Únor 2021
Vážení spoluobčané,
vítám Vás v novém roce 2021 a současně
u prvního čísla letošního zpravodaje. Po dlouhé
době nám leden přinesl opravdovou zimu
a sněhová nadílka, i když si ji u nás užíváme vždy
jen krátce, zve k zimním radovánkám a vycházkám
do přírody. Přála bych si, abyste jich užívali ve
zdraví, bez zbytečných obav, ale zároveň
zodpovědně, a aby doba, která se neobejde bez
mnoha nezbytných omezení, již nebyla moc
dlouhá.
Zatím mi však nebývá nic jiného než opět začít
shrnutím informací, které se týkají koronaviru
a onemocnění Covid-19. Aktuálním tématem je
očkování rizikových skupin obyvatelstva a zejména
seniorů.
Město Liběchov svým seniorům nabízí pomoc
s registrací do centrálního rezervačního systému.
Pokud nemáte přístup k internetu nebo se obáváte
složitosti celého procesu registrace, můžeme Vám
nabídnout pomoc odborníka, který se s Vámi spojí
a pomůže Vám s registrací.
Trvá také naše nabídka výpomoci seniorům nebo
hendikepovaným spoluobčanům s nákupy potravin,
dovozem léků a základních životních potřeb.
Telefonní číslo do kanceláře Městského úřadu
Liběchov je 315 697 016.
Náročné období epidemie se v uplynulém roce
promítlo do hospodaření města – ze státního
rozpočtu jsme obdrželi cca o milion korun méně
než v předchozích letech. Přestože musíme šetřit,
čekají nás v roce 2021 větší investice: finanční
spoluúčast na projektu zřízení sběrného dvora,
a pokud získáme dotaci, tak také na opravě
komunikace ke škole a v ulici pod školou.
I v těžké době se nicméně můžeme radovat
z dokončených prací a projektů. Patří mezi ně
provedená rekonstrukce kuchyně a jídelny
v Základní škole a mateřské škole Liběchov.

V nejbližších dnech budou dokončeny také terénní
úpravy kolem budovy. Více se dozvíte v článku na
stranách 6–8.
Novinkou bude vaření obědů pro veřejnost.
S podrobnostmi této služby se můžete seznámit na
straně 10.
V sokolovně finišují práce na novém topném
systému. Vytápění bude zajištěno tepelným
čerpadlem. V budově byly instalovány radiátory
a vytápění sálu sokolovny navíc doplní zářiče
Sahara. Současně s těmito stavebními úpravami
jsme pořídili také novou elektroinstalaci, která je
kompletně hrazena z rozpočtu města.
V letošním roce bude zřízena elektropřípojka ke
kostelíčku. Na plánované opravy památky se opět
budeme snažit získat finanční prostředky z různých
fondů.

2020 – rok Václava Levého

Dobrou zprávou pro stavebníky z řad občanů
Liběchova a Ješovic je zavedení 10% slevy z nákupu
ve stavebninách DEK, která byla po jednání se
zástupci firmy přislíbena. Sleva se vztahuje také na
využití půjčovny nářadí, stavebních strojů a dalšího
vybavení.

Stručnou rekapitulací a zároveň poděkováním
všem pořadatelům i účastníkům bych ráda
připomněla akce, které se loni uskutečnily na
oslavu jubilejního roku významného českého
sochaře, jehož dílo se spojeno s Liběchovem.

Na křižovatce u Ješovic byly vybudovány dvě nové
autobusové zastávky, které již několik týdnů slouží
cestujícím. Více se dočtete na straně 10.
Zásadní změny přináší obyvatelům měst a obcí
nový zákon o odpadech, který vešel v platnost 1. 1.
2 0 2 1 . Té t o p r o b l e m a t i c e s e v ě n u j e m e
v samostatném článku na straně 12.
Knihovna Liběchov, umístěná v prostorách
infocentra, je z důvodu vládních opatření proti
šíření koronaviru až do odvolání uzavřena.
K běžnému provozu se vrátí okamžitě, jak to
situace dovolí. Od ledna 2021 je knihovnicí Andrea
Vítová.
Příměstský tábor pro mladší školní děti, který
pořádáme již čtvrtým rokem, je plánován i na léto
2021.

Těší mě, že se i přes složitou situaci a větší nároky
na organizaci podařilo zvládnout tolik různorodých
aktivit, které obohatily kulturní život nejen
v Liběchově.

• Sochařské sympozium v Liběchově
• Projektové dny v ZŠ a MŠ Liběchov a vytvoření
modelů Levého Madony na trůně na 3D tiskárně

• Otevření křížové cesty v Kožlanech (Spolek
sochaře Václava Levého)

• Vydání knihy o V. Levém (Liběchov)
• Konference o V. Levém v Plasích (Nebřezinské
občanské sdružení)

• Odhalení památníku v Nebřezinech (Nebřezinské

Závěrem mi dovolte několik upozornění. Na
prvním místě bych chtěla připomenout záležitost,
která se týká zimní údržby komunikací. Znovu
apeluji na řidiče, aby své automobily nenechávali
zaparkované v místech, kde brání volnému pohybu
– tedy průjezdu, ale i otáčení – vozidel technických
služeb. Skutečně může dojít k situaci, že například
vozidlo s radlicí zůstane zablokované v úzké ulici
a odklízení sněhu se v tu chvíli v celém městě
zastaví.
Dále bych ráda vyzvala ty z vás, kteří si ještě
nevyzvedli svůj stolní kalendář na rok 2021, aby se
pro něj zastavili na městském úřadě u okénka
matriky. Do každé domácnosti je určen jeden kus
zdarma. Kalendář letos obsahuje historické
pohlednice a fotografie Liběchova a Ješovic.

