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Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás přivítala na začátku školního roku.
Doufám, že většině z Vás přineslo léto zasloužené
dny odpočinku a že se Vám po uplynulých měsících,
které pro nás všechny znamenaly velkou zátěž,
podařilo načerpat nové síly.
Dění v Liběchově je nicméně stále poznamenáno
šířením onemocnění COVID-19, které má
v posledních týdnech opět narůstající tendenci.
Protože nedokážeme předvídat, jak závažná bude
situace v polovině října, a zároveň musíme
respektovat platná nařízení o počtu osob, které se
mohou setkávat na veřejných akcích, rozhodlo
zastupitelstvo města o tom, že letos neuspořádáme
Svatohavelské posvícení.
 Tradiční akce, které připadají na prosinec,
především Předvánoční posezení se seniory
a Mikulášské nadílky v Liběchově a Ješovicích, se
uskuteční (případně budou zrušeny) až podle
situace, jaká nastane v zimním období.
 V září začnou dlouho plánované práce na střeše
Turnhalle čili obchodního střediska v centru obce.
Střecha nad nižší a delší části budovy, která je
v havarijním stavu, bude stržena a nahrazena novým
krovem a novou střešní krytinou. Výběrové řízení
vyhrála firma Šikner, spol. s. r. o.
 V těchto dnech stále pokračuje komplexní
rekonstrukce školní kuchyně a jídelny v ZŠ a MŠ
Liběchov. Kuchyň je mimo provoz, a dětem proto
bude po dobu dvou měsíců dováženo jídlo. Jeho
cena je ovšem vyšší než cena kalkulovaná za obědy
připravené ve školní kuchyni. Abychom zmírnili
dopad tohoto dočasného opatření na rozpočet
rodin, který už tak bývá na začátku školního roku
napnutý, bude město Liběchov rozdíl v ceně obědů
hradit. To se týká strávníků z 1.–9. ročníku základní
školy. Pro děti docházející do mateřské školy budou
stravu připravovat naše kuchařky v nedávno
zrekonstruované cvičné kuchyni základní školy.
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 V letošním roce se začne realizovat dotací
podpořený projekt, který je zaměřen na výsadbu
a údržbu zeleně v extravilánu obce (sady
a stromořadí v Liběchově a Ješovicích). Konkurz
vyhrála firma DIKÉ ZAHRADY, s. r. o.
 Město Liběchov získalo dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na vybudování
ústředního topení a tepelného čerpadla v sokolovně.
Současně bude provedena nová elektroinstalace.
 V červenci bylo dokončeno restaurování
památníku před budovou městského úřadu.
 Již druhé setkání na téma Doprava se konalo dne
23. 7. 2020 v Rezidenci Liběchov. Zúčastnili se jej
zástupci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic
a dálnic a radní Středočeského, Libereckého
a Ústeckého kraje, které jsou zatíženy především
stále narůstající nákladní dopravou. V souvislosti
s provozem velkokapacitní pily ve Štětí, zvýšením
výroby firmy Mondi Štětí a dopravou do ZEVO
v Horních Počaplech bude tento problém ještě
mnohem výraznější. Na schůzce se jednalo o zadání
vyhledávací studie, která by řešila možnou přeložku
silnice I/9 mimo Liběchov a údolí Liběchovky. Návrh
studie má být předložen na jaře 2021.

O KOSTELÍČKU AKTUÁLNĚ

 Příměstský tábor pro děti předškolního a mladšího
školního věku se letos uskutečnil v sokolovně.
V šesti týdenních turnusech, z nichž první začal 20.
července, se i přes složitou epidemiologickou
situaci vystřídalo sedmadvacet dětí, jimž
připravovali program učitelé ZŠ a MŠ Liběchov.
Podíleli se na něm opět i členové spolku Umělecký
mlýn Liběchov. Získaná dotace nám umožní
uspořádat příměstský tábor i v letech 2021 a 2022,
a to vždy o letních i jarních prázdninách.
 Vydatné deště v první polovině léta vyrovnaly
dlouho trvající nedostatek vody, současně způsobily
prudký růst zeleně, která v krátké době
zkomplikovala průjezdnost místních komunikací.
 V září vychází kniha s názvem Václav Levý.
Legenda o talentovaném kuchtíkovi, kterou vydává
město Liběchov k jubilejnímu roku sochaře Václava
Levého. Realizace knihy byla svěřena vydavatelství
Baron, které již v minulosti připravilo například knihy
Liběchovsko na starých pohlednicích nebo Štětí –
Liběchov a okolí. Autorkou textu je Andrea Vítová,
fotografie vytvořili Kamil Pecinovský, Bartoloměj
Štěrba a Josef Janáček.

V kostele sv. Ducha a Božího hrobu bude od
nynějška možné pořádat prohlídky pro veřejnost.
Zastupitelstvo města schválilo, že průvodcovské
služby zajistí Umělecký mlýn Liběchov, z. s.
Ve dnech konání Dnů evropského dědictví 12. a 13.
září 2020 zorganizuje prohlídky kostelíčka spolek
Liběchov sobě.
Upozorňujeme návštěvníky, že je z důvodu vlastní
bezpečnosti nutné dodržovat odstup od budovy,
vyznačený řetězovou zábranou. Ke vstupu do
kostelíčka slouží dočasně instalovaný dřevěný
přístřešek. Prosíme, respektujte tato opatření a řiďte
se pokyny průvodců.

Uskutečněné akce: Slavnostní zakončení
sochařského sympozia Pocta Václavu Levému
(28. 6.), promítání filmu Pro Samu (11. 7.) a otevření
nové expozice hraček (30. 8.) v Uměleckém mlýně
Liběchov, promítání v kině Libozor spolku Liběchov
sobě (8. 8.).
Plánované akce: Okresní výstava mladých králíků
a Místní výstava drůbeže a holubů (11.–12. 9.), Dny
evropského dědictví a výstava o Václavu Levém
(12.–13. 9.), Kolokvium na zámku Liběchov spojené
s besedou a výstavou o sochaři Václavu Levém
(19. 9.–20. 9.), Pohádkový les (20. 9.) a Lampionový
průvod (7. 11.) v Ješovicích.

Zvýšený zájem o tuzemskou turistiku se v letošní
sezóně projevil i na Liběchovsku. Stejně jako na
jiných místech s sebou kromě pozitiv přináší
bohužel i záporné jevy, hlavně skoro všudypřítomný
nepořádek. Ačkoli je u kostelíčka umístěn
dostatečně velký odpadkový koš, někteří turisté
pohazují odpadky všude kolem, třeba i jen pár kroků
od nádoby na opad. Jde například o plechovky
a petlahve, nápojové kelímky, obaly od cukrovinek
a samozřejmě papírové ubrousky.

Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

SVATOHAVELSKÉ POSVÍCENÍ 2020
Na veřejném zasedání zastupitelstva dne 5. srpna
2020 bylo schváleno, že město letos nebude
pořádat říjnové Svatohavelské posvícení.
Konání akce by bylo v rozporu s platným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
MZDR 15757/2020-29, které stanoví, že při
venkovních akcích se smí potkat maximálně tisíc
osob. Účast na Svatohavelském posvícení se však
běžně pohybuje kolem tří tisíc návštěvníků, a proto
musíme tuto oblíbenou a tradiční událost letos
oželet. Věříme, že v příštím roce bude situace
příznivější a posvícení se uskuteční v obvyklém
rozsahu.
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Zeleň v obci a průjezdnost místních
komunikací

Deštivý začátek letošního léta uchránil obec před
nedostatkem vody, zároveň ale způsobil pro změnu
jiné obtíže. V teplém počasí s dostatkem vláhy se
prudce rozrostla veškerá zeleň v takové míře, že
nebylo v silách pracovníků technických služeb
v krátké době odstranit všechny přerůstající keře,
které zasahují do místních komunikací.
Zkomplikoval se tím průjezd vozidel údržby a hlavně
velkých vozů firem zajišťujících svoz komunálního
odpadu.
Do cest však často zasahují i keře a živé ploty, které
jsou vysazeny na soukromých pozemcích. Žádáme
proto vlastníky pozemků, aby nyní na svých
zahradách věnovali větší pozornost místům, která
bezprostředně sousedí s místními komunikacemi.
Prosíme, odstraňte přerůstající větve tak, aby
všechny cesty zůstávaly po celou sezónu volně
průjezdné.
Zeleň u plotů, která omezuje pohyb osob
a komplikuje hladký průjezd vozidel, odstraňte
nejdéle do konce září. Respektujte však, prosím,
znění vyhlášky č. 5/2015 o veřejném pořádku,
opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě.
Podle této vyhlášky je používání sekaček na trávu,
křovinořezů, motorových pil a dalších přístrojů, které
způsobují hluk, povoleno ve všední dny od 6:00 do
22:00, o sobotách v době od 8:00 do 22:00. V neděli
nebo ve státem uznaný svátek je provoz těchto
hlučných zařízení zakázán. Děkujeme Vám za
pochopení.

Liběchov i okolí se letos doslova topí v zeleni. Zvýšená péče
o travnaté plochy i dřeviny je proto nezbytná

Volby do Senátu ČR a do krajských
zastupitelstev

Ve dnech 2. a 3. října 2020 se budou konat volby do
třetiny Senátu ČR a současně volby do krajských
zastupitelstev. Senátoři se volí na šest let.
Pokud senátor nebude zvolen v tomto prvním kole,
uskuteční se druhé kolo volby 9. a 10. října.
Volby se letos týkají i Liběchova, který patří
k senátnímu obvodu č. 36 – Česká Lípa.
Volební místnosti:
okrsek 1– v budově Městského úřadu Liběchov
(Rumburská 53)
okrsek 2 – v Ješovicích v domě čp. 40.
V prvním i případném druhém kole voleb budou
volební místnosti otevřeny v pátek od 14 do 22
hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Hlasovací lístky voliči obdrží do svých poštovních
schránek nejpozději tři dny před konáním voleb.
Pokud víte, že nebudete moci volit v okrsku, kde
jste uvedeni na seznamu voličů, můžete
s dostatečným předstihem požádat na obecním
úřadě o vystavení voličského průkazu.

Pořádek na veřejných prostranstvích
Žádáme občany Liběchova a Ješovic, aby na
veřejných prostranstvích neskladovali žádné
předměty, materiál ani odpad. Jde především o suť
a stavební materiál, dřevo, různé nádrže, nepojízdná
vozidla apod.
Zachovávejte, prosím, pořádek v obci i jejím okolí!
K odložení rozměrnějšího domovního odpadu, který
se nevejde do běžných popelnic, můžete využít
sběrné místo v bývalém areálu lesní správy
(Liběchov, Litoměřická ul., vjezd uličkou naproti
firmě EMS).
Sběrné místo obsluhují pracovníci technických
služeb. Je otevřené každý pátek od 8 do 11 hodin
a vždy o první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin.
Při využití služeb sběrného místa je třeba předložit
průkaz totožnosti.

V současné době úřad senátora za obvod č. 36 –
Česká Lípa vykonává pan Jiří Vosecký, který
kandiduje i pro následující období. Naši občané se
s ním mohli opakovaně setkat při zahájení
společenských událostí, jako jsou posvícení, plesy
nebo nedávné sochařské sympozium. Významně
přispěl k získání kostelíčku do majetku obce
a zapojil se do řešení složité otázky dopravy na
Mělnicku. Přejeme mu proto, aby svůj post obhájil.
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

OBNOVA ZELENĚ
Začátkem léta byl vybrán dodavatel pro akci Návrh
obnovy zeleně v extravilánu města Liběchov.
Výběrové řízení vyhrála firma DIKÉ ZAHRADY, s. r. o.,
z Příšovic s cenovou nabídkou v celkové hodnotě
1,488 mil. Kč.
Jak jsme Vás již informovali, v Liběchově půjde
o obnovení sadu u Kostelíčka (kolem vodárny),
v Ješovicích o zeleň podél příjezdové komunikace,
kolem polních cest, cesty podél lesa či o obnovení
nyní neprůchozí úvozové cesty. Výhodou je, že
součástí projektu je i následná tříletá péče o stromy.
Projekt potrvá do října 2023. Celkem bude vysazeno
361 stromů (z toho 311 ovocných a 50 listnatých
stromů) a založeno bude 3 206 m2 travo-bylinných
porostů. Technologií travnatých cest bude
obnoveno 363–727 m2 polních cest.

