návrhu je PhDr. et Mgr.
Vítězslav Štajnochr, Ph.D., emeritní vědecký
pracovník Národního památkového ústavu v Praze.
Přednášel např. na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy, Filozofické fakultě Západočeské univerzity
v Plzni, na Fakultě architektury Českého vysokého
učení technického v Praze a dosud přednáší na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
v oborech památkové péče postgraduálního studia
vysokoškoláků.

Návrh pietního místa v kryptě kostelíčku
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Publikoval na sto odborných knih, studií a statí.
Realizoval mnoho odborných domácích
i zahraničních výstav. Pro náš spolek navrhl v roce
2016 památník na liběchovském hřbitově. Stejné
autorství pietního místa a památníku zachová
obsahovou a autorskou jednotu. Na základě návrhu
jsme připravili výstavu, která pietní místo názorně
prezentuje, vydali jsme katalog s podrobnějším
popisem a předali ho zastupitelům obce. Náš
projekt finančně podpořila nadace Via a také
nemálo dárců z Liběchova. Za to ještě jednou všem
děkujeme. Výstava byla poprvé představena
veřejnosti na letošní Svatodušní pouti a bude opět
k zhlédnutí při další nejbližší příležitosti. O výstavě
informoval také Mělnický deník.

V neposlední řadě bychom chtěly i touto cestou
poděkovat naší kamarádce a předsedkyni rady
spolku během prvních pěti let jeho existence, MUDr.
Lucii Žáčkové. Oceňujeme její cílevědomé vedení,
obětavou práci v radě spolku a ochotu věnovat se
po svém celodenním náročném zaměstnání
organizování aktivit ve prospěch liběchovského
kostelíčka a kulturního života v obci. Směr, kterým
se spolek pod jejím vedením vydal, zachováme.

Vážení příznivci spolku Liběchov sobě,

projektu, a tím je oprava hrobů na liběchovském
hřbitově, v nichž se podařilo identifikovat ostatky
liběchovských pánů, pochovaných původně v kryptě
kostelíčka. Zbudováním památníku na opravených
hrobech a předložením návrhu pietního místa
v kryptě kostela pro mě končí jedna etapa práce pro
kostelíček. Vzhledem k mé profesi a značnému
časovému vytížení bych v budoucnu ráda dala
přednost práci řadové členky spolku a s radostí se
zapojím do dalších projektů spolku i města pro
kostelíček. Následuje totiž druhá, velmi zodpovědná
etapa – a tou je vlastní rekonstrukce kostelíčka.
Děkuji Vám všem, kteří jste nám pomáhali, účastnili
jste se našich akcí a podpořili jste činnost spolku
a jeho projekty také finančně. Bylo mi ctí s Vámi
spolupracovat. Do budoucna přeji spolku zajímavé
projekty, radost z práce a hodně příznivců.
MUDr. Lucie Žáčková

Těšíme se na další smysluplnou práci a spolupráci
ve prospěch liběchovských památek, kultury
a rozvíjení společenského života v naší obci.
Za radu spolku Liběchov sobě – spolku pro záchranu
kostelíčka MUDr. Šárka Bínová a Pavla Zandlová

milí přátelé,

před pěti lety jsem na popud paní starostky začala
připravovat vše potřebné pro to, aby mohl vzniknout
spolek, který měl jeden hlavní cíl: měl pomoci městu
získat kostel sv. Ducha a Božího hrobu do jeho
vlastnictví. Po pěti letech jsem se rozhodla ukončit
své působení v roli předsedkyně rady spolku. Bylo to
pět let velmi intenzivní krásné práce. Dnes můžeme
s potěšením říci, že kostelík již patří městu
Liběchov. Spolku se mimo jiné podařilo finančně
podpořit pořízení projektové dokumentace, byla
obnovena tradice Svatodušní pouti, každoročně se
zapojujeme do programu Dnů evropského dědictví,
pořádáme benefiční plesy a řadu koncertů i výstav.
Nejvíce si však vážím naprosto neočekávaného