Uskutečněné akce: Adventní koncerty v kostele
sv. Ducha (Liběchov sobě), vysílané on-line, jejichž
výtěžek podpoří opravu kostela; Výstava betléma
v zámecké kapli (Liběchov sobě a Zámek Liběchov);
Rozdávání Betlémského světla (skautský přístav
Modrá kotva Liběchov).
Články na stranách 1–3
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města
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občanské sdružení)

• Putovní výstava o V. Levém (ve spolupráci
s Regionálním muzeem Mělník)

• Kolokvium na téma romantismu, zámek
Liběchov

• Výstava žákovských prací v Regionálním muzeu
Mělník

• Informační tabule v Klácelce, úprava prostranství
(Liběchov sobě, Josef Homolka)

• Spuštění webu www.klacelka.cz (Liběchov sobě)

Pitná voda je náš poklad
Pitná voda ze zdroje na území Liběchova, tj.
z kopané studny z roku 1956 na Boží Vodě, je pro
naše město i nejbližší okolí skutečný poklad. Nejen
že nás dnes, kdy mnoho obcí bojuje s nedostatkem
pitné vody, stále bohatě zásobuje, ale navíc jde
o vodu velmi kvalitní. V laboratorních testech
dlouhodobě vykazuje ty nejlepší parametry. Vzorky
se odebírají každé dva měsíce, přičemž odběry
provádíme také přímo v ZŠ a MŠ Liběchov a v MŠ
Želízy a na dalších čtyřech místech. – Za zmínku
pak jistě stojí, že v současné době máme o 20 Kč/m3
levnější vodné než firma Veolia. Průměrná cena
vodného v ČR se pohybuje kolem 50 Kč/m3, zatímco
u nás je to 33 Kč + 10% DPH.
Náš vodní zdroj je mimořádný a vzácný natolik,
že k němu Česká geologická služba, odborný úřad
pro hydrogeologii, vypracovala obsáhlý posudek,
v němž se mimo jiné říká, že „pramen Boží Voda
v Liběchově je v současnosti nejvýše položený
pramen, který ještě má i za současného suchého
období přetok“. Jde o „historický vodní zdroj
s výtoky vody na terén“.
V roce 2014 byl vodovodní řad v Liběchově,
Ješovicích, Želízech, Tupadlech a Dolní Zimoři
v havarijním stavu. Na mnoha místech docházelo
k stálému úniku. V uplynulých šesti letech byly
zastaveny nejhorší stálé úniky, například v Želízích
směrem k Zimoři nebo v Horní Zimoři, kde byly ve
skalách proděravělé historické ocelové trubky.
Rovněž byla vyměněna technologie na vodárně –
uskutečnila se výměna čerpadla z roku 1960, byla
zbudována nová přečerpávací stanice v Horní
Zimoři, kompletní výměny se dočkaly střechy
vodárny i obou vodojemů; bylo opraveno také
oplocení vodojemu v Ješovicích. Nyní je v plánu
celková rekonstrukce obou vodojemů.
Výjimečného vodního zdroje v Liběchově si
musíme vážit, pečovat o něj a šetřit jej. Proto
každoročně upozorňujeme občany, aby pitnou
vodou neplýtvali zvláště na zalévání zahrad. Dnes
je již běžné, že se pro tyto účely zachycuje voda
dešťová, která je zároveň pro zálivku vhodnější.

Péče o místní hřbitov
V roce 2020 věnovalo město Liběchov zvýšenou
péči úpravě místního hřbitova, o který se stará
v roli správce pohřebiště. Nejprve jsme na základě
odborného posudku nechali vykácet staré túje
podél středové cesty. Ačkoli se podle obnažených
pařezů dřevo zdálo zdravé, ve skutečnosti byly
kmeny tújí uvnitř shnilé, a to i ve výšce 1,2 m.
Dendrologové výsadbu tújí obecně nedoporučují
pro jejich krátkověkost a méně kvalitní dřevo. Hrozí
pak nutnost častěji kácet a obnovovat celou
výsadbu. Proto byly pro hřbitov i jeho nejbližší
okolí zvoleny jiné dřeviny.
Podél hřbitovní zdi směrem k sokolovně bylo
v ysazeno deset javorů (javor mléč – acer
platanoides), přímo uvnitř hřbitova pak čtyři jinany
dvoulaločné ( ginkgo biloba „Tremonia“).
V dolní části hřbitova jsme vyklidili nahromaděný
bioodpad a další nepořádek za nízkou zídkou
vpravo, a apeluji tedy na návštěvníky hřbitova, aby
sem již neodkládali plevel ani žádné odpadky.
Dlouhodobě se staráme také o čtyři hroby. Jde
mimo jiné o místo posledního odpočinku děkana
Filipa Čermáka nebo hrob rudoarmějců, které jsme
loni oba nechali opravit. Na všechna místa dáváme
při výročích květiny, stejně jako k památníku
obětem válek u městského úřadu.

Před rokem začaly fungovat webové stránky
Dobrovolného svazku obcí Boží Voda, kde jsou
zveřejňovány výsledky laboratorních rozborů pitné
vody, rozpočet DSO, kalkulace vodného, výsledky
auditu a další důležité informace. Najdete je na
internetové adrese www.dsobozivoda.cz

Na jaře 2021 nás čeká výměna vodovodní
přípojky, je tedy možné, že hřbitov bude
krátkodobě, na jeden až dva dny, uzavřen kvůli
nutným výkopovým pracím na přístupové cestě.
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Městský úřad Liběchov

Termíny veřejných zasedání zastupitelstva
města v roce 2021: 10. února, 14. dubna, 16.
června, 8. září, 20. října a 8. prosince.

Úřední hodiny v době nouzového stavu, platné
ke dni 1. únoru 2021
Pondělí: 8–10

14–17 hodin

Středa:

14–17 hodin

8–10

Poděkování dárcům krve
Je naší milou povinností poděkovat čestným
dárcům krve z řad liběchovských občanů. Velmi si
vážíme jejich obětavosti a ochoty pomáhat druhým.
Jako malou pozornost jim město Liběchov daruje
soubor knih o Liběchovsku.

Kontakty:
Rumburská 53, 277 21 Liběchov
ou@libechov.cz
315 697 016
matrika@libechov.cz

Trvání nouzového stavu

315 697 200

V den uzávěrky tohoto zpravodaje byl usnesením
Vlády České republiky prodloužen nouzový stav,
zavedený v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2.
Aktuální informace k trvání nouzového stavu
a všechna důležitá sdělení úředního i zdravotního
charakteru uveřejňujeme průběžně na webu města
www.libechov.cz, v sekci Aktuality.