V tomto čísle Zpravodaje Vám opět přinášíme
aktuální informace o dotačních akcích a jiných
chystaných projektech.
ŠKOLNÍ KUCHYŇ S JÍDELNOU
V létě započaly práce na rekonstrukci školní
kuchyně a jídelny. Stavební práce realizuje firma
Gerhard Horejsek a spol., s. r. o., z Litoměřic. Vnitřní
úpravy by měly být hotovy do konce října, venkovní
úpravy pak do konce listopadu 2020. Město
Liběchov získalo na rekonstrukci 7,1 mil. Kč
z Ministerstva financí. Projekt řeší komplexní
zázemí kuchyně včetně vzduchotechniky a pořízení
nového gastro vybavení.
Stávající jídelna s kapacitou 42 míst bude sloužit
žákům základní školy, z prostorné a nyní nevyužité
chodby pak vznikne samostatná jídelna s kapacitou
28 míst určená pro děti z mateřské školy. Novinkou,
kterou jídelna zavádí vůbec poprvé, bude výběr ze
dvou jídel.
V únoru jsme na Ministerstvo pro místní rozvoj
podali žádost o dotaci na modernizaci sportovního
areálu školy. Jedná se o obnovu současného
sportoviště, tj. škvárového oválu, hřiště na míčové
hry a doskočiště pro skok daleký. Škváru má
nahradit umělý sportovní povrch. Celkové náklady
jsou 2,6 mil. Kč. Bohužel v dotačním programu
nebylo dostatek prostředků, a naše žádost proto
nebyla podpořena. Věříme však, že uspějeme příště.

SBĚRNÝ DVŮR
Projekt Vybudování sběrného dvora v areálu bývalé
lesní správy při přidělování dotací bohužel skončil
mezi náhradními projekty. Neznamená to nic jiného,
než že naše žádost byla posouzena jako úspěšná,
ale v programu nebylo dostatek peněz pro všechny
žadatele.
Může se však stát, že dojde k posílení programu
a náš projekt podporu získá. Pokud ne, budeme
připraveni žádost o dotaci podat v novém
programovém období Evropské unie do nových
výzev, které by měly být vypsány.
TOPENÍ V SOKOLOVNĚ
Projekt Výměna zdroje tepla – sokolovna Liběchov
(tepelné čerpadlo) dostal zelenou. V průběhu léta
jsme obdrželi informaci, že naše žádost o dotaci
byla úspěšná. V nejbližších týdnech bude vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele. Celkové náklady jsou
1,4 mil. Kč, dotace činí cca 660 tis. Kč.
Zároveň s touto akcí bychom chtěli pořídit novou
vnitřní elektroinstalaci.
Očekáváme, že prostory sokolovny budou moci být
ve srovnání s dneškem využívány mnohem
komfortněji a častěji, a to především v zimních
měsících. Přestože byla nedávno zateplena fasáda,
musí být při současném způsobu topení prostor
vytápěn vždy několik dní před každou akcí.
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PAMÁTNÍK U BUDOVY ÚŘADU
Restaurování památníku před budovou městského
úřadu bylo dokončeno. Celkové náklady jsou 129
tis. Kč, na akci jsme získali dotaci ve výši 100 tis. Kč
z programu Péče o válečné hroby, který vyhlašuje
Ministerstvo obrany ČR. Obnova probíhala pod
dohledem pracovníků památkové péče z Národního
památkového ústavu. Foto ukazuje stav před
obnovou a po ní.
Stav pomníku nebyl před zásahem restaurátorů
uspokojivý. Biologické napadení v podobě mechů
a lišejníků způsobilo povrchovou degradaci
hořického pískovce, která se dále prohlubovala
působením povětrnosti. Laické opravy kamenného
materiálu vápenocementovou maltou v minulosti
zaslepily jemné reliéfy v okolí výklenku nápisové
desky. Pomník byl navíc opatřen bílým akrylovým
nátěrem. Nevhodné úpravy byly hlavními
degradačními činiteli, jimiž se snížila životnost
a celková estetická hodnota díla. Obnovou došlo
k uchování historické hodnoty pomníku pro další
generace.

V současné době ještě čekáme na vydání
stavebního povolení. Komplikovanost
a nepříjemnost celé akce spočívá v tom, že během
srpna budou muset být po dohodě vystěhovány
všechny dotčené nebytové prostory (drogerie,
potraviny, autodíly), aby mohla rekonstrukce
bezpečně proběhnout. Je to sice velmi nepříjemné,
ale nutné. Z budovy bude kompletně odstraněn
uhnilý krov a střecha bude nahrazena novou. Vnitřní
dispozice domu zůstanou nezměněny.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

STŘECHA NA TURNHALLE
Napohled jednoduchá, ale ve skutečnosti v mnoha
ohledech komplikovaná oprava střechy nižší části
budovy bude v průběhu září zahájena. Realizaci
předcházela tvorba projektové dokumentace
a vyřízení stavebního povolení. Výběrové řízení
vyhrála Stavební firma Šikner, spol. s r. o.
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Městský úřad Liběchov informuje
Platba za svoz odpadu

KONTAKTY A ÚŘEDNÍ HODINY



Upozorňujeme občany, kteří hradí poplatek za svoz
komunálního odpadu ve dvou splátkách ročně, že
druhá letošní splátka ve výši 350 Kč na osobu má
být uhrazena do 30. 9. 2020. Podrobné informace
o poplatku byly otištěny v Liběchovském zpravodaji
2020/1 a jsou dostupné v archivu Zpravodaje na
webu města Liběchov.

Rumburská 53, 277 21 Liběchov
e-mail: ou@libechov.cz
315 697 016
315 697 200 (matrika)

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8 – 12
13 – 17
8 – 12
8 – 12
13 – 17
není úřední den
8 – 10

Odečty vodoměrů
V říjnu a listopadu proběhnou odečty stavu
vodoměrů v Liběchově, Ješovicích a okolních
obcích napojených na vodovodní řad. Konkrétní
termíny pro dané lokality jsou následující:
24. 10.
Klácelka
26. 10. až 28. 10.
Liběchov
29. 10. až 30. 10.
Želízy
2. 11.
Tupadly
3. 11.
Dolní Zimoř
4. 11.
Ješovice

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva města
Liběchov do konce kalendářního roku:
9. 9. 2020, 21. 10. 2020 a 9. 12. 2020.
V případě potřeby bude svoláno mimořádné
zasedání.

Zálohy na stočné
Majitelům nemovitostí připojených na kanalizační
řad, kteří platí stočné zálohově, připomínáme
aktuální termíny splátek – jsou stanoveny na
měsíce srpen, listopad a únor. Zálohy zaslané mimo
tyto stanovené termíny nemohou být přijaty a budou
vráceny na účet plátce.