Od prvního koncertu až po zatím poslední akci – Svatodušní pouť nás provázejí stejné tváře
na jevišti i v publiku
15
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Byli jsme tady
Počátkem dubna se nejasný počet neznámých osob
násilně vloupal do budovy liběchovského zámku
a pokusil se zničit i to málo, co ještě neodnesl čas
a voda. V době od 15. do 20. dubna dosud neznámí
pachatelé za užití násilí vypáčili spodní část mříží
zajišťujících zadní vstup a pronikli do zámku, kde
rozbili několik skleněných výplní oken v různých
místnostech. V prvním patře nezvaní hosté vytloukli
vitrážová okna, roztříštili obě zrcadla v hlavním sále
a povedlo se jim rozbít i několik svítidel lustru.
Škoda přesahuje milion korun. Na dřevěném
obkladu stěn zanechali vyryté nápisy „Byl jsem tu“,
„Bára je cool“ a „Král“.
Nemá snad ani smysl vypisovat, kolik negativních
pocitů tahle „příhoda“ vyvolává. V té době již
vrcholila koronavirová epidemie, která kdekoho
přivedla k „filozofickým“ úvahám, že prý nám
karanténa dává šanci uvědomit si, jak dobře jsme si
žili „před covidem“. Možná by stálo zato přemýšlet
ne o tom, jestli jsme „si žili“ dobře (a jestli si tak
budeme žít i v budoucnu), ale konečně také o tom,
jestli jsme žili, a jestli žijeme, dobře. Jestli dobře
vychováváme děti, jestli vytváříme a předáváme
dobré hodnoty a jestli přejeme dobro druhým.
Zámek Liběchov už zažil leccos. Jen za posledních
sto let se střídaly doby budování s dobami zkázy
poměrně často. Většinou podle vůle konkrétních lidí,
kteří buď kradli, rabovali, bořili a lhostejně přihlíželi,
nebo naopak budovali, opravovali, hospodařili
a navraceli život do krajiny a staveb.

Když se procházíme alejí starých lip u kostelíčka
nebo obdivujeme detaily barokních říms a štítů
zámeckých objektů, jako by nám tím dávno zemřelí
předkové říkali: „Byli jsme tady, ještě tu po nás zbyla
vzpomínka.“ Jaká vzpomínka ale zůstane po nás?
Sám člověk proti rozmarům přírody, běhu času
a zlým lidem mnoho nezmůže, proto potřebujeme,
aby se dobří, pracovití a ochotní lidé v Liběchově
spojili a začali společně pracovat na obnově svého
světa, abychom se za to naše „Byli jsme tady“
nemuseli před svými dětmi jednou stydět.
Policie Obvodního oddělení Mělník po pachateli,
který je podezřelý z přečinu poškození cizí věci,
pátrá a uvítá jakékoliv informace, které by vedly
k dopadení pachatele. Případní svědci mohou
volat na telefonní číslo 974 876 700 nebo na linku
158. Pokud někdo opravdu něco víte, prosíme Vás,
ozvěte se. Falešné pochopení v tomto případě není
na místě.
Ing. arch. Markéta Bahníková,
revitalizace zámku Liběchov
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Dějiny Liběchova v datech (10)
Za války

(rozsáhlé Rašínovy objekty přišly de iure do
německých rukou až během války). Z Liběchova byl
vypuzen i farář Josef Pekař. Starostou Liběchova se
stal dosavadní Homolkův zástupce Němec Josef
Dietz (v čp. 50, dříve čp. 60 provozoval živnost), po
něm Josef Maresch, v roce 1941 pak Franz Redlich.
Obec začátkem října 1938 opustila část občanů
české národnosti, jak ilustruje snímek. Někteří

Vypuknutí války 1. 9. 1939, kdy Hitlerovo Německo
napadlo Polsko, předcházela Mnichovská dohoda
z 30. 9. 1938. Vynuceným odstoupením Sudet,
pohraničí s většinou německého obyvatelstva, byla
republika dokonale zmrzačena – vznikl ekonomicky
neživotaschopný státní útvar. Ostatně jen na
pouhých pár měsíců do 15. 3. 1939, kdy Hitler
obsadil celé Čechy Moravu. Protože oblasti určené
k připojení k Německu byly určeny podle
národnostního stavu ještě před vznikem ČSR, totiž
podle sčítání lidu v roce 1910, připadl Liběchov –
Liboch k tzv. Velkoněmecké říši. Hraniční čára mezi
Německem a Protektorátem Čechy a Morava
(Reichsprotektorat Böhmen und Mähren) vedla
v Malém Liběchově, v místech, kde už od roku 1858
stojí tzv. milník (správně rozhraničník, svého času
označující místo, kde se setkávaly tři zemské kraje:
Litoměřický, Mladoboleslavský a Rakovnický).
V prvých dnech protektorátu byla hranice
vyznačena provizorně kůlem s povříslem, jak
dokládá dobový snímek.