Kalendáře 2021
Občané, kteří si ještě nevyzvedli stolní kalendář
Liběchova pro rok 2021, tak mohou stále učinit na
přepážce matriky městského úřadu.

Nové webové stránky města

Každé domácnosti náleží jeden výtisk kalendáře
zdarma. Letošním námětem obrazové části jsou
historické pohlednice a fotografie Liběchova
a Ješovic, které zachycují známá i pozapomenutá
místa obou obcí.

Do dvou měsíců budou dokončeny nové webové
stránky města Liběchov. Na jejich vývoji se pracuje
průběžně od léta 2020. Struktura i grafická podoba
webu bude odpovídat současným požadavkům,
bude uzpůsobený i pro spouštění na mobilních
zařízeních.

Kalendáře vyzvedávejte do konce února. Poté
nárok na výtisk zdarma zaniká a zbylé kusy budou
zařazeny do volného prodeje v ceně 120 Kč/ks.

Důležité upozornění

Jde o novinku, která nám umožní odprodat zbylé
výtisky zájemcům nejen z řad občanů Liběchova
a Ješovic, kteří by ke kalendáři jinak neměli přístup.
V letošním roce jsme navíc přistoupili k zásadní
změně. Protože část našich občanů o kalendáře
nemá zájem nebo si je zapomíná vyzvednout,
vytiskneme pro rok 2022 jen
tolik kusů, o kolik se lidé
předem přihlásí.
Každý, kdo si bude do své
domácnosti přát liběchovský
kalendář na rok 2022 zdarma,
oznámí to do konce července
2021 na městském úřadě. Po
vytištění zde bude mít svůj
kalendář rezervován. Cílem
nového opatření je předejít
plýtvání a urychlit distribuci
kalendářů.
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Upozorňujeme občany, kteří hradí poplatek za
psa, aby změnu majitele nebo ztrátu zvířete vždy
včas oznámili městskému úřadu. V opačném
případě jste totiž stále vedeni jako plátci, případně
jako dlužníci. Podrobné informace o tomto
poplatku najdete na straně 13.

Společenská kronika
Blahopřání jubilantům
V prvních třech měsících nového roku oslaví další
naši spoluobčané svá životní jubilea. Všem srdečně
blahopřejeme ke kulatým
narozeninám a přejeme
hodně zdraví a pohody do
dalších let.

Statistika roku 2020
Matrika, evidence obyvatel,
Czech POINT
Sňatky v Liběchově uzavřené

30

Občanů Liběchova zemřelo

9

Dětí se narodilo

6

Osob z Liběchova se odhlásilo

37
27

65 let

2x

Osob k trvalému pobytu se přihlásilo

75 let

2x

80 let

1x

Určení otcovství

91 let

2x

93 let

1x

5

Duplikáty matričních dokladů

11

Výpisy z rejstříku trestů

58

Výpisy z rejstříku trestů právnických osob

3

Výpisy z obchodního rejstříku

4

Vítání občánků

Výpisy z katastru nemovitostí

13

Každoročně v květnu pořádáme slavnostní vítání
občánků pro nově narozené děti a jejich rodiny.
V loňském roce se bohužel nemohlo uskutečnit,
přesto děti, které jej měly navštívit, o svůj den
nepřijdou. Pokud bude letos situace příznivá,
přivítáme na Městském úřadě Liběchov kromě
miminek narozených v uplynulých dvanácti
měsících také děti o rok starší.

Výpisy z bodového hodnocení řidičů

4

Výpisy z živnostenského rejstříku

1

Konverze dokumentů Czech Point

20

Svatební obřady v roce 2021
Termíny svatebních obřadů a oddací místa jsou
stanovena po domluvě a snoubencům se vždy
snažíme vyjít vstříc. V obřadní síni městského
úřadu a v zahradě Rezidence Liběchov je každý třetí
pátek v měsíci pro všechny snoubence obřad
zdarma.
Osobní gratulace starostky města jubilantům
pokračují i v době nouzového stavu za přísných
hygienických opatření.
V Liběchovském zpravodaji můžete popřát svým
blízkým k narozeninám, sňatku, promoci 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.
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Výpis snímku katastrální mapy
Zřízení datové schránky

0
10

Zneplatnění a vydání nových údajů DS

1

Veřejný rejstřík

0

Identifikace fyzické osoby

4

Jubilanti 70 let věku

18

Jubilanti 80 let věku

5

Jubilanti 90 let věku

4

Počet obyvatel k 31. 12. 2020

Dne 25. ledna 2021
uplynul rok,
co zemřel náš syn

Radek Suchan.
Vzpomínají rodiče,
sourozenci a Eva s Julií

1 017

Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

Když se ohlédnu za loňským rokem, mohu říci, že
největší investiční akcí byla rekonstrukce školní
kuchyně s jídelnou v ZŠ a MŠ Liběchov. Díky
tomu, že Ministerstvo financí v době první covidové
vlny posílilo dotační program, podařilo se na tuto
akci získat 7,1 mil. Kč. Obce vloni celkově obdržely
do rozpočtů méně peněz, takže příjem 7,1 mil. Kč
byl nečekanou a milou kompenzací.

Malou prezentaci si můžete prohlédnout
i v zádveří školy. ZŠ a MŠ Liběchov nyní ve
spolupráci s městem nabízí také obědy pro
veřejnost (podrobnosti na straně 10).