Provoz hřbitova v Liběchově
Žádáme nájemce hrobových míst a návštěvníky
hřbitova, aby věnovali pozornost úklidu kolem
hrobů. Prosíme, nenechávejte za pomníky žádné
předměty (vázy, lucerny, drobné nářadí).
Při sekání trávy tyto odložené věci překáží, kromě
toho může dojít k jejich neúmyslnému poškození
křovinořezem.
Problémy při údržbě hřbitova bohužel často
způsobují také plochy kolem náhrobků a hrobových
obrubníků posypané kamínky. Pokud takové místo
není udržované a poroste trávou, naši pracovníci je
musí sekat podobně jako všechny další travnaté
plochy. Drobný štěrk i větší oblázky skryté v trávě
ale pod strunou sekačky odletují a představují tak
velké riziko: mohou poranit pracovníky, kteří hřbitov
sekají. Kromě toho by mohly poškodit pomníky
i výzdobu hrobů, a to v poměrně velké vzdálenosti.
Pokud se rozhodnete při úpravě okolí hrobů použít
drobné kamínky, pravidelně z nich odstraňujte
plevel, zabráníte tím úrazu a v neposlední řadě
chráníte i svůj majetek.

Přemístění prodejny v Turnhalle
Prodejny potravin a drogerie v tzv. Turnhalle –
obchodním středisku (Litoměřická ulice, čp. 142)
budou po dobu opravy střechy přemístěny do
náhradního prostoru v přední části téže budovy
(naproti lékárně).

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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Společenská kronika
V září a říjnu tohoto roku oslaví
jedenáct našich spoluobčanů
významné životní jubileum.
Připojujeme se ke gratulantům
s blahopřáním, aby všichni oslavenci
prožívali další krásné roky ve zdraví
a plné spokojenosti.
•
•
•
•

65 let
70 let
75 let
91 let

3x
4x
2x
2x

Pro otištění soukromých gratulací je podle
zákona podmínkou písemný souhlas
oslavence se zveřejněním osobních údajů.
Vzpomínky na zesnulé uveřejňujeme na přání
pozůstalých.

Začlenění Kokořínska do Pražské integrované dopravy od 8. srpna 2020
Pro využití PID ze zastávek v Liběchově jsou
důležité tyto nové linky:
• 691 Mělník, Aut. st. – Liběchov – Želízy –
Tupadly – (Medonosy) – Vidim (v provozu pouze
v pracovní dny, v úseku Mělník – Liběchov a přes
Medonosy pouze část spojů)
• 692 Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Kokořín,
Šemanovice – Kokořín (v provozu pouze
v pracovní dny, vybrané spoje přímé do Mělníka
jako linka 691)
• 694 Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Vysoká,
Střednice – Vysoká – Kokořín (v provozu pouze
v pracovní dny)

V oblasti Liběchov – Kokořín jsou zavedeny tři nové
linky PID – 691, 692 a 694 a dále je rozšířen provoz
na stávající lince PID 474. Na linku 474 budou
převedeny stávající neintegrované spoje v relaci
Mělník – Kokořín – Dobřeň, tzn. že dojde ke
zpravidelnění spojů a odstranění nutnosti přestupů
v zastávce Kokořín pro cesty Mělník – Dobřeň.
K rozšíření provozu dochází také v pracovní dny
večer a o víkendech, a to celoročně. Linka 691
zajistí obsluhu obcí Vidim, Tupadly a Želízy a linka
692 obcí Šemanovice, Sitné, Dolní Zimoř a Želízy.
Část spojů obou linek je vedena přímo do Mělníka
(především školní spoje) a část pouze do
Liběchova s garantovaným přestupem na linku 369,
která zajišťuje spojení přímo do centra Mělníka
a také do Prahy. Linka 692 je na opačné straně
v Kokoříně navázána na linku 474, tudíž je možné se
z oblasti Šemanovic do Mělníka dostat dvěma
způsoby (přes Kokořín nebo přes Liběchov). Linku
692 společně provozují dopravci ČSAD Střední
Čechy a Kokořínský SOK. Linky 474 a 691 zajišťuje
dopravce ČSAD Střední Čechy. Linka 694 obstarává
spojení Kokořín – Vysoká – Dolní Zimoř – Liběchov
a provozuje ji dopravce Kokořínský SOK. Na lince
694 v relaci Kokořín – Liběchov je rozšířen provoz
v dopoledním sedle pracovních dnů.

Zrušené linky:
250 011 Mělník – Želízy – Vidim (nahrazena linkou 691)
250 012 Mělník – Želízy – Kokořín (nahrazena linkou 692)

Jízdní řády a ceník jízdného najdete na webu
www.pid.cz a také v informačním letáku, který je
k dispozici mj. i na Městském úřadu Liběchov.
Pro telefonické dotazy je určena telefonní linka
Zákaznického centra Pražské integrované dopravy:
234 704 560 (pracovní dny 6:00 – 20:00, víkendy
a svátky 8:00 – 18:00).
Zdroj: www.pid.cz
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Sochařské sympozium Pocta Václavu Levému 2020
setkání ve volném prostoru i k tomu, aby si po delší
době, poznamenané přísnými hygienickými
opatřeními, popovídali.
Pohoštění pro návštěvníky vernisáže připravily
Liběchovské seniorky.
Všechny sochy prozatím zůstávají umístěny
v prostoru před sokolovnou, který je zájemcům
o prohlídku těchto výtvarných děl volně přístupný.
Busta znázorňující Václava Levého bude vystavena
také v rámci Dnů evropského dědictví na výstavě,
kterou připravilo Regionální muzeum Mělník ve
spolupráci s městem Liběchov a která se veřejnosti
představí v prostorách zámku Liběchov.
Názvy soch a jména jejich autorů si můžete přečíst
v připojené galerii.

V neděli 28. června bylo vernisáží slavnostně
zakončeno sochařské sympozium s názvem Pocta
Václavu Levému, které v jubilejním roce tohoto
umělce uspořádalo město Liběchov.
Program zahájili starostka města Vladimíra
Zralíková, senátor Jiří Vosecký a členové Spolku
sochaře Václava Levého z Kožlan paní Olga
Ulrichová a pan Bartoloměj Štěrba, který byl zároveň
jedním z účastníků sympozia.
Poté výtvarníci představili publiku své nové sochy.
Podělili se přitom s přítomnými o svůj pohled na
Václava Levého a promluvili o inspiraci, kterou jim
jeho dílo poskytlo.
Neformální a příjemná atmosféra provázela i zbytek
dopoledne. Za hezkého počasí využili lidé tohoto

