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Vážení spoluobčané,
poslední letošní číslo našeho časopisu přichází ve
dnech, kdy nás opět postihlo omezení pracovního
i společenského života, související s dalším šířením
koronaviru. I když je to doba pro mnohé z nás velmi
nelehká, chtěla bych Vás ujistit, že v Liběchově se
život nezastavil: dál pracujeme na započatých
projektech a stále připravujeme nové – a těšíme se,
že v nadcházejícím roce pro Vás budeme s o to větší
radostí připravovat i oblíbené společenské události,
na které jsme v posledních šesti letech zvyklí. Než se
při nich znovu začneme setkávat, věnujte se sobě,
svým rodinám a blízkým, telefonujte nebo pište těm,
kdo musejí zůstat v izolaci. Máme navíc to štěstí, že
žijeme v místě, kde není tak těžké vyjít do přírody,
každý den třeba jen na chvíli. Věřím, že se nám těžké
časy podaří zvládnout, a k tomu Vám všem přeji
hodně zdraví, sil a psychické pohody.
Aktuality týkající se nouzového stavu, který byl
vyhlášen 5. října, najdete na úřední desce města.
Pokud byste potřebovali pomoc během nemoci nebo
karantény, ať už jde o nákup či vyřízení jiné nezbytné
záležitosti, obraťte se na městský úřad, určitě
najdeme řešení, jak Vám pomoci.
Místní události uplynulých týdnů jsem jako vždy
shrnula do stručného přehledu:

• Po celý podzim probíhají opravy místních

Foto: Kamil Pecinovský
chýlí ke konci. V novém roce se proto chystáme
nabídnout veřejnosti možnost odebírat obědy ze
školní kuchyně. Podrobné informace se dozvíte
v příštím zpravodaji.

chodníků a komunikací. Cílem je, aby se na nich
v zimě netvořily kaluže a námrazy, které povrch
ještě více poškozují, a aby zůstávaly co nejlépe
sjízdné. Současně připravujeme žádost o dotaci na
úpravu cest u školy a v ulici pod školou (na Malé
Straně).

• Státní fond životního prostředí nám přidělil

• Jako každoročně apelujeme na řidiče, aby v zimě

• Obdrželi jsme také dotaci na modernizaci

za podmínek, které vyžadují výjezd vozidel údržby,
neblokovali místní komunikace zaparkovanými
vozidly a nebránili tak v pluhování a posypu cest.

• Komplexní rekonstrukce kuchyně a jídelny

v Základní škole a mateřské škole Liběchov se

dotaci na instalaci nového vytápění sokolovny,
které bude nově zajištěné tepelným čerpadlem
a ústředním topením. Sokolovnu poté budeme
moci celoročně využívat pro sport i společenské
události.
a vybavení sběrného dvora; k nádobám na
tříděný odpad už v tuto chvíli přibyly kontejnery
na použité oleje a tuky. O důvodech jejich
pořízení píšeme na straně 3.

• Kvůli rozsáhlé opravě střechy tzv. Turnhalle

• Předvánoční posezení se seniory

(Litoměřická ul., čp. 142) byla prodejna potravin
a smíšeného zboží přestěhována do prostor
bývalého papírnictví v téže budově. Podrobnosti
o průběhu opravy se dozvíte z článku o dotacích
a projektech na stranách 6–7.

• Slavnost rozsvícení vánočního stromu

• V říjnu se uskutečnily volby do krajských

zastupitelstev a volby do Senátu ČR. Ustavující
zasedání zastupitelstva Středočeského kraje
v době uzávěrky zpravodaje dosud neproběhlo.
Post senátora v senátním obvodu 36 – Česká
Lípa, kam patří i Liběchov a Ješovice, obhájil Jiří
Vosecký.

• Ve spolupráci s v ydavatelstvím Baron
připravujeme pro naše občany kalendář na rok
2021. Tématem jsou tentokrát historické
pohlednice Liběchova a okolí. V budoucnu se
chceme vrátit k fotografiím z místních akcí.

• Uzavírá se rok 2020 – jubilejní rok Václava

Levého. Město Liběchov letos vydalo knihu
o tomto v ýznamném sochaři 19. století
a uspořádalo sochařské sympozium. Další akce se
uskutečnily na zámku Liběchov nebo
v Regionálním muzeu Mělník, ale také na
Plzeňsku, odkud umělec pocházel. V Kožlanech
byla 6. září otevřena a vysvěcena křížová cesta
k poctě Václava Levého. Dne 11. září se v Plasích
konala konference s názvem Osobnost sochaře
Václava Levého (1820–1870) a 13. září byla
odhalena pamětní deska v Nebřezinech, o které
se dočtete na straně 15.

• V Liběchově a Ješovicích se na podzim

uskutečnily: Okresní výstava mladých králíků
a Místní výstava drůbeže a holubů (11. – 12. září),
Dny evropského dědictví a výstava o Václavu
Levém (12. – 13. září), Kolokvium na zámku
Liběchov s besedou a výstavou o V. Levém (19. –
20. září), Pohádkový les v Ješovicích (21. září).
Všechny další plánované akce, včetně říjnového
Svatohavelského posvícení, byly zrušeny.

Zrušené předvánoční akce
S velkou lítostí a omluvou Vám musíme oznámit,
že přetrvávající zdravotní situace a přísná, avšak
nezbytná hygienická opatření znemožnila konání
tradičních akcí, které každý rok pořádáme v době
adventu. Neuskuteční se:
• Lampionový průvod v Ješovicích
• Tvoření adventních věnců v Ješovicích

Zachováme alespoň tradici, která se v uplynulých
letech ujala a občané ji už přijali za svou: v centru
obce se první adventní neděli opět rozsvítí vánoční
strom, který nás bude provázet celým obdobím
adventu a vánočních svátků.
Poprvé jsme se při rozsvícení vánočního stromu
sešli 30. listopadu 2014, krátce poté, co do vedení
obce nastoupilo nové zastupitelstvo. Od té doby se
občané každoročně setkávají, aby společně zahájili
jedno z nejkrásnějších období roku. S přispěním
šikovných pekařek zvláště z řad liběchovských
seniorek a také díky Rezidenci Liběchov vždy
můžeme nabídnout příchozím malé pohoštění
a svařené víno i adventní kalendáře pro děti.
Doufáme a těšíme se, že napřesrok se k této tradici
budeme moci vrátit.

Závěrem bych Vám všem ráda popřála krásné
Vánoce v kruhu Vašich blízkých a do nového roku
2021 hodně zdraví, štěstí a úspěchů v osobním
i profesním životě.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

O kostelíčku aktuálně
V kostele sv. Ducha a Božího hrobu byly letos
v létě umožněny prohlídky pro veřejnost, které
zajišťoval spolek Umělecký mlýn Liběchov. Ve
dnech konání Dnů evropského dědictví uspořádal
několik prohlídek s výkladem spolek Liběchov sobě.
Vládní opatření vydaná po vyhlášení nouzového
stavu však i pro kostelíček znamenala předčasné
ukončení sezóny.
Bezpečnost osob v okolí této kulturní památky
pomáhají udržet mj. řetězové zábrany. Působením
vandalů již bohužel došlo k jejich částečnému
poškození.
V příštím roce bude realizováno připojení
kostelíka k elektrické síti. Elektroměrový rozvaděč
(tzv. kiosek) je v tuto chvíli už připraven.

• Mikulášská nadílka v Liběchově
• Putování za Mikulášem v Ješovicích
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Opět vandalismus... a jiné

Parkování v Ješovicích

Přestože je Liběchovsko místem s nízkou mírou
kriminality, ani nám se nevyhýbají některá rizika.
Koncem října tohoto roku došlo v Liběchově během
několika dnů k opakovaným případům vykradení
automobilů, a to na veřejném parkovišti, ale
bohužel i na soukromých pozemcích. Apelujeme
proto na řidiče: Nenechávejte svá vozidla
odemčená bez dozoru a neodkládejte na sedadlech
věci, které mohou nalákat zloděje.
Problémem, s nímž se potýkáme neustále, je
vandalismus. Pondělí 9. listopadu nás překvapilo
tím, že o víkendu někdo v aleji opět vytrhal
odpadkové koše a poházel je do vodotečí. V dalších
dvou dnech pracovníci technických služeb vrátili
koše na místo, ale ve středu odpoledne se situace
opakovala. Skupinka tří odrostlejších chlapců
v doprovodu dalšího malého hocha kopala do

V houbařské sezóně se každoročně zvýší počet
návštěvníků Liběchova a Ješovic. V Ješovicích je
však situace o něco komplikovanější. Přestože
u hřiště bylo zřízeno dostatečně velké parkoviště,
houbaři a výletníci své automobily často nechávají
v centru obce, kde blokují točnu autobusů. Linkový
spoj se v takovém případě zpozdí až o dvě hodiny.
Letos k podobné situaci došlo v krátkém čase již
dvakrát. Prosíme občany, kteří si povšimnou špatně
zaparkovaného vozidla, aby se pokusili situaci
řešit: ať už upozorněním majitele vozu na tento
problém, nebo, pokud opravdu není jiná možnost,
oznámením na linku 158 (Policie ČR).