Rekonstrukce to byla náročná, ale nakonec se vše
podařilo. Po dobu rekonstrukce bylo nutné zajistit
i dovážení obědů externí firmou. Rozdíl v ceně byl
doplácen z rozpočtu města.
Stav školní kuchyně a jídelny byl řadu let takřka
neměnný a mnozí z nás, kteří jsme do liběchovské
školy chodili, si ten původní možná dodnes
pamatují. Změna je to výrazná. Pro srovnání je tu
několik fotografií stavu PŘED rekonstrukcí a PO ní,
pořízených vždy ze stejného místa.
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Cíl: Vybudování moderní kuchyně včetně
doprovodného provozního zázemí, vzduchotechniky,
venkovního lapače tuku a zásobovací plošiny.
Navýšení kapacity jídelny pro děti ze ZŠ i MŠ, čipový
objednávkový systém v jídelně s možností
objednávání stravy přes internet, vybavení jídelny
novým nábytkem, pořízení gastro zařízení.
Rekonstrukce proběhla v roce 2020.
Celkové náklady: 8 972 147 Kč
Dotace z Ministerstva financí: 7 083 113 Kč
Zdroje města Liběchov: 1 889 034 Kč
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Další větší akcí v loňském roce byla výměna
zdroje tepla v sokolovně.
V lednu byla v budově sokolovny dokončena nová
topná soustava s tepelným čerpadlem. V současné
době se instaluje regulace celé soustavy. Na změnu
vytápění město získalo dotaci 660 tis. Kč
z celkových 1,1 mil. Kč. Zároveň s touto akcí byl
realizován minerální podhled v sále a pracuje se na
kompletní nové elektroinstalaci. Tyto práce jsou za
cca další 1 mil. Kč a hradíme je z rozpočtu města.
Takže se seká, bourá, práší. Snad naposledy na
dlouhý čas. Předpokládáme, že již v únoru budou
prostory v ymalovány a uklizeny, a pokud
epidemiologická situace dovolí, začnou od jara
sloužit svému účelu. Zbývá například nalakovat
parkety, repasovat stávající dveře, vyměnit okna
v přízemí kotelny, dokončit venkovní toalety, ale to
vše postupně.
Připomínám, že sokolovnu město koupilo v létě
roku 2017 v neutěšeném stavu. Hned jsme nechali
zpracovat projekt na zateplení objektu a výměnu
oken a na konci roku 2017 jsme podali žádost
o dotaci. V roce 2018 jsme provedli nezbytné
opravy a vybudovali sprchy a sociální zařízení.
V roce 2019 se na objektu podařilo udělat
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s podporou dotace fasádu, nechali jsme vyměnit
okna a zateplit půdu. Na konci roku byla zřízena
nová kuchyňka. Zároveň jsme v roce 2019 připravili
projekt na změnu vytápění a začátkem roku 2020
podali žádost o dotaci. Začali jsme připravovat
i projektovou dokumentaci k nové elektroinstalaci.
Na konci roku 2020 se podařilo zahájit práce na
novém vytápění objektu. A nyní můžeme říci:
Topíme! Věřím, že rok 2021 přinese spousty zážitků
všem zájemcům, kteří mají v plánu prostory
využívat pro sportovní klání, oslavy, plesy, zábavy,
divadelní představení, koncerty atp.
Věřím, že i v novém roce se nám podaří realizovat
další významné akce, které napomohou lepšímu
žití v obci. Z těch větších je to v minulém čísle
zpravodaje již zmíněné vybudování sběrného
dvora v areálu bývalé lesní správy. Předpokládané
celkové náklady jsou 6,1 mil. Kč, dotaci město
získalo ve výši 5,2 mil. Kč. V současné době
připravujeme podklady pro výběr dodavatele.
Zahájení stavby plánujeme cca od dubna.
Na jaře začneme také s výsadbou zeleně
v extravilánu Liběchova a Ješovic a s obnovou
úvozové cesty v Ješovicích, taktéž několikrát
zmiňovanou akcí, financovanou z dotace.

V dubnu bychom měli znát výsledek podaných
žádostí o dotace na rekonstrukci místních
komunikací, cest ke škole a pod školou, a na
obnovu venkovního sportoviště u školy.
Ve věci Kostelíčku bohužel musím konstatovat,
že žádost o dotaci z Norských fondů nevyšla.
Z celkem 135 podaných žádostí bylo podpořeno
pouhých 16 (úspěšnost 12%) v celkové hodnotě 501
milionů Kč. Budeme tedy muset jít cestou hledání
jiných zdrojů a postupné opravy památky. Jednou
z možností financování jsou programy Ministerstva
kultury.

a 2022 v Liběchově ve spolupráci s pedagogy místní
základní školy. Opět nakoupíme spoustu
výtvarných a sportovních potřeb, které se po
ukončení tábora dávají k dispozici škole. Přihlášky
budou včas dostupné na městském úřadě či na
webu města.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Z větších akcí, které budou kompletně hrazeny
z rozpočtu města, je letos v plánu oprava střechy
úřadu, oprava střechy Turnhalle či
elektropřípojka ke Kostelíčku.
V letošním rozpočtu jsou i peníze na stavebnětechnickou studii revitalizace centra (navazuje na
zhotovenou, veřejnosti představenou základní
studii) a přilehlých ploch. Dalším stupněm pak
bude zpracování dokumentace pro v ydání
společného stavebního povolení. Tedy dokument,
který již dovoluje stavět. Realizátorem je
společnost UNIT architekti, s. r. o. Odhad nákladů
na revitalizaci centra je 50 mil. Kč. V novém
připravovaném programovém období Evropské
unie se plánují dotační programy na úpravy
veřejných prostranství, ze kterých, jak
předpokládám, bude možné alespoň některé úseky
zafinancovat. Bylo by dobré tuto příležitost
nepropásnout.