Eva Horáčková: Anděl

MgA. Jitka Navrátilová: Poslední polibek

Jitka Kůsová: Spící blanický rytíř

Lubomír Čmejla: Bájný pták

MgA. Vladimír Novotný: Madona s hadem Bartoloměj Štěrba: Busta Václava Levého

8

9

Tvorba žáků základní školy

v Regionálním muzeu Mělník
Vážení příznivci naší školy,
o tom, že v roce 2020 si nejen v Liběchově a jeho
okolí připomínáme rok Václava Levého, a o tom, jak
jsme jubileum tohoto významného umělce pojali
v naší škole, jsme psali již v prvním Zpravodaji
tohoto roku. Dovolte nám, abychom se přesto ještě
jednou k tomuto tématu krátce vrátili.
Výrobky našich žáků z loňské 4. až 9. třídy, které
vznikly právě při projektu zaměřeném na osobnost
a dílo Václava Levého, budou vystaveny
v Regionálním muzeu Mělník v rámci expozice
Václav Levý inspirující, a to v době od 1. do 27. září
letošního roku.
Touto cestou bychom rádi pozvali nejen naše žáky
a jejich rodiče, ale i zájemce z řad širší veřejnosti
z Liběchova a okolí, aby se na výstavu, a tedy i na
výtvarné počiny našich žáků přišli podívat.
Učitelé Základní školy a mateřské školy Liběchov
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z řad starších dětí. Ti jim byli rádci a pomocníky
nejen ve hře, ale i při běžném táborovém programu,
kdykoli učni potřebovali s něčím pomoci.
Samozřejmě jsme si nemohli nechat ujít příležitost
sjet si alespoň kousek řeky Sázavy. Vyjeli jsme auty
do sousedního města Ledeč nad Sázavou a odtud
jsme vyrazili po proudu řeky zpět do našeho
tábořiště. Vody bylo hojně a řeka tekla „tak akorát“.
Cestou jsme museli přenést jeden jez, který bohužel
nebyl sjízdný, ale jinak cesta proběhla bez problémů
a výlet jsme si velmi užili. Pak jsme ještě chvíli
jezdili na lodích u tábořiště, koupali jsme se nebo
odpočívali.
Tábor jsme zakončili slibovým ohněm, kde někteří
naši členové složili skautský slib. Také zde byl čas
zavzpomínat na všechno pěkné, co jsme tu
společně prožili. A budeme vzpomínat ještě dlouho,
neboť nám místní okolí učarovalo svou krásou
a divokostí.
Za přístav Modrá kotva Liběchov
Mgr. Jaromír Kubec

Modrá kotva hlásí…
Prázdniny pomalu končí a my bychom se s Vámi
chtěli podělit o zážitky z našeho letošního tábora.
Stalo se už zvykem, že každoročně pořádáme
tábory dva: putovní a stálý. S ohledem na
preventivní hygienická opatření spojená
s onemocněním COVID-19 jsme tentokrát putovní
tábor neuspořádali a konal se pouze tábor stálý.
Pochopitelně jsme i zde museli dbát zpřísněných
hygienických zásad. Přesto se tábora zúčastnil
stejný počet dětí jako každý rok, což nás potěšilo.
Tábor se konal ve dnech 1.–8. srpna 2020 v Zahájí
u Hněvkovic, přímo u řeky Sázavy, kde se nám moc
líbilo. Tématem letošní etapové hry byl Hraničářův
učeň, a tak jsme se zabývali výcvikem nových
hraničářů při jejich pouti za ochranou Araluenu.
Děti se učily střílet lukem, posílat šifrované zprávy,
plížit se nebezpečným prostředím, ale i bojovat
v mnoha bitvách měkčenými meči, které si samy
vyrobily. Každý mladý učeň měl nad sebou mistra

Více o činnosti našeho oddílu se dozvíte zde:
https://modrakotva.skauting.cz/
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tomuto tématu věnována. V liběchovském zámku si
budete moci prohlédnout výstavu o životě a díle
Václava Levého, kterou připravilo Regionální
muzeum Mělník, p. o., ve spolupráci s městem
Liběchov, před sokolovnou jsou vystaveny sochy
výtvarníků, kteří se zúčastnili červnového
sochařského sympozia. Poprvé v rámci Dnů
evropského dědictví pořádaných v Liběchově
proběhnou komentované prohlídky také u skalních
skulptur Blaník a Klácelka. Spolek společně
s panem Josefem Homolkou v prostorách před
Klácelkou připravuje informační tabuli ke zvýšení
povědomí o významu místa. Záměr byl schválen
oddělením památkové péče v Mělníku a Národním
památkovým ústavem v Praze.
Jsme rádi, že po několika letech opět budeme moci
ukázat návštěvníkům Liběchova nejen exteriér, ale
i interiér kostela sv. Ducha a Božího hrobu, který byl
z bezpečnostních důvodů uzavřen. Komentované
prohlídky ozřejmí pohnutou historii kostela a jeho
krypty.
Kulturní víkend slavnostně zakončíme v neděli v 16
hodin koncertem Ve víru saxofonu a klavíru
v zámecké sale terreně. Uslyšíte melodie klasické
i populární hudby ve virtuózním podání Adély
Wiedemanové a Jiřího Knotteho.
Členové Liběchov sobě – spolku pro záchranu
kostelíčka

Liběchov sobě - spolek pro záchranu
kostelíčka

Milí liběchovští spoluobčané,
Dny evropského dědictví, které náš spolek Liběchov
sobě – spolek pro záchranu kostelíčka od roku
2016 v Liběchově organizuje, se letos uskuteční ve
dnech 12. – 13. září 2020.
V České republice se Dny evropského dědictví
konají od roku 1991. Každoročně se nejširší
veřejnosti otvírají zajímavé kulturní památky
a objekty, které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné.
Díky spolupracujícím subjektům – městu Liběchov,
Římskokatolické farnosti Liběchov, rodině
Homolkově a panu Josefu Abrhámovi – budeme
moci tento rok veřejnosti představit pět kulturních
památek: zámek, konírnu, kostel sv. Ducha a Božího
hrobu, kostel sv. Havla, skalní skulptury Blaník
a Klácelka a také unikátní prvorepublikový včelín.
Všechny komentované prohlídky, výstavy
i doprovodné kulturní akce tohoto víkendu
proběhnou pro návštěvníky zdarma.
Letos si připomínáme 200. výročí narození sochaře
Václava Levého, a proto část programu bude

Liběchov z Kostelíčku na fotografii pana Leopolda Vaďury, kolem roku 1950. Z archivu Ing. Josefa Janáčka
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Dějiny Liběchova v datech (11a)
Liběchov poválečný