Zimní údržba místních komunikací
V zimních měsících při sněžení věnujte, prosím,
pozornost správnému parkování svých vozidel.
Automobily zaparkované v těsné blízkosti
místních komunikací často znemožňují pluhování
a posyp cest. Problematická je každoročně hlavně
oblast Boží Vody a ulice Pod Kostelíčkem.
Ohleduplným parkováním umožníte zimní
údržbu komunikací a zároveň tím svůj automobil
chráníte před možnou kolizí s projíždějícími
vozidly technických služeb. služeb.

zabetonovaného koše na odpadky a snažila se ho
vyvrátit. Náhodný svědek je bohužel neznal.
Jestliže se stanete svědky podobných „aktivit“,
prosíme, obraťte se na Policii ČR na lince 158.
Stále znovu se také vrší nepořádek u kontejnerů.
Pokud ale například kartony skončí vedle nádoby,
mohl je jejich bývalý majitel vhodit rovnou do
směsného odpadu. Špinavé a deštěm promáčené
totiž recyklovány nebudou. K bezplatnému
odložení většího množství domovního odpadu
slouží všem našim občanům sběrný dvůr.

Nový kontejner na oleje a tuky
Kontejnery na tříděný odpad v Liběchově byly
doplněny o nové nádoby na použité oleje a tuky.
K jejich instalování nás přiměl opětovný výskyt
tukovců v městské kanalizaci. Zátky tvořené tukem
a směsí pevných odpadů, především vlhčených
ubrousků a dalších hygienických potřeb, ucpaly
kanalizační potrubí ve shybkách pod Liběchovkou
v poslední době hned čtyřikrát.
Znovu proto upozorňujeme: Nevylévejte použitý
olej ani z fritovacích hrnců či pánví do dřezu.
Můžete jej odložit do připraveného kontejneru. Olej
slijte např. do petlahve, dobře ji uzavřete a vhoďte
na určené místo. Nové kontejnery jsou přistaveny
v Rumburské ulici naproti hřbitovu, pod školou,
p o d Tř e š ň o v k o u , n a B o ž í Vo d ě u k i o s k u
a v Ješovicích.
Hladký provoz kanalizačního řadu a čističky
odpadních vod bez zbytečných zásahů a oprav šetří
peníze města, tedy nás všech, a dovoluje nám
udržet stále mimořádně nízkou cenu za stočné.
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Informace městského úřadu

Pomoc v době šíření koronaviru
Rádi bychom stejně jako na jaře upozornili
všechny naše občany, zvláště seniory, osoby
hendikepované či osaměle žijící, že v případě
potřeby se mohou obrátit o pomoc na městský
úřad. Pokud jste se dostali do obtížné situace,
nebojte se požádat například o v ýpomoc
s nákupem, ozvěte se ale i v případě jiných
záležitostí, které jsou pro Vás nyní, třeba jen
dočasně, obtížně zvládnutelné. Určitě najdeme
způsob, jak vše vyřešit. Vítáme také pomoc
dobrovolníků. Pro zájemce jsou na úřadě stále
zdarma k dispozici látkové roušky.

Společenská kronika

Úřední hodiny v době nouzového stavu
Úřední hodiny Městského úřadu Liběchov se
v současné době řídí nařízením vlády. Pro veřejnost
je otevřeno každé pondělí a středu, vždy dopoledne
od 8 do 10 hodin a odpoledne od 14 do 17 hodin. Při
vstupu na úřad, prosíme, mějte nasazenou roušku
zakrývající nos a ústa. Ve vstupní chodbě je
umístěna dezinfekce.
V ostatních všedních dnech jsou Vám pracovnice
městského úřadu k dispozici buď na telefonu, nebo
e-mailu. Prosíme, zvažte osobní návštěvu úřadu.
Pokud jde o naléhavou záležitost, která si vyžaduje
Vaši návštěvu mimo stanovené dny, domluvte si
schůzku předem telefonicky, aby mohla být
provedena hygienická opatření podle platných
nařízení.
Děkujeme Vám za pochopení a ohleduplnost.

V listopadu a prosinci 2020 máme příležitost
popřát k významnému životnímu jubileu deseti
našim milým
spoluobčanům.
Všem přejeme
pevné zdraví,
hodně štěstí a
spokojenosti do
dalších let!
65 let - 1x
70 let - 3x
75 let - 3x
80 let - 2x
90 let - 1x

Vánoční provozní doba městského úřadu, kterou
jindy v tomto čísle zpravodaje již inzerujeme, bude
letos stanovena podle aktuální prosincové situace
a zveřejněna na úřední desce.

Závažná epidemiologická situace na čas opět
znemožnila osobní gratulace zástupců města
oslavencům. Nyní se k této radostné povinnosti
vracíme, dodržujeme však při tom veškerá
hygienická opatření. Naši jubilanti se mohou
těšit na malou pozornost, i když společné
posezení ani stisk rukou bohužel nejsou možné.

Odečty vodoměrů
V závěru tohoto kalendářního roku budou po
říjnovém odečtu vodoměrů odběratelům vystaveny
faktury za vodné se splatností v prosinci 2020.
Upozorňujeme všechny majitele nemovitostí
napojených na veřejný vodovodní řad, aby
udržovali své vodoměrné šachty v čistotě
a v dobrém technickém stavu. Odečítání aktuálního
stavu vodoměrů často ztěžují šachty naplněné
popadanou hlínou nebo naplněné dešťovou vodou,
výjimkou nejsou ani zborcené stěny šachet.
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Také v příštím ročníku zpravodaje budete mít
možnost popřát svým blízkým k narozeninám,
sňatku apod. Podle zákona však musíme vyžadovat
písemný souhlas oslavence se zveřejněním osobních
údajů. Příslušný formulář je k dispozici v kanceláři
Městského úřadu Liběchov. Vzpomínky na zesnulé
uveřejňujeme na přání pozůstalých.

nechoďte do zaměstnání ani na jediný další den
a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře.
Informuje Vás o možnostech testování, které je
v našem regionu velmi dobře dostupné
a pravděpodobně bude ještě dostupnější při použití
nových rychlotestů. Brzy se tak dozvíte výsledek
a zabrání se tím dalšímu šíření infekce.

Milí čtenáři,
v době celosvětové pandemie, kdy píšu tyto
řádky, jsou naše životy v mnohém omezené. Nelze
než konstatovat, že je nezbytné dodržovat opatření
nařízená vládou. Ta jsou velmi přísná a všichni se
těšíme na jejich rozvolňování. Ptáme se, kdy to
skončí a kde je světlo na konci tunelu. Tím světlem
je chování každého z nás k sobě samému
a k druhým lidem, tedy naše vzájemná
ohleduplnost, slušnost a korektnost.

Pokud je v rodině některý z jejích členů nakažený,
rozhodně má smysl, aby ostatní co nejpečlivěji
dodržovali všechna bezpečnostní pravidla. Nakazit
se pak od něj vůbec nemusí. Dokonce i ten, kdo je
sám již pozitivní, by se měl od dalšího nakaženého
izolovat, aby se vyhnul vyšší virové náloži, která
může zapříčinit těžší průběh nemoci.