Práce na nové elektroinstalaci v sokolovně

Velkým trápením je bezpečnost dopravy, resp.
její současná nebezpečnost. Dle v yjádření
Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD) by
v roce 2021 měla být zahájena celková rekonstrukce
silnice I/9. Některé úpravy by měly napomoci
zklidnění dopravy – například nový přechod pro
chodce u pošty, související s projektem na úpravu
prostoru před úřadem, nebo vymezení krajnice
obrubou ve směru do Malého Liběchova. Možnost
zřídit přechod pro chodce jsme prověřovali
i v Malém Liběchově, ale podle dopravních expertů
to není možné. ŘSD plánuje i opravu opěrné
kamenné zdi po pravé straně silnice od Liběchova
po Vehlovice. Při stavbě lze proto očekávat značná
dopravní omezení. Zároveň společnost AFRY CZ, s.
r. o., řeší přípravu projektové dokumentace na
rekonstrukci silnice od hlavní křižovatky směrem
na Štětí. Zde je nutná koordinace s přípravou
centra.
Příměstský tábor Liběchov, II. etapa
Město Liběchov získalo dotaci ve výši 400 tis.
z programu MAS Vyhlídky na pořádání dalších
příměstských táborů. Budou se konat v létě 2021
| 9
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Nová kotelna v sokolovně

Nové autobusové zastávky
U silnice č. II/261 mohli obyvatelé Ješovic
a chataři dlouhou dobu užívat jen jeden přístřešek
ve směru na Štětí, který byl navíc již v havarijním
stavu. Proto bylo nutné situaci urychleně řešit.
Dnes už stojí po obou stranách silnice nové
přístřešky. Jde o výsledek skvělé spolupráce mezi
městy Liběchov, Štětí a firmou Mondi Štětí, a. s.
Problém byl ovšem zpočátku v tom, že zmíněná
křižovatka leží v Ústeckém kraji. Má ji tedy na
starost ústecká Krajská správa údržby silnic, která
se však problematikou zastávek MHD opakovaně
odmítla zabývat. Starostka Liběchova V. Zralíková
proto nabídla městu Štětí spolupráci: město
Liběchov na své náklady nechalo zbořit starou
poničenou zastávku a odvézt suť, město Štětí
připravilo základy pro dva nové přístřešky, které
zároveň nechalo postavit a vybavit lavičkami.
Tuto stavbu financovala firma Mondi. V pondělí
11. ledna byly obě zastávky slavnostně předány do
užívání.

Rozhovor se zástupci obou zúčastněných měst
i firmy Mondi, který při té příležitosti natočila
Kabelová televize Štětí, je ke zhlédnutí na
webových stránkách města (https://www.steti.cz/
content/blogcategory/53/304/).
Děkujeme městu Štětí i firmě Mondi za vstřícnost
a za příkladnou spolupráci, která dokazuje, že když
je dobrá vůle, dá se vyřešit a zvládnout téměř
cokoliv.
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Knihovna Liběchov

známými osobnostmi, knihy věnované záhadám
a nevysvětlitelným jevům, cestopisy ad.

Veřejná knihovna u nás slouží čtenářům už desítky
let. V porevoluční době se její historie začíná psát 25.
června 2003, kdy byla zastupitelstvem obce schválena
zřizovací listina Místní knihovny v Liběchově.

Nově sestavujeme příručku pro hobby a volný čas,
která obsáhne kuchařky, knihy o zahradě, návody
pro ruční a svépomocné práce, dále knihy o sportu
nebo místopisné publikace, které inspirují
k výletům.

V roce 2020 bylo fungování
knihovny několikrát přerušeno
vládním nařízením a ze
stejného důvodu zůstává
knihovna prozatím uzavřena
i nyní. Přestože veřejnosti své
dveře otevře nejdříve v řádu několika týdnů, její
provoz tak docela neutichl. Období, kdy se oběh

Do katalogu knihovny přidáváme i knihy, které
jsme obdrželi darem od čtenářů a občanů
Liběchova a Ješovic. Z kapacitních důvodů však
musíme příjem těchto darů přerušit a budeme
hledat už jen konkrétní knihy, autory nebo témata.
Dětské knížky bychom aktuálně rádi doplnili
o svazky z edice První čtení a Druhé čtení
(s velkými písmenky) a z ediční řady Albatrosu
nazvané Má to háček (knihy Lukáš a profesor
Neptun, Ťapka, kočka stěhovavá, Můj brácha
Tornádo, Ňouma z áčka, Řád sladkého sněhuláka,
Šel jsem se psem), která seznamuje děti s obtížnými
životními situacemi.
Dále nám nyní chybí Pipi Dlouhá punčocha od
Astrid Lindgrenové, Lichožrouti Pavla Šruta,
Werichovo Fimfárum a knihy pro děti od Arnošta
Goldflama nebo Miloše Macourka. Ze zahraničních
autorů literatury pro děti je to například Roald Dahl
a Jo Nesbo (Doktor Proktor).

knih na čas zastavil, využíváme k revizi knihovního
fondu, roztřídění a přehlednému rozmístění knih
na regálech i k nezbytnému úklidu. Hlavně
omyvatelné desky dětských knížek procházejí
důkladnou očistou. Svazky léty příliš zašpiněné
nebo poškozené pak udělají místo novým knihám,
na které se už nyní můžeme těšit.

Pokud byste se chystali vyřadit některou z těchto
knih ze svých domácích zásob a chtěli byste jste ji
darovat Knihovně Liběchov, prosím, pište na adresu
knihovna@libechov.cz nebo zanechte vzkaz na
Městském úřadu Liběchov spolu s telefonním
číslem, ozvu se Vám co nejdříve. Děkuji.
Andrea Vítová
Na závěr aspoň malou ukázku toho, jaké knížky
přibyly do liběchovské knihovny v posledním
lednovém týdnu. Čekají na vás. A příště budeme
myslet zase na dospělé čtenáře...

Základ fondu tvoří česká a světová próza pro
dospělé čtenáře, za zmínku stojí hlavně bohatá
nabídka klasických detektivek i moderních krimi
příběhů s prvky thrilleru. Z naučné literatury je
největším dílem zastoupena historie a výtvarné
umění.
Pro děti a mládež jsou připraveny knihy z různých
žánrových oblastí: kromě pohádek jsou to hlavně
příběhy o dětech, určené čtenářům mladšího
školního věku, dále dívčí románky a také početná
řada dobrodružných próz, včetně dvaceti svazků
edice KOD (Knihy odvahy a dobrodružství).
K oddychové četbě můžeme zařadit velký výběr
životopisů a rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími
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Nová legislativa a nakládání
s odpady v našem městě

splašky se kapesníčky a tuky dostávají až do
čističky odpadních vod, kde ztěžují proces čištění.