Situace na hranici v Malém Liběchově: vpravo český četník,
vlevo dva němečtí vojáci

liběchovští zakotvili za vodou v Dolních Beřkovicích
– vlastenecký kníže Lobkowicz tam vyčlenil část
svého zámku k vyučování dětí. Je úkolem historiků
a badatelů, aby pomnichovský exodus Čechů, stejně
jako poválečné vystěhování Němců početně
upřesnili, byť archivních dokladů nebude mnoho –
těsně po válce byly vesměs zničeny.
Kronika německé obecné školy v zápisu z října 1938
popisuje nadšení německé části obyvatel z připojení
k Říši takto: „Mnichovským zázrakem skončila těžká
léta zdejší školy německého národa… díky Adolfu
Hitlerovi… z německé půdy na české území odtáhly
hordy české soldatesky a drzí komunističtí
podvodníci… Poslední hodiny v nenáviděném
československém státě byly pro Liběchov a jeho
okolí vyplněny trýzní a odporem, než poslední
ozbrojené zbytky mordýřské české armády opustily
naše území… Politicky zločinné české rodiny z větší
části odvandrovaly, Liběchov je opět německý, náš
domov konečně svobodný.“
Příjezd motorizované jednotky říšskoněmecké
armády 10. října 1938 odpoledne vítaly domy
ozdobené květinami a vlajkami s hákovými kříži.
Prapor s hákovým křížem údajně zavlál i nad obcí na
věži kostela sv. Ducha.
Po odešlých nebo deportovaných obyvatelích
zůstaly prázdné domy, které se obratem zaplnily

Jako zajímavost zmiňme neúspěšný pokus
továrníka Ing. Jaroslava Moučky rozdělit obec na
českou a německou část, které by od sebe
odděloval tok Liběchovky – intervenoval v tomto
smyslu v Dubé u německého generála, velícího
vojsku, jež obsazovalo dle mnichovské dohody
sudetská území. Stejně jako starosta F. Homolka,
majitel zámku, i J. Moučka posléze Liběchov
opustil, zanechav zde svou vznosnou vilu. Hned po
Mnichovu odešel do jugoslávské emigrace na
ostrov Hvar také dr. Jaroslav Rašín, zatímco jeho
manželka dr. Kristina Rašínová v Liběchově zůstala
18

novousedlíky – v letech 1939–1942 byli mezi nimi
např. Vogelovi ze Saska, Herbichovi z Liberce,
Lehmanovi z Velkého Šenova, Legertovi z Vidimi,
hostinslý Wilhem Werner, Hahnovi, Loosovi,
Löhnertovi i několik rodin ze Slovenska, např.
Mačekovi.
Došlo k přejmenování veřejných prostranství,
náměstí se stalo náměstím Adolfa Hitlera, cesta na
Prahu ulicí Hermanna Göringa, cesta na Dubou ulicí
Konrada Henleina, cesta na Štětí ulicí Horsta
Wessela. Zámek a velkostatek se staly říšským
majetkem, zámek za války využívala organizace
Hitlerjugend i němečtí vojáci, mj. jako lazaret, kde
se léčili vojáci zranění v bojích na frontách. Kvůli
tomu byly zabíleny některé Navrátilovy fresky.
Přes Liběchov projel 15. března 1939 Adolf Hitler
při své triumfální cestě z Berlína do Prahy, nikdo
z natěšených obyvatel Libochu ho však vidět
nemohl, neboť Vůdce projel v uzavřeném voze. Jak
víme, bylo ten den větrno, padal déšť se sněhem…

Výřez z pohlednice z r. 1939. V popředí sokolovna s hákovým
křížem, ve které se usídlil oddíl S. A. (Sturm Abteilung, tj. úderný
oddíl) paravojenské formace NSDAP