Opatření jsou jednoduchá: roušky, dodržování
odstupu, dezinfekce a mytí rukou. Roušky noste
pokud možno vždy, když jste v bližší než
dvoumetrové vzdálenosti od druhého člověka.
V současné situaci je neslušné, jestliže k Vám
někdo bez roušky přistupuje blíže. Neváhejte jej na
to upozornit nebo sami odstupte dál. Odkládání
roušky není projevem přátelství, právě naopak.
Také pokud jíte v přítomnosti druhé osoby,
například v zaměstnání, dodržujte při tom
bezpečný odstup. A snažte se o něj také při
návštěvách svých příbuzných, třebaže Vám to může
připadat nepatřičné.
Pro pohyb na veřejnosti při pravděpodobném
větším nakupení lidí, například v supermarketech
nebo v dopravních prostředcích, je vhodné mít
respirátor alespoň třídy FFP2, účinnější je
respirátor třídy FFP3. Ohrožené skupiny obyvatel
by jej měly nosit pravidelně. Některé respirátory je
možné dezinfikovat speciálním prostředkem
a používat je opakovaně, vhodné je řídit se při tom
pokyny výrobce. V každé domácnosti a na každém
pracovišti by měla být dostupná dezinfekce, kterou
použijeme po příchodu zvenku, pokaždé, když se
omylem dotkneme zevní části roušky, a vždy před
jídlem. V každém případě se naučte nedotýkat se
zbytečně či nevědomky obličeje.

Jak ve společné domácnosti postupovat? Pokud to
lze, měl by být nemocný izolován a rodina by měla
začít používat roušky nebo respirátory. Nutná je
dezinfekce povrchů v koupelnách a kuchyních,
velmi důležitá je dezinfekce klik. S nádobím, které
nemocný používá, je třeba zacházet opatrně.
V okamžiku, kdy je někomu, s kým žijete ve
společné domácnosti, oznámen pozitivní výsledek
testu, platí pro všechny další členy domácnosti
karanténa, to znamená nechodit do zaměstnání
a kontaktovat svého lékaře.
V současné době nejpřísnějších opatření se zdá,
že epidemie zpomaluje. Následně se sníží počet
nakažených, a tím i riziko nákazy. V okamžiku, kdy
se znovu začne potkávat větší počet osob,
představuje největší nebezpečí právě nedodržování
výše uvedených pravidel. Nebudeme se již tolik bát,
přestaneme se chránit – počet nakažených pak
bude opět stoupat a opatření se znovu začnou
zpřísňovat. A tak to bude jako na houpačce. Pokud
si však pravidla bezpečného kontaktu osvojíme
a zautomatizujeme, můžeme žít v podstatě
„normálně“. Nakonec moji kolegové chirurgové
takto pracují celá léta.
Přeji Vám klidné Vánoce prožité ve zdraví a ve
šťastném a bezpečném kontaktu s Vašimi blízkými.

Při kontaktu v rodině, zvlášť mezi rodiči a malými
dětmi, přirozeně nejsou opatření tak přísná. Přesto
také zde platí, že pokud je to únosné a daří se Vám
udržovat bezpečnou vzdálenost, riziko nákazy od
dalšího člena rodiny se tím výrazně snižuje.

MUDr. Lucie Žáčková, Ordinace Liběchov, s. r. o.

Existují samozřejmě výjimky, kdy je nutné
pravidla porušit. Například lidé, kterým rouška
zhoršuje dýchací problémy, ji nemusí nosit. Ale
výjimek by mělo být co nejméně a měla by je
provázet důsledná ukázněnost okolí.
Pokud máte byť jen mírné příznaky, jako je pálení
v krku, rýma, kašel, teplota, průjem nebo zvracení,
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Ordinační doba je bez omezení.
Každou návštěvu ordinace si prosím předem
domluvte nebo objednejte telefonicky.
Telefonní číslo 704 135 654 je v provozu, na
nepřijaté hovory se ozveme zpět.
Při telefonování do ordinace na tel. č. 315 697 138
buďte prosím trpěliví.
www.ordinacelibechov.cz

Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

V tomto čísle Zpravodaje opět přinášíme aktuální
informace o probíhajících investičních akcích
a dalších připravovaných projektech.

TOPENÍ V SOKOLOVNĚ – útulný prostor pro
sport, tanec i oslavy

ŠKOLNÍ KUCHYŇ S JÍDELNOU – moderní a plná
vůní
Stavební práce na rekonstrukci školní kuchyně
a jídelny odstartovaly již na začátku léta a měly by
být hotovy do konce listopadu. Akci provádí firma
Gerhard Horejsek a spol., s. r. o., z Litoměřic.
Projekt města Liběchov, který řeší komplexní
zázemí kuchyně včetně vzduchotechniky a pořízení
nového gastro vybavení, podpořilo Ministerstvo
financí částkou 7,1 mil. Kč.

Projekt zahrnuje celkové vytápění budovy
rozdělené na několik topných okruhů. Jako zdroj
bude sloužit tepelné čerpadlo. Město získalo dotaci
ve výši 660 tis. Kč, celkové náklady jsou 1,1 mil. Kč.
Ve výběrovém řízení na dodavatele uspěla firma Jiří
Richtr z Mělníka. Topení bude zprovozněno nejdéle
do konce ledna roku 2021. Zároveň s touto akcí
bude pořízena také nová vnitřní elektroinstalace.
Sokolovnu tak budeme moci komfortně využívat
celoročně a pronajímat ji pro kulturní a sportovní
účely, oslavy atp.
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – bez
výmolů a bezpečně
Nejpozději do poloviny prosince podáme žádost
o dotaci na rekonstrukci místních komunikací.
Projektově připravené, včetně stavebního povolení,
jsou opravy dvou cest v nejhorším stavu, a sice
cesty ke škole v úseku od napojení na silnici II/261
až po objekt bývalé mateřské školy a dále
komunikace v ulici nazývané „pod školou“. Celkové
náklady na obě cesty jsou 7,8 mil. Kč a zahrnují
kromě kompletní obnovy skladby vozovky (asfalt)
i odvodnění, vjezdy ze žulové dlažby, 18 podélných
parkovacích stání a v ulici pod školou také nové
veřejné osvětlení. Dotaci můžeme získat ve výši 4,8
mil. Kč. V případě, že uspějeme, mohly by práce
začít v letních měsících roku 2021.

Stávající jídelna s kapacitou 42 míst bude sloužit
žákům základní školy, z prostorné a nyní nevyužité
chodby vznikne samostatná jídelna pro děti
z mateřské školy s kapacitou 28 míst. Novinkou
bude výběr ze dvou jídel, objednávání jídel přes
internet a výdej na základě čipů. Zásadních změn
doznala i vstupní hala školy, kde byly pomocí
sádrokartonových podhledů zakryty veškeré
nehezké, dosud viditelné rozvody topení, vody či
elektroinstalace. Do konce letošního roku je
v plánu i dokončení oplocení areálu školy (obnova
branky pod schody a hlavní vjezdové brány).
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OBNOVA ZELENĚ – městské sady pro lepší
vzduch lákají k procházkám i ochutnávce ovoce
Do konce letošního roku bude zahájen projekt
s názvem Návrh obnovy zeleně v extravilánu města
Liběchov. Akci v celkové hodnotě 1,488 mil. Kč
bude realizovat firma DIKÉ Zahrady, s. r. o. Jak jsme
již několikrát informovali, v Liběchově půjde
o obnovení sadu u Kostelíčka (kolem vodárny), dále
v Ješovicích o v ýsadbu 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 tedy bude ukončen
v roce 2023. Celkem bude vysazeno 361 stromů
(z toho 311 ovocných a 50 ks listnatých) a založeno
3 206 metrů čtverečních travo-bylinných porostů.
Obnoveno bude 363–727 metrů čtverečních
polních cest technologií travnatých cest.

bývalé lesní správy, který při posuzování skončil
mezi náhradními projekty. Znamená to, že naše
žádost byla úspěšná, ale v programu nebylo
dostatek peněz pro všechny žadatele. Došlo však
k posílení programu a náš projekt nakonec podporu
získal. Lze tedy předpokládat, že na jaře bude
vybrán dodavatel a během roku 2021 bude sběrný
dvůr postaven. Projekt řeší vybudování oplocení,
asfaltovou plochu, přístřešek a kontejnery, včetně
mobilního kontejneru pro nebezpečný odpad.
STŘECHA TURNHALLE – nečekaně
dechberoucí, se silou historického příběhu

SPORTOVIŠTĚ – aktivně pro zdraví dětí
i dospělých
V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali
o tom, že jsme letos v únoru na Ministerstvo pro
místní rozvoj podali žádost o dotaci, která by nám
umožnila modernizovat sportovní areál základní
školy. Jedná se o obnovu stávajícího škvárového
oválu, hřiště na míčové hry a doskočiště pro skok
daleký. Škváru má nahradit umělý sportovní
povrch. Celkové náklady jsou 2,5 mil. Kč. Dotaci
můžeme získat ve výši 2 mil. Kč. Žádost bohužel
nebyla podpořena, proto zkusíme uspět v novém
programu, který je na příští rok již opět vyhlášen.
V případě úspěchu bude akce realizována v létě
2021.
SBĚRNÝ DVŮR – ekologicky a šetrně
V předchozím čísle Zpravodaje jsme psali také
o projektu Vybudování sběrného dvora v areálu