Od 1. ledna 2021 vešel v platnost nový Zákon
o odpadech, který zásadním způsobem ovlivní
odpadové hospodářství obcí. Na jednoho občana je
stanovena norma 200 kg komunálního odpadu za
rok. Pokud obec tuto normu překročí, zvýší se
skládkovné na 2 000 Kč za tunu uloženého odpadu.
Dosud poplatek činil 500 Kč za tunu.
Vyplývá z toho, že se musíme snažit produkovat
co nejméně komunálního odpadu a třídit vše, co je
možné. Především bioodpad, který do běžných
popelnic nepatří, zbytečně navyšuje množství
vyprodukovaného odpadu na obyvatele.
K odkládání bioodpadu jsou celoročně přistaveny
dva kontejnery: v liběchovské aleji u hřiště
a v Ješovicích. Prosíme, využívejte je a nedávejte
posekanou trávu, shrabané
listí nebo plevel do
běžných popelnic.
Pokud se nám nepodaří
udržet rozumnou míru
vyprodukovaného odpadu,
navýšení poplatku za
skládkování by se pak
muselo promítnout do výše
pravidelných plateb za
svoz komunálního odpadu,
což si nikdo z nás nepřeje.

Do nádob na použité jedné oleje a tuky patří
veškeré jedlé oleje z domácností, včetně olejů
z fritovacích hrnců, a ztužené tuky. Naopak sem
nepatří technické oleje, maziva a kapaliny. Použité
oleje vhazujte do nádoby v uzavřených obalech,
např. petlahvích.
Kovy
Vytříděné kovy z domácností – např. i plechovky
od nápojů, konzervovaného jídla apod. – můžete
bez poplatku odevzdat na sběrném místě
v Litoměřické ulici.
Horký popel
Poslední upozornění se týká odvozu popela.
Pokud naplníte popelnici ještě horkým popelem,
svozová firma vám tuto nádobu nevyveze. Uvnitř
vozu s odpadem by totiž
mohl vzniknout požár.
Úklid po psech

Třiďte proto, prosím,
papír, plasty, nápojové
kartony a sklo do kontejnerů na již zavedených
místech. Na jaře plánujeme přistavit další nové
kontejnery na textil.
Oleje a tuky
Znovu apelujeme: používejte nové kontejnery na
použité jedné oleje, které jsou přistaveny
u hřbitova, pod Třešňovkou, pod školou, na Boží
Vodě u kiosku a v Ješovicích.
Kvůli vylévání oleje a házení hygienických
kapesníčků do odpadu byla za poslední měsíc
dokonce třikrát tukovcem ucpána shybka potrubí
pod Liběchovkou u rybárny. Hrozilo přitom, že
splašky zaplaví sklep nedalekého rodinného domu.
Buďte ohleduplní k druhým i sami k sobě:
vyhazování kapesníčků a vylévání použitého oleje
do toalety nebo dřezu v první řadě znečistí odpadní
trubky ve vašem vlastním domě nebo bytě. Spolu se

Znovu se bohužel množí
stížnosti na nezodpovědné
majitele psů, kteří při
venčení na veřejných
prostranstvích neuklízejí
po svých miláčcích. Tento
problém se netýká jen
chodníků, aleje, ale také
hřbitova, kam je navíc
psům vstup zakázán. Také
v tomto prosíme majitele psů o ohleduplnost.
Sběrné místo
Občanům Liběchova a Ješovic celoročně slouží
sběrné místo v Litoměřické ulici (vjezd uličkou
naproti firmě EMS). Odložit zde můžete rozměrný
domovní odpad, vysloužilé elektrospotřebiče
a nebezpečný odpad. Prosíme, nenechávejte tyto
druhy odpadu volně odložené u kontejnerů, ale
dovezte je sem.
Provoz sběrného místa zajišťují pracovníci
technických služeb města. Otevřeno je každý pátek
od 8 do 11 hodin a každou první sobotu v měsíci od
8 do 12 hodin. Po domluvě je možné sběrné místo
využít i mimo tyto dny a časy. Svou návštěvu je
vždy vhodné předem domluvit na telefonním čísle
702 136 427, protože naši zaměstnanci mohou ve
c h v í l i Va š e h o p ř í j e z d u p r á v ě ř e š i t j i n o u
neodkladnou záležitost, havárii apod.
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Poplatky za svoz
komunálního odpadu
Obecně závazná vyhláška města Liběchov č.
2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů stanoví
poplatek za svoz komunálního odpadu v Liběchově
a Ješovicích takto:
700 Kč ročně hradí
• fyzická osoba přihlášená v obci

Pokud povinnost hradit poplatek za komunální
odpad vznikne až po datu splatnosti první splátky
(po 31. 3.), je poplatek splatný do data splatnosti
druhé splátky (do 30. 9.). Vznikne-li poplatková
povinnost až po tomto druhém termínu, je poplatek
splatný do 30 dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

Poplatek za psa
Sazba poplatku ze psů je stanovena Obecně
závaznou vyhláškou města Liběchov č. 1/2019
o místních poplatcích takto:

• fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům nacházející se na území obce, ve kterých
není přihlášena žádná fyzická osoba

• 150 Kč za prvního psa
• 250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele
Poplatek je splatný vždy nejpozději k 31. 3.
příslušného kalendářního roku.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby:
• ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
• ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu
výkonu trestu
• pobývající celoročně v zahraničí
• přihlášené na území města Liběchov, které se
zde však více než šest po sobě jdoucích měsíců
v kalendářním roce prokazatelně nezdržují
• vlastnící rodinný dům, byt nebo stavbu určenou
k individuální rekreaci nacházející se na území
města Liběchov, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba, pokud je alespoň jeden z vlastníků
přihlášen na území města Liběchov, a to
v případě, že zmíněná nemovitost není způsobilá
k užívání z důvodů svého stavebně-technického
stavu nebo není fakticky v průběhu kalendářního
roku k bydlení či rekreaci využívána
Ohlašovací povinnost
Vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15
dnů od vzniku skutečnosti.
Splatnost poplatku za komunální odpad
Poplatek ve výši 700 Kč na osobu a rok lze uhradit
najednou k 31. 3. 2021, případně ve dvou stejných
splátkách (dvakrát 350 Kč) nejpozději k 31. 3. 2021
a k 30. 9. 2021.