Prví rudoarmějci prošli Liběchovem 9. května 1945,
za nimi vzápětí polští vojáci, které pak vystřídali
opět Sověti (viz foto vpravo). Usídlili se na zámku,
v sanatoriu na Boží Vodě, v části Rašínek, ve škole.
Žádné boje v obci neproběhly.
Němci zcela rezignovali na obecní samosprávu
koncem dubna, řízení obce se ujal 10. května
nejprve sbor pod vedením předsedy Jaroslava
Duchače. Jednou z členek sboru byla i majitelka
mlýna Adéla Papoušková. Krátce nato se do čela
postavil Antonín Kodejš. V prvých poválečných
letech se úkolem obecního zastupitelstva stalo mj.
vydávání osvědčení o státní a národní spolehlivosti,
o které si jednotlivci žádali a bez něhož nebylo
možno získat československé státní občanství
a následně nějakou nemovitost. Tak docházelo
k odhalování kolaborantů, kteří přišli o majetek
stejně jako Němci. O pořádek v obci se starala
z Čechů sestavená revoluční garda a pomáhali jí
českoslovenští i sovětští vojáci, kteří v Liběchově
zůstali až do léta 1945. V Rašínkách byli po jistý čas
ubytováni vojáci z řad jednotek Ludvíka Svobody.
Několik sovětských vojáků, kteří zemřeli ve
vojenském lazaretu zřízeném v zámku, bylo
v dubnu 1946 pochováno v zámecké zahradě (mezi
budovou zámku a sýpkou). Ostatky byly v roce 1951
přemístěny na liběchovský hřbitov, kde byl vojákům
vybudován důstojný pomník.

Liběchov, před čp. 42, 10. 9. 1945. Unikátní foto z druhého dne,
kdy obcí projely sovětské tanky

Nejsilnější postavení získal v Liběchově obnovený
místní odbor KSČ, ačkoli do dění zatím výrazně
promlouvali také národní socialisté a sociální
demokraté. Záhy ustavená Místní správní komise
přidělovala četným z vnitrozemí přišedším
zájemcům do tzv. národní správy zkonfiskované
nemovitosti, včetně zámecké vinárny, restaurace
Beseda či Turnahalle s hostincem. Po květnových
volbách do Národního shromáždění, kdy stejně jako
v celé republice zvítězila KSČ, byl v obci ustaven
dvacetičlenný Místní národní výbor v čele
s předsedou Kodejšem. V roce 1947 ho nahradil
Alfréd Michner.

Nahoře zleva:
Jaroslav Duchač
(10. 5. – 15. 5. 1945),
Antonín Kodejš
(15. 5. 1945 – 7. 5. 1947),
Vlevo: Alfréd Michner
(7. 5. 1947 – 30. 6. 1948)

Válečný hrob rudoarmějců
v roce 2002, ještě před
zcizením ozdobných
mosazných prvků, a týž pomník
na kresbě kronikáře
Vladimíra Doubka

K vysídlení Němců z obce došlo ve dvou vlnách,
prvý odsun se uskutečnil 18. července 1945
s odbavením na železničním nádraží ve Štětí. Po
něm zůstaly v obci asi jen čtyři stovky Němců.
Odsun se vyhnul smíšeným manželstvím
a antifašistům. Druhá a poslední vlna následovala
koncem jara roku 1946; na podzim toho roku se
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v Liběchově již nikdo zařazený do odsunu
nenacházel. Akt nesl shodné znaky s vysídlením
německého etnika na jiných místech země,
k excesům a ztrátám na životech v Liběchově
nedošlo, nebo alespoň nejsou zaznamenány.
Odcházejícím bylo dovoleno vzít s sebou jen
příruční zavazadla, odnést si nemohli ani peníze
v hotovosti, vkladní knížky, klenoty či hodinky.
Konfiskovaných domů bylo na osm desítek, k tomu
zhruba tři desítky zemědělských usedlostí s větším
rozsahem půdy.
Odešli příkladně Wiesnerovi, Mühlwaldovi, majitelé
restaurace Menzelovi, Brigitte Herbichová,
Kratochvílovi, Nohlovi, pivovarníci František a Karel
Pradeovi, Albert Jirschim s rodinou, kolaborantka
Ludmila Vlasáková, Jeřábkovi, holičství provozující
Habeltovi, majitelé pily Pecherovi, majitelé mlékárny
Hahnovi, Görnerovi, německý přednosta stanice,
lakýrník a písmomalíř Alois Steinmetzer, Legertovi,
Winterovi, majitelé penzionu Steinitzovi,
Bürgermeisterovi, Frechovi, Kellnerovi, vlastníci
zemědělského dvora Wilhelmovi, Fialovi,
Goldbruchovi, majitelka obchodu s ovocem
a zeleninou Emilie Pillerová, Zaukertovi, řezníci
Reinischovi, Mareschovi, Redlichovi, z nichž Franz
byl majitelem liběchovského mlýna, Weigertovi,
Lercheovi, Reicheltovi, lesník August Storch se
svou paní Jaroslavou a další. Jeden z Hellerů
a Gustav Lerche se ocitli v zajateckém táboře
a jejich příbuzní v červnu 1946 žádali o jejich
propuštění. Svůj dům museli opustit také Vogelovi,
zanechávající v něm mnoho nadstandardního
vybavení včetně dvou automobilů (Richard Vogel
patřil k nejzámožnějším liběchovským občanům,
kromě autodopravy provozoval i obchod uhlím
a dřívím). O svůj dům a živnost v podobě obchodu
se smíšeným zbožím na rohu liběchovského
náměstí přišli také Zborníkovi, kteří zde provozovali
koloniál již před 1. světovou válkou. Odsunut byl
i německý farář. Movitý majetek zkonfiskovaný
Němcům a kolaborantům byl přebírán MNV
a posléze přidělován českým zájemcům, některé
věci byly zabaveny a odvezeny pražskou policií.
Stovky zájemců uspěli se svou žádostí o příděl
nábytku, porcelán, skleněné nádobí, zrcadla,
kožešiny, svícny, starožitnosti. Řadu domů převzaly
pražské úřady, které je pak předali místnímu
národnímu výboru (MNV), jenž je přiděloval dále.
Prvé dva poválečné roky se tedy nesly ve znamení
vysídlení německého obyvatelstva a návazné
imigrace. Dochoval se záznam policejních přihlášek,
evidující i místa původu nově příchozích a jejich
zaměstnání. Jednalo se o stovky osob, pro některé
se však stal Liběchov jen přechodným bydlením na
pár dní. Mezi migranty vedou Pražané, spektrum
příchozích bylo jinak velice pestré. Z blízkých míst
převažuje Mělnicko, nalezneme však i osoby ze