V průběhu září jsme zahájili práce na opravě
střechy nižší části budovy. Plánovali jsme
vybudovat novou střechu a nový podhled, přičemž
měly být zachovány stávající půdorysy obchodů. Při
odstraňování kazetového podhledu a dalšího
podhledu pravděpodobně ze sedmdesátých let se
ukázal původní dřevěný strop s kovovými táhly,
zdobnými trámy a probíhající obvodovou římsou
s ozdobnými hlavicemi. Jedná se o původní strop
sálu bývalé německé tělocvičny – sálu s vysokým
stropem. Práce tedy byly zastaveny. Pozvali jsme
zastupitele, aby si prostor prohlédli, a odborníky
(stavaře – architekty). Jednoznačně jsme se shodli,
že je třeba tyto historické detaily zachovat. Bez
zaváhání jsme se rozhodli jít cestou záchrany, celý
prostor nechat otevřený a zachovat jej pro další
generace. Nyní tedy musíme řešit změnu projektu
a pak to nejdůležitější – využití objeveného
prostoru jako takového.
Přeji i nadále dotacím úspěch, do nového roku
přeji Liběchovu a Ješovicím jen to nejlepší a všem
lidem dobré vůle hodně zdraví, úspěchů, úsměvů
a krásných přátelství!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města
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zdravotnickým zařízením Malyra, poskytovatelem
domácí zdravotní péče (včetně té paliativní).
Lidem pomáháme s úkony osobní hygieny (na
lůžku či v koupelně), přesuny z lůžka na vozík,
poskytujeme pomoc s oblékáním, ohřátím
a podáním stravy, zajišťujeme doprovody k lékaři
a kontakt se společenským prostředím.

Spokojený domov – péče, která přijede za vámi
Pokud Vás nebo Vašeho blízkého potkala ztráta
soběstačnosti způsobená stářím, nemocí či úrazem,
nemusíte se nutně stěhovat do pobytových
zařízení. Díky Spokojenému domovu o Vás bude
postaráno přímo ve Vaší vlastní domácnosti. Na
Mělnicku působíme od ledna 2019, ale naše
zkušenosti s péčí sahají až do roku 2004.
Terénní služby Spokojeného domova jsou již od
začátku jeho fungování dostupné i o večerech,
víkendech a státních svátcích. Zaměřujeme se při
tom na malé obce v regionech, kde působíme.
Spektrum našich klientů zahrnuje lidi různého
věku a různého typu postižení. Staráme se
o vozíčkáře (po úrazech i vážných onemocněních),
o seniory se ztrátou soběstačnosti, ale také o lidi
s onkologickými diagnózami v posledním stádiu
nemoci, kteří si přejí zemřít doma. Pečujeme o lidi
v tzv. třetím stupni závislosti na péči, tj. o lidi
upoutané na lůžku, pro které by bez našich služeb
bylo jedinou alternativou některé pobytové
zařízení. Úzce spolupracujeme s nestátním

V současné nelehké situaci poskytujeme také
služby pro seniory, kteří se nechtějí vystavit riziku
nákazy koronavirem. Jde především o nákupy nebo
rozvoz obědů formou hrazené služby, kterou lze
objednat i ústně a není pro ni potřeba uzavírat
písemnou smlouvu. Sazebník za jednotlivé úkony je
dostupný na našich webových stránkách:
http://www.spokojeny-domov.cz/socialni-sluzby/
pecovatelska-sluzba.
Kontaktní místo pro Mělnicko:
Horní Počaply 178,
277 03 Horní Počaply
Kontaktní osoba:
Bc. Mária Okruhlicová
Provozní doba:
dle telefonické domluvy
tel.: 725 447 312 (pondělí až pátek 8:00–16:00)
Web: www.spokojeny-domov.cz

Betlémské světlo pro Liběchov
Stejně jako každý rok jsou skauti z oddílu Modrá kotva připraveni rozdávat lidem
Betlémské světlo. Pokud nebude rozvážení Betlémského světla zrušeno pořadatelem
a bude-li možné akci s ohledem na opatření vlády uskutečnit, rozhodli jsme se
distribuovat jej tak, abychom předešli šíření nemoci Covid-19. Betlémské světlo
můžete letos získat dvěma různými způsoby:
Ve dnech 19. – 24. 12. 2020 bude Betlémské světlo hořet na hrobě faráře Filipa Čermáka na
liběchovském hřbitově (vlevo nad schody k dolní části hřbitova).
Světlo bude patřičně označeno a budeme jej dvakrát denně kontrolovat. Nicméně pokud by se stalo,
že světlo zhasne, bude na místě uveden telefonní kontakt na pořadatele, který zařídí opětovné
zapálení.
Zároveň bude možné objednat si na e-mailové adrese kaskader@skaut.cz donesení Betlémského
světla až domů. Donáška se uskuteční podle zájmu buď v sobotu 19. 12. 2020 odpoledne, nebo
v neděli 20. 12. 2020 dopoledne. Konkrétní datum a čas poté sdělíme všem zájemcům opět
prostřednictvím e-mailu.
K předání Betlémského světla dojde bezkontaktně. Skauti přinesou Betlémské světlo na smluvenou
adresu, kde zazvoní na zvonek. Světlo položí na zem a odstoupí od něj do bezpečné vzdálenosti.
Objednávající si pak bude moci od Betlémského světla zapálit svou svíčku, aniž by došlo
k jakémukoliv fyzickému kontaktu.
Těšíme se na Vás!
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Modrá kotva hlásí…
Tři jezy 2020 se uskutečnily
Letošní školní rok není snadný
snad pro nikoho z nás. My ho zahájili schůzkami
s dětmi v naší klubovně a tréninky na vodě. Dále
jsme pomáhali na Dnech evropského dědictví.
Rovněž jsme se, jako každý rok, zúčastnili
vodáckého Závodu Prahou přes tři jezy, který
spočívá ve splutí Vltavy na pramicích od Císařské
louky po Štvanici. Trasa činí 6,5 km a zahrnuje tři
jezy: Šítkovský, Staroměstský (tzv. Karlovku)
a Helmovský. Počasí nám přálo a závod se vydařil.
V kategorii mladších žáků (6–12 let) jsme se
umístili na krásném 16. místě z osmnácti posádek
a v kategorii starších žáků (12–15 let) na 20. místě
z jednadvaceti posádek. V kategorii OPEN dospělí
jsme měli též posádku, která, i přes útrapy, statečně
dojela do cíle.
Skauting v době koronavirové
V souladu s vládními nařízeními spojenými
s epidemií koronaviru musela být i naše činnost
přerušena, aspoň pokud jde o fyzické setkávání.
Naši skauti však pokračují v pravidelných
schůzkách za monitory svých počítačů. Při on-line
schůzkách ze svých domovů i nadále plní skautský
program, hrají hry, učí se hledat informace na
internetu a chápat také rizika virtuálního světa.
Ačkoliv je situace nelehká, snažíme se jít dále
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a vytrvat. Pro rozptýlení jsme proto připravili
malou soutěž – Korona challenge (viz pozvánka).
Vznikl klub rodinného skautingu POKROK
Chtěli bychom se podělit také o jednu milou
událost. V letošním roce jsme založili nový oddíl
skautů Přístavu Modrá kotva Liběchov – klub
rodinného skautingu Pokrok. Jeho cílem je
umožnit účast na skautských akcích i rodičům
našich členů, ale i dospělým skautům, kteří již
nemají tolik času, aby mohli být členy oddílu,
a přesto by si občas rádi připomněli skautský
život.
V případě zájmu o činnost našeho klubu
kontaktujte oddíl POKROK – viz přístavní
f a c e b o o k : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
modrakotva
Skauti z oddílu Modrá kotva Liběchov

Z naší mateřské školky
Máme tu listopad a každý by si mohl říci: „To nám
ten školní rok pěkně utíká.“ On utíká, ale žádná
legrace to není. Sice jsme začali fungovat v běžném
provozu, třídy se nám naplnily dětmi, postupně
jsme si na sebe všichni zvykli, ale je tu stále ta
nevyzpytatelná nákaza, která nás v ledasčem
omezuje, z které máme všichni respekt.
Prý jsou mateřské školy bez omezení. Na
první pohled možná. Ale na základě
nejrůznějších doporučení jsme nemohli
Ještě něco pro zasmání – přebrepty ze
školky:

• Kam až zajela mašinka? – Do jiného stáda.