Vznikne-li poplatková povinnost během roku po
tomto termínu, je poplatek ze psů splatný do 30
dnů od vzniku poplatkové povinnosti.
Vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
je poplatník povinen hlásit správci poplatků
Městskému úřadu Liběchov do 15 dnů ode dne, kdy
tato skutečnost nastala.

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek
ze psů je možné uhradit buď v pokladně Městského
úřadu Liběchov hotově nebo platební kartou, nebo
převodním příkazem na účet číslo 3120171/0100.
U poplatku za svoz odpadu uveďte jako variabilní
symbol číslo popisné nebo číslo evidenční.
U poplatku za psa vyplňte do poznámky své
příjmení a údaj „poplatek za psa“.
Platby, které nebude možné identifikovat
(chybějící jméno a číslo popisné jako variabilní
symbol), budou vráceny zpět na účet plátce,
poplatková povinnost tak nebude splněna.
Plné znění vyhlášek včetně informací o poplatku
za užívání veřejného prostranství a poplatku
z pobytu získáte na Městském úřadu Liběchov a na
webových stránkách města www.libechov.cz v sekci
Městský úřad – Vyhlášky, zákony, směrnice
a rozvojové dokumenty.
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Ordinace Liběchov
Vážení čtenáři,
z důvodu šíření pandemie se k Vám na stránkách
zpravodaje obracím již téměř rok. Všichni už jsme
unavení dodržováním opatření, rozporuplnými
zprávami, absencí sociálních kontaktů, obavami
o zdraví svých blízkých i obavami existenčními.
Takováto únava vede často ke snížení ostražitosti,
a tím i k nákaze. Proto Vás moc prosím: „Ještě
vydržte!!!“ Vždyť dvě velké naděje jsou za dveřmi:
očkování a také příchod jara, které virům
respiračních onemocnění nesvědčí.
Pokud dodržujete všechna opatření dohromady,
ochrana je vysoká a cena minimální.

„Já“ chráním sebe i Vás

Očkování
Očkování doporučuji naprosté většině pacientů,
zejména těm lidem, kteří trpí chronickými
onemocněními. Očkovat nemůžeme pouze pacienty
s alergií na očkovací látku a pacienty s akutním
horečnatým onemocněním.
Pacienty s revmatickým onemocněním kloubů
a autoimunitními onemocněními prosím, aby se
o vhodnosti očkování poradili se svým ošetřujícím
odborníkem. Obecně však platí, že i pro Vás je
větším rizikem onemocnění Covid 19 prodělat, než
se nechat očkovat. Jedinou nevýhodou je, že
u pacientů, kteří užívají léky snižující imunitu, se
po očkování nemusí vytvořit protilátky.
Očkování imobilních pacientů v domácím
prostředí bude zajišťovat praktický lékař, jakmile
bude dostupná vakcína, která umožňuje transport
až k pacientovi domů.

• Rozestupy: Já k sobě nikoho blíž nepustím.
• Respirátory: Používám je ve velmi rizikovém

Lidé, kteří prodělali Covid 19, mají dle současných
vědomostí nejméně devadesátidenní ochranu,
pravděpodobně i delší. Pokud patříte mezi ně,
poraďte se o termínu očkování se svým lékařem.

• Dezinfekce rukou: Vždy než vstoupím do

Očkování v ordinaci praktického lékaře
v Liběchově

Cena: zdarma

prostředí, jako je veřejná doprava, nákupy,
fronty, návštěvy zdravotnických zařízení.
Cena: nyní do 20 Kč za třídu FFP2
obchodu, ordinace apod. a vždy když místo
opouštím. Vždy když přijdu domů, po umytí
rukou.
Cena: minimální

• Antigenní testy: Nejen tam, kde jsou povinné,

ale i pro můj klid, když se chci setkat s lidmi,
kteří mi chybí a kterým chybím já.
Cena: zdarma. – Testy provádíme v naší ordinaci
po domluvě, výsledek znáte do 20 minut.

Podle současných informací by vakcína měla být
dostupná koncem března či v dubnu. Není ovšem
jasné, v jakém množství. Jsme připraveni očkovat
co nejdříve co největší počet pacientů –
pravděpodobně zavedením očkovacích dnů
a očkování o víkendech. Všem občanům starším
osmdesáti let doporučuji zaregistrovat se
v centrálním systému, budou očkováni dříve, a tím
i dříve ochráněni, což je důležité.
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V současné době vytváříme seznam všech
pacientů, zváni pak budou postupně podle
svého zdravotního rizika. Za tímto účelem
doplňujeme do IT sytému e-mailové adresy
Vaše nebo Vašich rodinných příslušníků, na
k t e r é Vá m m ů ž e m e p o s l a t i n f o r m a c e
o očkování. Prosíme ty z Vás, kteří nám adresu
dosud neposkytli, aby ji napsali na e-mail:

www.ordinacelibechov.cz

ordinace@ordinacelibechov.cz
Připište, prosím, i Vaše aktuální telefonní číslo.

Prosím, sledujte též aktuality na webu Městského úřadu Liběchov, kde budeme informace zveřejňovat.
Vážení spoluobčané, žádné onemocnění nelze podceňovat, natož se mu vysmívat. Ovšem brát život
s humorem je velmi účinný lék na všechny problémy.