severočeského Jablonného v Podještědí či
Varnsdorfu, z jihočeských Strakonic či Choustníku
u Tábora, z východočeských Hlušic aj. Ze jmen,
která měla výrazně promluvit do poválečných
liběchovských dějin, jmenujme učitele Aloise
Hlušičku či Aloise Teplíka z Křešína, Karausovi
z Kolína a z Libiše, Doubkovi z Chýstovic, pražského
sklenáře Alfréda Michnera (v letech 1947–1948 byl
předsedou MNV). Ze sousedních Vehlovic se
přemístila česká větev rodu Šantinů. Ani tato
početná migrace nezacelila mezery po německém
obyvatelstvu, Liběchov již nikdy meziválečného
stavu populace 1,5 tisíce osob nedosáhl, po
ukončení hlavních migračních vln roku 1950 v něm
žilo jen 923 obyvatel, včetně obyvatelů Boží Vody.
Populační boom nastal až v polovině sedmdesátých
let, v roce 1991 Liběchov nicméně čítal ve 237
domech pouhých 894 obyvatel.
Kvalita bydlení nebyla po válce valná, chyběly
koupelny i splachovací záchody. V roce 1946 byla
schválena výstavba skupinového vodovodu
a vzápětí podniknuty prvé kroky – akce byla ovšem
dokončena až roku 1962(!), kdy si majitelé domů
konečně mohli zažádat o vodovodní přípojky.
Po válce se změnila administrativní příslušnost
obce. V roce 1949 byl zrušen okres Dubá a Liběchov
byl začleněn do okresu Mělník. Změnila se
i příslušnost krajská, nejprve ke kraji Pražskému
a při další reorganizaci ke kraji Středočeskému
(k němu náleží dosud). Na jeho městský status se
jakoby pozapomnělo, obec se stala alespoň
střediskovou vesnicí. Boží Voda se z lázeňské
lokality změnila v místní část obce, stejně jako
Ješovice (za první republiky šlo o samostatnou
obec).
Po únorovém převratu roku 1948 byli z MNV
odvoláni tři příslušníci Národně socialistické strany
i dva lidovci a byli nahrazeni politicky spolehlivějšími
osobami. V úředních zápisech se prvně objevil výraz
„soudruh“, případně „soudružka“, což přetrvalo
dalších jednačtyřicet let až do dalšího převratu na
konci roku 1989. V lednu 1949 se předsedou MNV
stal Bohumil Budka. Začalo znárodňování živností,
autodopravy, výroby cementárenského zboží, byl
zřízen komunální podnik (tento stav trval až do roku
1989, resp. 1990). Již začátkem padesátých let bylo
také přejmenováno náměstí dr. Edvarda Beneše na
náměstí Dukelské (po Václavu Levém bylo
pojmenováno až později). Dalším předsedou se stal
Antonín Karaus, krátce poté Alois Hlušička.
Následovali František Fárka, Václav Trávnický
a Josef Vacík. Jeho předsednictví v letech
1964–1967 se kryje s uvolněnou politickou
a ekonomickou situací v Československu, která
předcházela nástupu tzv. normalizace po okupaci
ČSR vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.
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Ohlasy čtenářů

Bohumil Budka
(1. 7. 1948 – 31. 12. 1949)

Antonín Karaus
(1. 1. 1950 – 30. 6. 1952)

František Fárka
(1. 7. 1952 – 15. 5. 1954
a 1. 6. 1957 – 5/1964)

Václav Trávnický
(16. 5. 1954 – 30. 5. 1957)

V Liběchovském zpravodaji 2020/3 se v příspěvku
Dějiny Liběchova v datech (10), Za války objevila
informace o sovětském výsadku v blízkosti Brocna
na jaře 1945, který se následně s pomocí místních
obyvatel zformoval v partyzánskou brigádu Národní
mstitel, k niž se připojil také liběchovský občan Vasil
Ivasčenko.
Čtenář zpravodaje pan Vladimír Doubek reagoval na
tento článek zjištěním, že o V. Ivasčenkovi se krátce
zmiňuje také kronika obce Vysoká, a sice v části
věnované domácímu odboji a zejména tragické
události z června 1944, kdy bylo za pomoc
spojeneckým vojákům zatčeno a odsouzeno celkem
dvacet šest občanů z Chodče, Vysoké a Bosyně.
Podle zápisu kronikáře se zde totiž v březnu toho
roku dopustil provokace jistý Ivan Lokviněnko, který
do Vysoké přišel právě s Ivasčenkem, a dalším
místním občanem se poté nechal zavést do Chodče,
kde od obyvatel dostával jídlo a ošacení. Domy, ve
kterých byl obdarován, si však fotografoval a dárce
před německými vojáky později také sám označil.
Kronikářský zápis o celé události je volně dostupný
na webových stránkách obce Vysoká
(www.obecvysoka.cz) pod odkazem Kronika obce
Vysoká – historie (čl. 18, Čestní občané, významní
rodáci a historické události v obci, oddíl a/ Domácí
odboj a tragická událost ve 2. světové válce).

Josef Vacík
(5/1964 – 1. 10. 1967)

Autor textu: -jk-
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Zapomenutá sada fotografií

INFOCENTRUM

z Liběchova a okolí

A KAVÁRNA

Ve druhé polovině 20. století si turisté s oblibou
přiváželi z cest po Československu, ale občas i ze
zahraničí tzv. skládanky – drobná obrázková
leporela kapesního formátu, která na fotografiích
s popisky přinášela záběry určitého města,
historické památky nebo přírodní zajímavosti.
Malý průvodce Liběchovem a okolím, vydaný v blíže
neurčeném roce nakladatelstvím Orbis, se z této
řady vymyká svým zvláštním zpracováním. Jde
o kartičky o rozměrech cca 10,5 x 7,5 cm, volně
vložené do plastikového obalu s klopou.
Na dvanácti černobílých fotografiích J. Laštovičky,
L. Vaďury a S. Krejčíka zachycuje zámeckou vinárnu,
pohled na vinice a kostelíček, zámek, Čertovy hlavy,
Harfenici, Hada, Blaník u Klácelky a liběchovský
autokempink v aleji s informací, že toto zařízení
„umožňuje zájemcům o Liběchovsko podnikat celou
řadu polodenních i celodenních výletů, spojených
případně s vlakovou nebo autobusovou dopravou“.
Cena celého souboru byla 6 Kčs.

LIBĚCHOV

Rumburská 40
OTEVÍRACÍ DOBA V ZÁŘÍ:
Úterý
10 – 17
Pátek
10 – 17
Sobota
9 – 15
Neděle
9 – 12 a 13 – 17
Nově v nabídce luxusní mýdla s vůní
červeného pepře, jasmínu a bergamotu.
Mýdlo zrozené z exkluzivní kombinace 100%
rostlinného základu, sofistikovaného parfému
a elegantního designu. K těmto pečlivě
vybraným ingrediencím je přidána obětavost
a tradice, láska k řemeslu a ruční práci.
Konečný výsledek je ohromující, luxus, který se
vejde do dlaně… Dárek pro každou příležitost.