(státu)

• Děti, víte, jak se jmenují tyto stromy? –
Smrkanec a dupanec. (smrk, dub)

• Kam dnes jdeme na procházku? – Jdeme dát
kaštánkům zvířátka. (zvířátkům kaštany)

• Já jdu dneska po obědě. – Ty se máš. Já jsem tady

až do odpoledne. – Tak to máš teda blbý, paní
učitelko.

Přejeme všem pevné zdraví, pozitivní myšlení
a doufejme, že v dohledné době bude lépe.
např. svolat třídní schůzku, připravit podzimní
výrobní dílnu pro děti a rodiče. Z objednaných
divadel jsme stihli zhlédnout pouze jedno divadelní
představení O červené Karkulce. Další vystoupení
nám divadla zrušila sama.
Na základě nepříznivé epidemiologické situace se
pravděpodobně neuskuteční ani tradiční Vánoční
besídka, což nás velmi mrzí. Podobně je to
i s vánočním fotografováním. Termín sice máme
domluvený, ale zdali se uskuteční, bude záležet na
momentální situaci.
Žádné omezení ale nezasahuje do výchovněvzdělávací činnosti. Bohudík! A tak alespoň tady si
to užíváme naplno. Zcela běžně s dětmi cvičíme,
zpíváme, vyrábíme a poznáváme nové věci. Výrobky
a práce dětí na nástěnkách si však v současné době
rodiče nemohou prohlédnout, jelikož jim není
umožněn přístup do prostor šatny z důvodu
omezení kontaktů. Kdo má zájem, může se podívat
na webové stránky školy, kam budeme pravidelně
vkládat fotografie některých činností a prací dětí.
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Kolektiv učitelek mateřské školy

Základní škola a mateřská
škola Liběchov
Vážení rodiče a příznivci naší školy,
situace z jara letošního roku, kdy se uzavřely
základní školy, a budovy škol po celé republice tak
ztichly a osiřely, se bohužel v posledních
podzimních týdnech opakuje. V polovině října byly
školy opět uzavřeny a vypadá to, že v příštích
několika týdnech děti v lavicích neusednou. Znovu
je tedy naše škola opuštěná, ale to neznamená, že
zahálíme my učitelé nebo sami žáci.
Během měsíce října se i na naší škole rozjela tzv.
on-line výuka. Učitelé nově vyučují přes platformu
Microsoft Teams, kde se s žáky vidí, domlouvají,
procvičují s nimi učivo atd. Touto formou
realizujeme nejen výuku hlavních předmětů
(čeština, angličtina, matematika, němčina), ale také
předmětů naukových (např. vlastivěda, přírodopis,
fyzika). Učitelé s dětmi komunikují také o jejich
každodenních zážitcích apod.
Předměty výchovného zaměření (např. výtvarná
výchova, pracovní činnosti) se uskutečňují formou
zadání úkolů v Bakalářích, což je školní informační
systém, ke kterému mají žáci, jejich rodiče a učitelé
přístup přes internet. Žáci pak pracují samostatně
nebo pod vedením rodičů doma a pak své výtvory
vyfotí a zašlou svým učitelům. Pro ilustraci
přikládáme alespoň jednu fotografii povedeného
výrobku (viz foto vpravo nahoře).
Velice děkujeme rodičům za jejich trpělivost
a kladný přístup k novým formám výuky. Abychom
situaci některým rodinám ulehčili, zapůjčili jsme
žákům tablety, které slouží k distanční výuce –
např. ke komunikaci s učiteli, vyhledávání
informací, plnění úkolů… Tato zařízení byla
zakoupena z prostředků Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

Stejně jako v jarních měsících i nyní jsme využili
prázdné školy k tomu, abychom zútulnili prostředí
našich nejmenších školáků, protože věříme, že se
s dětmi z 1. stupně co nejdříve zase setkáme.
Ve třídách 1. stupně tak zatím vznikly malby na
zeď, které jsou dílem paní Marie Polákové.
Fotografie tříd Vám zde nyní předkládáme
k prohlédnutí. V dalších týdnech či měsících
dokončíme výzdobu tříd 2. stupně a s jejich
podobou Vás opět seznámíme v dalším čísle
Zpravodaje.
V této nelehké době Vám všem přejeme co
nejvíce zdraví.
Mgr. Jana Pravdová a Mgr. Jana Tottová

Detail výzdoby na stěně knihovny v liběchovské základní škole
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Nová výzdoba učeben na prvním stupni Základní školy a mateřské školy Liběchov

Jarní taneční kurz pro dospělé v Liběchově
Od března 2021 se nám naskytla možnost otevřít v Liběchově taneční kurz pro dospělé. Uskuteční se
v případě, že se k docházce přihlásí nejméně pět tanečních párů. Místem konání bude sál liběchovské
sokolovny, který tradičně slouží i plesům, má veškeré potřebné zázemí a na jaře 2021 již bude vytápěn
ústředním topením.
Den v týdnu a přesný čas, kdy bude kurz probíhat, se stanoví po dohodě
s přihlášenými účastníky. Celkem se uskuteční osm lekcí, každá z nich trvá 2,5
hodiny. Cena kurzu za jednu osobu činí 2 290 Kč pro začátečníky, 2 490 Kč pro mírně
pokročilé a 2 590 Kč pro pokročilé. Kurz vedou profesionálové, taneční mistři
s mnohaletou zkušeností. Více informací najdete na internetových stránkách
www.tanecnimelnik.cz
Pokud budete mít zájem o účast, přihlaste se, prosím, na Městském úřadu Liběchov:
telefon: 315 697 016
e-mail: ou@libechov.cz
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Poděkování panu Miroslavu
Slavíkovi k 80. narozeninám
Před deseti lety jsem zde, v Liběchovském
zpravodaji, děkoval panu Miroslavu Slavíkovi za
vše, co udělal pro mne a pro sportovní klub. Tehdy
slavil sedmdesáté narozeniny. Nyní bych mu rád
poblahopřál k narozeninám osmdesátým. Pan
Slavík stále zůstává morální oporou klubu,
nevynechá žádný fotbalový zápas, radí nám
a dohlíží na nás jako otec na své děti. Je pro nás
přirozenou autoritou, které se neodmlouvá. Jako
gratulaci přikládám zmíněné poděkování, kde je
vše podstatné řečeno. Pane Slavíku, všechno
nejlepší…
Třikrát „Děkuji.“
Nejsem pamětník ani místní starousedlík, abych
mohl dostatečně poděkovat za všechno, co pan
Miroslav Slavík udělal pro sportovní klub Liběchov.
Mohu hodnotit pouze dobu, po kterou stál a stojí
nade mnou a hlídá nejen mé kroky. Je to jen asi 25
let. Od dob, kdy začaly mé první fotbalové
zkušenosti, jsem v klubu poznal dost trenérů
a funkcionářů, kteří postupně přicházeli a hlavně
odcházeli, ale jediný, kdo tu stále byl a jako pilíř
držel hlavní zátěž, byl pan Slavík.
Byl to on, který nás jako žáčky učil
fotbalovým dovednostem a v době
zápasu objížděl Škodou 1203
okolní vesnice, aby doma vyzvedl
nezodpovědné hráče, kteří se
nedostavili k odjezdu. Mě nabíral
v Želízích – stal se ze mě
fotbalista. Děkuji poprvé.

pravého obránce! Nikdy předtím jsem na tomto
postu nehrál, o poločase jsem střídal, vyslechl si
pár „pochval“ a už nikdy jsem jako obránce
nenastoupil. Pan Slavík mě ale podržel – stavěl mě
raději jen do útoku a jen na chvilku, abych toho
zkazil co nejméně – stal se ze mě střelec! Děkuji
podruhé.
Když mezi hráči došlo ke generačnímu střetu
a starší hráči opustili klub, byl to opět on, jediný
pilíř, který držel klub nad vodou a z bahna
nejnižších soutěží nám pomohl vyškrábat se
nahoru. Když jako předseda fotbalového oddílu
povýšil na předsedu celého sportovního klubu,
začal nám předávat fotbalové funkce. Většina
funkcí postupně spadla na mě a nakonec mi před
třemi lety předal i funkci nejvyšší – stal se ze mě
předseda SK. Tak to Vám pěkně děkuji – potřetí!
Takto děkovat by však mohli i další lidé, a to
hned z několika generací, za práci, která není vidět
a kterou málokdo dostatečně ocení. Nejen
fotbalový život je neustále v pohybu, hráči, trenéři,
funkcionáři přicházejí a odcházejí, ale jedna věc se
nemění: pan Slavík zůstává jako fyzická i morální
opora klubu! Doufám, že tomu tak bude ještě
mnoho let.
S úctou Štěpán Hladký