Za války v obci existoval na Boží Vodě v budově
bývalého sanatoria německý ženský pracovní tábor,
slavnostně otevřený Konradem Henleinem. SA Heim
byl umístěn v nové české sokolovně, opatřené
velkým hákovým křížem, kterak dokládá foto na
známé pohlednici.
Není běžně známo, že v pivovaru, v příčné budově
souběžné s náhonem, zřídili noví mocipáni tzv. lágr,
ve kterém ubytovali vyhnance z dobytých
východních území včetně Volyně. Pracovali jako
otroci na zámeckých pozemcích, na Budyni a jinde.
V lágru byli uzavřeni, nesměli se stýkat
s obyvatelstvem obce, bídně živořili, měli přísný
denní režim. Po válce se rozprchli, snad i zpět do
svých původních domovů. V Liběchově se natrvalo
usadila toliko jedna z dělnic, která se v Liběchově
provdala a jen díky jejímu svědectví máme dnes
o lágru povědomost – jiné zprávy a doklady se
nedochovaly.
Češi, kteří po říjnu 1938 zůstali bydlet v Liběchově,
byli ovšem vyloučeni z veřejného života, všechny
české spolky přestaly existovat. Zmizely české
nápisy. Neznámou jsou stále osudy liběchovských
Židů, byť je otázkou, zda v době vypuknutí války
ještě nějací v obci žili (na počátku třicátých let jich
zde mělo být už jen šest). Pokud ano, deportaci do
koncentračních táborů se jistě nevyhnuli. Není žel
nic známo ani o osudu dlouholetého starosty
Liběchova MUDr. Arnošta Fröhlicha, Žida německé
národnosti, který se k stáru, ještě před Mnichovem,
odstěhoval do Štětí. Ví se pouze o jeho synovi,
nadaném matematikovi, který studoval v Berlíně
a jako Žid zahynul během války v Polsku v lodžském
ghettu.
Život v Liběchově jako součásti Třetí říše, tzv.
Sudetoněmecké župy se sídlem okresu v Dubé, šel
ve válečných letech v běžných kolejích, fungovaly
živnosti, spolky, místní kultura, pohostinství, školství
atd. Slaven byl červnový slunovrat, kteroužto oslavu
údajně Češi Němcům dříve zapovídali. Branná
povinnost se nevyhnula žádnému z mladších mužů,
byť není přesně známo, kolik se jich z fronty
nevrátilo. Obecní kronika, psaná po celou dobu první
republiky česko-německy, píše se od času Mnichova
už pouze německy a končí červnem 1939 – zdá se,
že od té doby až do konce války vedena už nebyla,
nebo se záznamy pro roce 1945 ztratily.
Jako řídící učitel německé liběchovské školy působil
Wenzel Burghardt. Historie zaznamenává také
Češku Ludmilu Vlasákovou – ta vyučovala de facto
po celou dobu války a školu jistý čas i vedla. Po
válce se nevyhnula nařčení z kolaborace a spolu
s Němci byla vysídlena.
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Nedaleko Liběchova v blízkosti Brocna byl na jaře
1945 proveden sovětský výsadek, který se pak
přesunul k Řepínu a za pomoci místních obyvatel se
zformoval v partyzánskou brigádu Národní mstitel.
Připojil se k ní i porevoluční ruský emigrant Vasil
Ivasčenko, později liběchovský občan.
Na přelomu dubna a května se přesouvaly početné
německé oddíly ze severních Čech od Dubé přes
Liběchov a Labe ve snaze uniknout Sovětům
a Polákům. V sousedních Vehlovicích došlo ke
střetu s českými občany, který skončil smrtí deseti
vehlovických mužů, mezi nimi ředitele školy Josefa
Kurze. Místo tragédie připomíná pomníček.
-jk-

Výstava před padesáti lety
V roce 1970, na který připadlo 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí sochaře Václava Levého, se
v Liběchově uskutečnily oslavy tohoto dvojího jubilea. Přetiskujeme zápis z Liběchovské kroniky, která tyto
události popisuje, a také portrét Václava Levého, nakreslený kronikářem panem Vladimírem Doubkem.
Oslavy 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí sochaře Václava Levého byly stanoveny na 9. a 10. května
1970. Oslavu připravila místní odbočka Klubu přátel výtvarného umění a Místní národní výbor v Liběchově.
Oslavám předcházela veliká příprava, na které se
podíleli členové MNV, prof. Jiroudek a jednatel
KPVU učitel Jar. Doubek. K zahájení oslav byla
uspořádána v Zámecké vinárně v naší obci beseda
o pracech a životě Václava Levého, kterou vedli uč.
J. Doubek a historička Marie Černá z Prahy.
K tomuto výročí byly vydány letáčkové katalogy
o Václavu Levém v počtu 2500 ks výtisků.
Vyvrcholením oslav, jejichž součástí byl i bohatý
kulturní program žáků místní školy, byla výstava
prací Václava Levého v kulturním domě kpt. Jaroše
na Mělníce. Nad výstavou měli záštitu: ministr
kultury ČSSR Dr. Miroslav Brůžek, ředitel Národní
galerie v Praze Dr. Jiří Kotalík, akademický sochař,
profesor Akademie výtvarných umění Karel Lidický,
předseda ONV Mělník Miroslav Němec a předseda
MNV Liběchov Václav Ježek. Na výstavě byly
vystaveny exponáty Václava Levého zapůjčené
z různých míst naší republiky. Výstava probíhala od
7. června do 26. července 1970. Výstavu kromě
místních občanů Mělnicka navštívilo i mnoho
význačných osobností kulturního života. Lze říci, že
touto oslavou se zčásti splatil dluh umělci, který ve
své době byl dveřníkem nového směru umění a naše
obec měla to štěstí, že první svá sochařská díla
vytvořil Václav Levý právě u nás – v Liběchově.
(Z kroniky Liběchova)
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