KNIHOVNA
Knihovna počínaje měsícem září funguje
v prostorách infocentra opět
každé úterý, v době
od 16 do 17 hodin.
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SK Liběchov, z. s.
Okresní přebor v Liběchově!
Fotbalisté SK Liběchov postoupili do nejvyšší
okresní soutěže, a to pandemii navzdory, neboť
soutěžní jaro kvůli ní skončilo dřív, než se vůbec
pořádně rozeběhlo. S přihláškami do nové sezóny
se však uvolnilo jedno místo v okresním přeboru,
které bylo nabídnuto klubům ze III. třídy.
Rozhodovalo pořadí z loňské podzimní části.
Liběchovský tým v ní sice figuroval až na 3. místě,
ale poté, co první dva celky místo odmítly, naskytla
se nám šance do okresního přeboru vstoupit. SK
Liběchov nabízené místo přijal a rozhodl se zkusit
sportovní štěstí ve vyšší soutěži.
Poslední účast fotbalistů SK Liběchov v okresním
přeboru v sezóně 2012/2013 bohužel netrvala
dlouho: po roční anabázi klub opět sestoupil. Proto
všichni doufáme, že s podporou věrných fanoušků
se našemu týmu tentokrát povede lépe.

Upravený soutěžní řád všech amatérských soutěží
nyní nově zavádí povinnosti klubů související
s onemocněním COVID-19. V případě, že by ročník
musel být předčasně ukončen, řeší novelizace řádu
i otázky pořadí soutěží, včetně postupů a sestupů.
Zabývá se také podmínkami odložení zápasů nebo
povinností hráčů předkládat prohlášení
o bezinfekčnosti, které členové klubů podepisují
před prvním utkáním a vždy po vyléčení z nemoci
nebo po ukončení karantény.

Muži - rozpis zápasů podzimní části
Mistrák

neděle 23. 8.

10:30

SK Liběchov – TJ Sokol Horní Počaply

Mistrák

sobota 29. 8.

17:00

TJ Sokol Čečelice – SK Liběchov

Mistrák

neděle 6. 9.

10:30

SK Liběchov – TJ Sokol Obříství

Mistrák

sobota 12. 9.

17:00

TJ Horní Beřkovice – SK Liběchov

Mistrák

neděle 20. 9.

10:30

SK Liběchov – TJ Dolní Beřkovice

Mistrák

neděle 27. 9.

16:30

SK Viktoria Všestudy – SK Liběchov

Mistrák

neděle 4. 10.

10:30

SK Liběchov – TJ Sokol Libiš B

Mistrák

sobota 10. 10.

16:00

SK Mšeno – SK Liběchov

Mistrák

neděle 18. 10.

10:30

SK Liběchov – SK Labský Kostelec

Mistrák

neděle 25. 10.

10:30

SK Liběchov – SK Vojkovice A

Mistrák

neděle 1. 11.

14:00

TJ Sokol Tišice – SK Liběchov

Mistrák

neděle 8. 11.

10:30

SK Liběchov – FK Pšovka Mělník B

Mistrák

neděle 15. 11.

13:30

SK Slavia Velký Borek A – SK Liběchov

18

Dětská fotbalová rozlučka

Poslední trénink se odehrál jako souběh několika
zápasů, ve kterých děti a rodiče navzájem změřili
své síly. Děti předvedly dospělým své dovednosti a ti
si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, co obnáší „ostrý“
zápas. Na závěr každé z dětí dostalo fotbalové
vysvědčení a medaili, a všichni společně si
pochutnali na pohoštění, které jim rodiče připravili.
Děkuji všem, kdo se tohoto rozloučení zúčastnili.
Štěpán Hladký

Zrušení celé jarní části fotbalové sezóny způsobilo,
že dětské týmy bohužel neodehrály žádná soutěžní
utkání. Po uvolnění pravidel spojených s pandemií
mohly děti znovu začít trénovat, ovšem pravidelný
režim už byl dlouhou pauzou narušen a také
docházka na tréninky byla spíše sporadická. A tak
se povedlo aspoň důstojné rozloučení s trochu
„nedůstojnou“ sezónou.

Rozlučková fotografie dětí s trenéry Markem Malákem a Štěpánem Hladkým

Oddíl stolního tenisu SK Liběchov
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Stolní tenisté stejně jako další sportovní oddíly
přerušili na jaře letošního roku svoji činnost.
Nekonaly se žádné tréninky a počínaje 11. březnem
byly pozastaveny také všechny rozehrané soutěže
regionálního přeboru, včetně soutěží žactva. Dne
25. 4. 2020 rozhodl Výkonný výbor Regionálního
svazu stolního tenisu o ukončení všech soutěží.
Po tomto předčasném uzavření sezóny 2019/2020
se tabulky nedokončených soutěží staly tabulkami
konečnými a žádné družstvo nezískalo titul
přeborníka regionu.
Naše družstvo mužů obsadilo 9. místo, žákovské
družstvo se umístilo na 6. příčce pořadí.
Marie Nesměráková

TRÉNINKY ŽACTVA
SE BUDOU KONAT
V TĚLOCVIČNĚ
ZŠ A MŠ LIBĚCHOV
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VŽDY VE STŘEDU
A V PÁTEK
OD 16 DO 18
HODIN

JEŠOVICKÝ POSEL
Autobusová zastávka v Ješovicích byla nedávno
kompletně opravena, a to doslova od podlahy, která
byla nově vybetonována, až po střechu. I oprýskané
stěny jsme nechali znovu naštukovat a vymalovat.
Dohromady si tak oprava vyžádala nemálo času
a práce, z jejího výsledku jsme se ale nemohli
radovat příliš dlouho. Je opravdu nepochopitelné, že
si nově vybílenou stěnu vybere pro své „výtvory“ ten,
kdo zřejmě nikdy v životě nic pořádného nenakreslil.
Výsledek jeho snahy nikoho ani nepobaví, ani
nepřekvapí, jen bezohledně zničil cizí snahu
a všechny obtěžuje svojí trapností.

Každoroční letní Olympiáda trochu jinak, která vždy
o prázdninách přiláká děti i dospělé nejen z Ješovic,
se letos nekonala kvůli nebezpečí šíření koronaviru.
Doufáme, že v příštím roce se k této oblíbené akci
opět budeme moci vrátit. Zatím bychom všechny
děti chtěli pozvat do Pohádkového lesa a také na
Lampionový průvod, který se uskuteční 7. listopadu
2020 v Ješovicích.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
7. listopadu 2020
sraz v 17 hodin
v Ješovicích u lípy
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