Vydržel to s námi, i když jsme
jako dorostenci začali mít jiné
starosti, a byl to on, kdo nás
přivedl mezi dospělé a dostal nás
do „velkého fotbalu“. Na svůj první
zápas za „chlapy“ nikdy
nezapomenu. Pan Slavík mě jako
dorostence postavil do základu na

Vedení SK Liběchov, z. s., přeje všem svým členům a jejich rodinám klidné
vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Těšíme se na obnovení sportovních aktivit a soutěží v roce 2021 a do oddílů
fotbalu i stolního tenisu zveme nové členy z řad dětí i dospělých! Fotbalová
přípravka stále přijímá děti ve věku 6–10 let.
Více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.sklibechov.cz
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Nová kniha o Václavu Levém
a Liběchově
Začátkem září 2020 vydalo město Liběchov ve
vydavatelství Baron knihu Andrey Vítové s názvem
Václav Levý. Legenda o nadaném kuchtíkovi.
Publikace vyšla v rámci širšího projektu 2020 – rok
Václava Levého, který zahrnoval mimo jiné
i červnové sochařské sympozium a další akce.

a Ing. Josefa Janáčka, dlouholetého kronikáře
Liběchova. Obrazový materiál poskytla také řada
muzeí, galerií a dalších institucí i soukromých osob.
Součástí knihy je i rodokmen rodiny Levých,
zpracovaný předsedkyní Spolku sochaře Václava
Levého, z. s., JUDr. Olgou Ulrichovou. Samostatnou
část publikace tvoří prezentace výtvarných umělců,
kteří se zúčastnili letošního sochařského sympozia
v Liběchově, a nechybí ani snímky nově
vytvořených pískovcových soch k poctě Václava
Levého.
Kniha svým formátem a grafickým zpracováním
navazuje na řadu publikací historických pohlednic
z Liběchova a okolí, vydaných v témže
vydavatelství v uplynulých letech. K dostání je na
Městském úřadu Liběchov nebo v Turistickém
informačním centru Mělník a prodává se za 200 Kč.
Andrea Vítová: Václav Levý. Legenda o nadaném
kuchtíkovi. © Město Liběchov. Vydal Petr Prášil –
Baron, Hostivice 2020. Obálka a DTP zpracování
Luboš Vránek. ISBN 978-80-88121-55-8. Svázáno
v pevné vazbě, rozměr 22,5 x 22,5 cm, 160 stran.

Kalendář 2021

Kniha je rozdělena do devíti kapitol. Přestože
neopomíjí žádnou z etap Levého života a umělecké
dráhy, hlavní pozornost věnuje období v polovině
čtyřicátých let 19. století, které tento významný
sochař strávil v Liběchově. Vytvořil zde především
řadu skulptur v pískovcových skalách, podílel se ale
také na dalších výtvarných pracích pro svého
mecenáše Antonína Veitha. Výklad proto zachycuje
také inspirativní prostředí liběchovského
venkovského sídla, které se stalo útočištěm mnoha
osobností dobové vědy a umění.
Text knihy vznikl za přispění odborných
konzultantů z oboru historie a dějin umění Mgr.
Lukáše Snopka z Regionálního muzea Mělník, které
bylo partnerem projektu, a PhDr. Vítězslava
Štajnochra, Ph.D. Obsahuje rovněž seznam odborné
literatury k tématu.
Knihu doprovázejí barevné snímky fotografa
Kamila Pecinovského, které byly pořízeny speciálně
pro přítomnou publikaci, další fotografie pocházejí
z archivů sochaře a kameníka Bartoloměje Štěrby
| 14
!
|

Nový stolní kalendář na rok 2021 určený pro
občany Liběchova a Ješovic je už připravený –
a do tisku odchází právě ve chvíli, kdy
dokončujeme letošní páté číslo zpravodaje.
Po dvou ročnících, kdy jsme do kalendáře
soustředili současné záběry z Liběchovska, jsme
se rozhodli pro změnu: jednotlivými týdny Vás
budou provázet historické pohlednice Liběchova
a Ješovic.
Každá domácnost v Liběchově a Ješovicích
obdrží zdarma jeden v ýtisk kalendáře.
Vyzvednout si jej můžete od 2. prosince na
Městském úřadu Liběchov.

Pamětní deska
Václavu Levému
v Nebřezinech
Rok 2020 jako jubilejní rok sochaře Václava Levého
si kromě Liběchova připomněla i další místa spojená
s životem a dílem tohoto umělce. Svého významného
rodáka uctily také západočeské Nebřeziny, kde od
září můžeme spatřit nově instalovaný památník
s portrétem Václava Levého zpodobněným na
bronzové plaketě.

František Bálek a Pavel Mutinský
mužský pěvecký sbor Kozojedští kozli, který na
závěr zazpíval Levého zamilovanou píseň „Ó,
řebíčku zahradnický“.

Autory památníku, který byl slavnostně odhalen
v neděli 13. 9. 2020, jsou Mgr. Pavel Mutinský
a akademický sochař František Bálek. Tvoří jej dva
velké kamenicky opracované trachytové kameny,
usazené mezi dvěma plaskými lipkami. Podoba
kamenů byla již poměrně dlouho známa, ale
bronzová plaketa osazená na jednom z nich se
veřejnosti představila teprve při malé slavnosti jako
důstojná, a přitom uměřená pocta občanů svému
rodákovi.
Při slavnostním odhalení pamětní desky byli
přítomní nejprve seznámeni s vývojem celého
záměru, přičemž byly připomenuty i četné starosti,
které provázely jeho realizaci, ať už šlo o shánění
prostředků pro financování tohoto náročného
projektu, jeho tvůrčí a technické zajištění nebo o jeho
přijetí částí místní veřejnosti. Odhalení památníku se
ujal druhý místostarosta města Plasy Ing. Ivo
Kornatovský spolu s Mgr. Pavlem Mutinským, jedním
z autorů díla a zároveň nebřezinským rodákem.
Následovalo požehnání památníku a krátká duchovní
promluva P. Günthera Herberta Ecklbauera, OMI.
Poté předseda Nebřezinského občanského sdružení,
z. s., Ing. František Zídek symbolicky popřál „novému
obyvateli Nebřezin“ hodně štěstí a aby mu nikdo
neškodil ani neubližoval. Celou slavnost doprovázel

Na vzniku památníku se organizačně podílely
členky nebřezinského spolku Vladimíra Kašková,
Věra Vágnerová a zejména Iveta Mannová, která se
účastnila všech zásadních kroků projektu.
V záležitostech kamenického řemesla významně
a nezištně pomohl sochař a kameník Bartoloměj
Štěrba z Kozojed. Sponzorský příspěvek od firmy
Ferona, který byl rozhodující pro dokončení díla,
zajistil Ing. Karel Staněk z Prahy.
Jako připomínku významné události v životě obce
vydal spolek Nebřezinské občanské sdružení
pamětní list s vyobrazením plakety, vlastnoručně
podepsaný autory památníku i předsedou
nebřezinského spolku.

Článek vznikl s laskavým svolením Ing. Františka
Zídka na základě jeho textu pro zpravodaj města
Plasy. Panu Zídkovi děkujeme také za poskytnutí
fotografií.
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Liběchov sobě – spolek pro záchranu kostelíčka
„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne,
ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to
dopadne.“ Václav Havel, 1989
Milí spoluobčané Liběchova a Ješovic,
jak prokázala hojná účast na 5. ročníku Dnů
evropského dědictví, které se konaly ve dnech 12. –
13. září, je zájem turistů o liběchovské památky
veliký. Znovu jsme se přesvědčili, že má smysl
usilovat o zkrášlení prostředí, kde žijeme, a o rozvoj
turistického ruchu v našem městě. Děkujeme městu
Liběchov, Římskokatolické farnosti Liběchov,
rodině Homolkových a panu Josefu Abrhámovi, že
návštěvníkům otevřeli své nemovitosti, které jsou
jindy veřejnosti nepřístupné. Letos jsme tak po
dlouhé době mohli návštěvníkům zpřístupnit
prvorepublikový včelín nebo interiér kostelíčka
a poprvé představit i skalní skulptury Václava
Levého Blaník a Klácelku. Spolu s panem Josefem
Homolkou jsme se rozhodli právě tuto výjimečnou
kulturní památku ochránit a informovat o ní jak
prostřednictvím nedávno instalované informační
tabule, tak na nově založených webových stránkách
http://klacelka.cz/. Vyvrcholením kulturního
víkendu byl koncert filmové i klasické hudby
v podání profesora teplické konzervatoře klavíristy
pana Jiřího Knotteho a saxofonistky slečny Adély
Wiedemannové.

klavírista Jiří Knotte spolu s trumpetistou Radkem
Černým.
Zpívání vánočních koled na Boží hod vánoční
v kostele sv. Havla tradiční formou, na kterou jste
zvyklí, pravděpodobně nebude možné. O náhradní
realizaci Vás budeme včas informovat. Už teď se ale
můžeme těšit na 18 hodinu dne 25. prosince, kdy
Liběchov navštíví vynikající chrámový varhaník
Přemysl Kšica.
Končíme dvacátý rok dvacátého prvního století,
rok, který výrazně ovlivnil naše životy. Více než
doba minulá nám přinesl obavy o zdraví a život
našich nejbližších a také nepříjemná omezení
a nejistotu do budoucna. Rádi bychom zde proto
poděkovali všem, kteří i v tomto nelehkém čase
přispěli finančně, odbornou prací nebo
dobrovolnickými aktivitami ve prospěch kostelíčka
a ostatních liběchovských památek. Děkujeme za
spolupráci městu Liběchov, Římskokatolické
farnosti Liběchov a rodině Homolkových, našim
přátelům a rodinám za stálou podporu a pomoc –
bez vás všech bychom nemohli naše projekty
uskutečňovat.
Milí spoluobčané, milí příznivci našeho spolku,
přejeme Vám klidné prožití Vánoc s Vašimi
nejbližšími a v roce 2021 hodně zdraví a radosti.
Členové spolku Liběchov sobě

Za realizaci komentovaných
prohlídek děkujeme paní Mgr.
Andree Vítové, Ph.D., a slečně
Vandě Zandlové, které významně
pomohly členům našeho spolku
v
prezentaci
toho
nejzajímavějšího z Liběchova.
Děkujeme za stálou pomoc
našim rodinným příslušníkům
a liběchovským skautům za
podporu.
Srdečně Vás zveme na čtyři
adventní koncerty z kostela
sv. Ducha a Božího hrobu, které
pořádáme s podporou města
Liběchov ve prospěch záchrany
této unikátní památky. Každou
adventní neděli uslyšíte několik
skladeb předvánoční hudby,
které Vám zprostředkujeme
formou on-line přenosu vždy
v 18 hodin. Vystoupí zde opět

Informační tabuli vyrobili Ondřej Pachner a Štěpán Liederhaus.
Foto Boris Stojanov
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Liběchov – centrum českého romantismu
Ohlédnutí za zářijovým kolokviem
Nestandardní průběh minulého školního roku,
poznamenaný vypuknuvší pandemií, učinil ze
Semináře k poctě Václava Levého v Liběchově
záležitost do značné míry virtuální. Tím cennější bylo
dvoudenní společenské pracovní setkání, které se
formou kolokvia uskutečnilo 18. a 19. září tohoto roku
na liběchovském zámku. V rámci něj proběhla řada
mimořádných akcí: koncert soudobé duchovní hudby
Miloše Boka, přednášky historiků a umělců
o romantismu a následná diskuse o současném umění,
komentovaná procházka zámeckou zahradou,
přednáška o Václavu Levém, výstavy, prezentace
studentských prací ad. V sobotu ráno byla poprvé od
roku 1948 v zámecké kapli sloužena mše svatá. Velkým
zážitkem bylo vystoupení dua Beatiful Strings v sale
terreně, které kolokvium zakončilo.
V době konání kolokvia se jeho uskutečnění mohlo
zdát nezávaznou intelektuální rozcvičkou po útlumu
způsobeném jarní karanténou, při zpětném pohledu
z dnešní „hard-covidové“ reality se však jeví jako něco
důležitějšího: jako připomínka toho, že nejlepším
sérem proti depresivní atmosféře doby je smysluplná
práce a smysluplný život – pevný, po sochařsku do
kamene vytesaný základ pod nohama, od něhož se lze
odrazit, nemáme-li utonout v depresi a ztratit se
v nicotě. Seminář nabral dech a pokračuje dál. Všem,
kteří se o to zasloužili, patří dík. Všichni, kteří projeví
zájem ještě se k práci na zámku přidat, budou vítáni.

Komentovaná procházka zámeckou zahradou
s PhDr. Vítězslavem Štajnochrem, Ph. D.

Ing. arch. Markéta Bahníková
Katedrální trubači od sv. Víta pod vedením
Josefa Zámečníka

Duo Beautiful Strings:
Housle – Monika Urbanová,
harfa – Hedvika Mousa Bacha

Ptačí pohádka, Divadlo Puk
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Prezentace student. projektu
Mobiliář pro zámeckou
zahradu v Liběchově

Ve mlýně se otevřela nová
expozice
Ani přetrvávající trable s koronavirem letos
nezastavily práci na záchraně Uměleckého mlýna
Liběchov. Na své si v turistické sezóně přišli
i návštěvníci naší technické památky.
Sice s menším počtem lidí a bez veřejných brigád,
přesto pokračovala obnova zdevastovaných částí
obytného křídla mlýna a návrat této budovy
k původnímu účelu.
Záchranné práce postoupily i na velké stodole,
poničené před léty mj. požárem. A leccos nového je
i na strojním vybavení samotné mlýnice – díky
skvělé práci dobrovolníků jde kupředu například
rekonstrukce Francisovy turbíny, prozkoumali jsme
opět po třech letech podzemní část náhonu
a zdokumentovali její technické
vybavení, návštěvníkům můžeme
názorně ukázat práci některých
mlýnských strojů.

s příchodem podzimu sloužit jako malá expozice
historických hraček. „Podařilo se nám shromáždit
desítky exponátů nejen vlastními silami, ale i od
našich velkorysých příznivců, kteří je pro naši
expozici zapůjčili nebo i věnovali,“ říká Abigail
Rejchrtová Kozlíková ze spolku Umělecký mlýn
Liběchov. Sluší se připomenout, že na přípravu
expozice finančně přispěla Nadace Tesco, když náš
malý projekt „dětské“ expozice podpořili svým
hlasováním zákazníci nakupující v těchto
supermarketech.
Slavnostního otevření výstavního prostoru se na
konci srpna účastnilo třicet návštěvníků. Akce byla
spojená i s promítáním českého dětského filmu
Modrý tygr v mlýnském kulturním sále.
Celkově i letos přes všechna omezení navštívily
mlýn desítky turistů a dalších návštěvníků,
připravili jsme pro ně i nové suvenýry s tematikou
liběchovského mlýna, hlavně unikátní půllitry. (bt)

Pro veřejnost ale může být stejně
zajímavá letošní oprava dalších dvou
místností, z nichž jedna začala
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Malované pro radost
Možná se vám to už také stalo. Vydali jste se na
vycházku nebo vyjeli na výlet – a domů jste si
přinesli nečekaný suvenýr: malovaný kamínek,
který vám náhodou někde padl do oka. V místě, kde
se chodci nebo výletníci obvykle pohybují, ležel jen
tak, jako by ho tu někdo zapomněl. Ve skutečnosti
tu ale na svého nálezce čekal. A záleží jen na vás,
jestli zůstanete jeho majitelem, nebo ho pošlete dál
do světa.

Malování a umísťování kamínků i jejich hledání
se dnes po celé republice věnují desítky, ne-li
stovky lidí. O svých výrobcích i zpravidla
náhodných nálezech se navzájem informují na
sociálních sítích. Jejich cílem je potěšit a obdarovat
neznámé nálezce a nakonec i sledovat cestu, kterou
kamínek s pomocí svých dočasných držitelů dokáže
urazit. Na rubu každého kamínku je totiž uvedeno
poštovní směrovací číslo místa, odkud pochází.
V Liběchově se zdobením kamínků zabývá paní
Irena Soukupová, a také s jejich putováním má už
bohaté zkušenosti. Nejvíce ji těší, když může svým
dílkem potěšit druhé. Sama k tomu říká: „Pro mne
a spoustu lidí – tím myslím dětí, dospělých žen
i mužů včetně důchodců – je to v dnešní době dobrý
relax a způsob, jak se odreagovat od starostí. Malí
i velcí mají různé splíny na těle i na duši. Viděla
jsem radost v rozzářených očích těch, kteří kamínek
našli. Mají alespoň pocit, že právě na ně někdo
myslí.“

hledám v přírodě, v lese nebo u řek a potůčků, při
vycházkách. Doma je omyji jarovou vodou
a osuším. Na některé nanesu základovou barvu, jiné
jsou krásné přírodní. Maluji akrylovými barvami, na
obrys při dokončení obrázku používám konturovací
tužky, na závěr kamínek přetřu lesklým bezbarvým
lakem (acrylic varnish glossy). Vše se dá pořídit
v papírnictví. Motiv pro kamínek – buď vlastní
nápad, nebo obrázek podle předlohy, například
z knížky – si nejdřív předkreslím na kamínek
tužkou, pak už stačí jen trpělivost při práci se
štětcem nebo akrylovými fixami – a výsledek se
dostaví. Co s kamínkem po zalakování a usušení?
Na zadní stranu napíšu směrové číslo a značku f, to
aby se nálezce dozvěděl, odkud kamínek je, a aby
i tvůrce mohl zjistit, kam až kamínek doputoval. Na
Facebooku jsou různé stránky, kde se to dá
dohledat. Přeji všem, ať se jim dílka daří a mají
radost z obdarování.“
Jen dodejme, že kamínek je třeba ponechat na
viditelném místě a chovat se přitom vždy uvážlivě
a s citem. Jde o to, aby náš výrobek nerušil okolí
a také aby jeho vyzvednutí nepředstavovalo pro
nálezce žádné nebezpečí.

Výroba není složitá a s pomocí dospělých ji
zvládnou i děti. Již jenom hledání vhodného
materiálu je dobrým důvodem pro pobyt na
čerstvém vzduchu. Při malování pak vystačíte
s barvami, které jsou běžně dostupné. Paní
Soukupová popisuje postup takto: „Kamínky

Máte zajímavého koníčka nebo se účastníte aktivit, které by inspirovaly i ostatní? Podělte se o své
nápady a zkušenosti se čtenáři zpravodaje! Kontaktní adresa: libechovsky.zpravodaj@libechov.cz
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ačátkem listopadu je podzim v plné síle. Chladné počasí, provázené dešťovými přeháňkami a občas
i ranními mrazíky, ale není na překážku vycházkám, při kterých si můžeme naplno užít nádherné barvy,
jaké nám toto pozdní období roku nabízí. V následujícím článku si vyjdeme na Kostelíček, abychom podél cest
a na přilehlých loukách pozorovali zdánlivě obyčejné keře, které poutají pozornost barevnými i neobvyklými
plody. (Text čerpá z těchto zdrojů: Vlastimil Vaněk – Čestmír Böhm: 100 nejkrásnějších. Okrasné dřeviny, SZN,
Praha 1981; Ida Rystonová: Průvodce lidovými názvy rostlin i jiných léčivých přírodnin a jejich produktů,
Academia, Praha 2007; webové stránky www.botanickafotogalerie.cz)
Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) je odolný
a hojně rozšířený keř, který dorůstá výšky 3 m
a více. V červnu a červenci rozkvétá bílými,
omamně vonícími květy. A svoji krásu neztrácí ani
na podzim: lesklé černé plody v hroznovitých
uskupeních, které dozrávají v říjnu, jsou ale
nepoživatelné a mohou způsobit velmi nepříjemné
zažívací potíže. Přesto se šťávy z bobulí v minulosti
užívalo k přibarvování vín. Listy ptačího zobu
opadávají teprve na
začátku zimy,
ovšem část z nich,
výrazně zbarvená
do fialova, zůstává
na větvích i poté.
Tento keř můžete
znát i pod lidovým
názvem psí trní.
Dřišťál obecný (Berberis vulgaris), zhruba 2 m
vysoký opadavý keř s trnitými větévkami, je u cest
na liběchovské viniční hoře vzácnější. Snad je to
proto, že jako mezihostitel rzi obilné i několika
dalších chorob byl v minulosti záměrně likvidován.
Žluté květy dřišťálu, které se objevují v květnu, jsou
na podzim v ystřídány nápadnými červeně
zbarvenými vejčitými plody. Kromě toho, že jsou
velmi půvabné, mají také své praktické využití: tyto
nakyslé bobule se údajně používaly k přibarvování
marmelád a nápojů. Kůra dřišťálu nacházela své
uplatnění ve farmacii i v barvířství, a sice jako zdroj
žlutého barviva. Tvrdé žluté dřevo se zase
používalo v řezbářství. Lidové názvosloví nacházelo
pro dřišťál řadu jmen. Uveďme aspoň některá:
drahý strom,
Krista Pána pláč
nebo Kristova
koruna, ale také
kukaččina šťáva,
drakova jahoda
a dále octák,
pivník, surouch
a mnohé další.

Hloh obecný (Crataegus laevigata) je keř nebo
malý stromek dorůstající výšky 2 až 4 m. V českém
lidovém názvosloví se mu někdy říká strom štěstí,
zatímco jeho latinský název odkazuje k řeckým
slovům kratalos (pevný) a kratos (síla). Dřevo hlohu
je opravdu tvrdé a pevné. Větve, jejichž kůra má
šedohnědý odstín, jsou hustě propletené
a pokrývají je ostré trny. Poskytují díky tomu dobrý
úkryt zvěři. V květnu a červnu se pyšní bohatstvím
bílých nebo růžových květů a na podzim na nich
dozrávají tmavě červené malvice, lidově nazývané
kukaččiny perličky nebo hrášek skřítků. Jsou sice
jedlé, za pochoutku se ale opravdu považovat
nedají. Jiný lidově
užívaný název pro
hloh zní srdeční
chléb. Připomíná, že
tato rostlina má
významné užití ve
farmacii: získává se
z ní droga k léčení
srdečních obtíží.
Plamének plotní (Clematis vitalba) v okolí
kostelíčku stěží můžeme přehlédnout. Pne se po
plotech i dřevinách a je v tomto období doslova
obsypaný množstvím bílých, chundelatých
plodenství, která připomínají rozčepýřená klubíčka.
V lidovém názvosloví se mu proto říká bílá lesní
réva nebo ještě přiléhavěji: starcovy vousy, ale také
třeba čarodějčin prst. V letních měsících plamének
kvete bílými květy, vonícími po mandlích. Jde
o nenáročnou, vytrvalou liánu, která po své opoře
dokáže vyšplhat až do výšky 12 m a každoročně
přibývá až o 50 cm, takže svého hostitele může
doslova udolat.
Také k člověku se
na pohled krásná
rostlina chová
nepřátelsky. Jak
název napovídá,
můžeme se o ni
popálit: zvlášť listy
o b s a h u j í l á t k y,
které dráždí kůži.
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Ješovický posel
Úvodem jednu neradostnou zprávu: letos na
podzim a v zimě musíme oželet oblíbený
Lampionový průvod i společné Tvoření adventních
věnců a Cestu za Mikulášem. Tradiční zpívání koled
u Ješovické lípy zatím zůstává s otazníkem.
Pohádkový les, který se o posledním zářijovém
víkendu uskutečnil už podesáté, jsme si naopak
výborně užili. Počasí nám přálo, a tak není divu, že
na cestu za pohádkovými bytostmi, soutěžemi
a sladkou odměnou vyrazily téměř čtyři desítky dětí
nejen z Ješovic. Převažovali opravdu malí účastníci,
a tak nakonec přišlo vhod, že jsme obvyklou trasu
protentokrát odklonili od vytížené turistické cesty
a zvolili jsme menší, ale malebný okruh v okolí
ješovické hájovny. Pravidelní návštěvníci této akce
vědí, že k stálým obyvatelům pohádkového lesa,
mezi které patří Červená Karkulka, Křemílek
s Vochomůrkou, Vodník, Bílá paní, Shrekova Fiona,
ježibaba a dvojice čertů, občas přibudou i nové
bytosti, letos třeba strašidelná upírka nebo bílá
kočička. Jsme rádi, že děti odcházely domů veselé
a spokojené a těšíme se, že na příští rok vymyslíme
zase nějaké malé překvapení!

Liběchovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku.
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