Krásné jaro Vám přeje kolektiv Ordinace Liběchov, s. r. o.
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Základní škola a mateřská
škola Liběchov
Úspěch v „Klokanovi“
Navzdory zvláštní situaci, která provází poslední
rok našich životů, i přes opětovné otvírání
a zavírání škol se snažíme obohatit výuku o různé
mimoškolní aktivity. Ano, poslední rok příliš
možností nenabídl. Museli jsme se vzdát kulturních
akcí, mezitřídních projektů a vlastně většiny
běžných činností, to vše k velké lítosti nás učitelů
i žáků školy. Přesto se nám na podzim povedlo
zúčastnit se alespoň dvou matematických soutěží,
které byly realizovány v neobvyklém režimu
a proběhly „distančně“ s minimálním časem na
jakoukoliv organizaci. Do soutěží jsme se však
chtěli zapojit především proto, aby si žáci
vyzkoušeli něco nového.
Máme velkou radost, že vám můžeme představit
dva naše úspěšné žáky, kteří získali ocenění
v okresním kole soutěže Matematický klokan.
V kategorii „Cvrček“, určené nejmladším řešitelům
ze 3. tříd, získala druhé místo Ellen Homolková
a v kategorii „Klokánek“ pro děti ze 4. a 5. tříd se
výborně umístil Pavel Dostál, a to také na druhé
pozici.
Oběma oceněným děkujeme za reprezentaci naší
školy a gratulujeme jim k úspěchu!
Pololetní vysvědčení
Situace, která si vyžádala uzavření škol, se
promítla také do předávání pololetního vysvědčení.
Letos koncem ledna si jej v tištěné podobě odnesli
pouze žáci 1. a 2. třídy. Na ostatní žáky čeká
papírové vysvědčení u třídních učitelů a vyzvednou
si je, až se opět vrátí do školy. O hodnocení
nicméně připraveni nebyli, neboť jim bylo
poskytnuto prostřednictvím školního informačního
systému Bakaláři.
Věříme, že červnové předávání vysvědčení za
druhé pololetí již proběhne tradičně. Všichni
doufáme, že se náročná situace brzy zklidní,
a těšíme se na návrat žáků do škol i na to, až se
znovu budeme setkávat při nejrůznějších akcích
v obci společně s Vámi.
Přejeme pevné zdraví a pozitivní myšlení nám
všem.
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V minulém zpravodaji jsme Vám ukázali novou výzdobu na stěnách učeben prvního stupně naší základní
školy. Dnes bychom Vám rádi představili učebny stupně druhého. Malby na témata, která jsou pro starší žáky
zajímavá a inspirativní, vytvořila paní Marie Poláková.

Informace o zápisu do 1. třídy
Zápis k základnímu vzdělávání v naší škole proběhne v roce 2021 v zákonném termínu, tedy v době od 1. do
30. dubna. Protože zatím nemáme bližší informace o způsobu konání zápisu, prosíme, aby všichni zájemci
sledovali naše webové stránky www.zslibechov.cz, kde průběžně zveřejňujeme důležité informace
a dokumenty.
Zde podáváme alespoň základní informace:

• Při zápisu je nutná účast jednoho ze zákonných zástupců dítěte s platným občanským průkazem
(u cizinců pas s potvrzením dlouhodobě pobývajícího rezidenta) a rodným listem dítěte. Přítomnost dítěte
u zápisu není nutnou podmínkou pro přijetí.

• Zároveň je třeba donést vyplněnou přihlášku k zápisu povinné školní docházky.
• Pokud zvažujete žádost o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickopsychologickou poradnou už nyní. K zápisu pak přinesete žádost o odklad i doporučení z pedagogickopsychologické poradny a také potvrzení od dětského lékaře.

• Veškeré dokumenty, které je potřeba donést k zápisu, jsou ke stažení na webových stránkách školy (adresa
viz výše), sekce dokumenty.
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Vánoce v naší školce

Jako každý rok zpívaly
koledy,
tančily
a seznamovaly se
s říkankami s vánoční
tematikou. Mrzelo nás, že
to nemůžeme předvést na
besídce, na kterou se děti
vždy moc těší. Nakonec
nás přece jen něco
napadlo. Vánoční pásmo
nahrát jako video a poslat
ho rodičům elektronickou
formou. A tak vznikla dvě zdařilá videa (každá třída
měla své), proložená fotografiemi dětí při jejich
vyrábění. Z mnoha děkovných zpráviček a podle
velkého počtu stažení můžeme říci, že to snad bylo
pro rodiče příjemné zpestření v letošním zvláštním,
posmutnělém předvánočním čase. Byl to vlastně
tak trochu další dárek pro rodiče, mnohdy i pro
prarodiče a blízké. Děti měly radost, že mohly
ukázat to, co se naučily, a paní učitelky si rozšířily
své technické dovednosti. Do nového roku jsme
naskočili v plné síle s plnými třídami dětí a věříme,
že společně vše zvládneme a že se příště nesetkáme
u videa, ale pěkně v kruhu „školkovském“. Držme si
palce.

Vánoce jsou za námi, školní rok se
přehoupl do druhé poloviny a my ve školce
si ho užíváme s každodenními radostmi
i starostmi. Přestože stále nelze uskutečnit
všechny plánované akce, snažíme se, aby si
děti co nejvíce užily alespoň ty, které
realizovat jde.

Něco pro zasmání:

• „Kdo je to instalatér?“ – „Ten, co instaluje do
tabletu hry.“

Na začátku prosince proběhlo vánoční
fotografování. Letos sice nebylo možné
fotografovat děti společně se sourozenci, věříme
však, že i tak fotografie všechny
potěšily.

• „Ona je taky učebnice.“ (učitelka)
• „Copak jste, děti, dělaly o víkendu?“ – „Já jsem se

Také nás tradičně navštívil
Mikuláš s andělem a čertem, který
byl pěkně strašidelný a u všech
dětí budil respekt. Ty nakonec
svůj strach překonaly, zazpívaly
písničku a za odměnu obdržely
balíčky plné dobrůtek.
Bohužel za dané situace nebylo
možné uskutečnit vánoční
výrobní dílnu, besídku ani žádnou
jinou vánoční akci. Co by to ale
bylo za Vánoce? Máme šikovné
děti, nápadité paní učitelky. Dali
jsme hlavy dohromady a návrhy
na tvoření se hrnuly. Při běžných
činnostech děti vyráběly dárky,
přáníčka a dekorace pro rodiče.
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naučila sama bobkovat.“ (bobovat)

Kolektiv učitelek mateřské školy

Modrá kotva
hlásí…
Úvodem mi dovolte popřát
Vám za náš přístav vše dobré
do roku 2021, hodně zdraví, štěstí, mnoho úspěchů
a spokojenosti.
Chtěl bych na tomto místě napsat pár řádků
o naší činnosti v prosinci. Ačkoli byla zrušena
většina akcí, kterých se obvykle v tomto měsíci
účastníme, nebo je dokonce spolupořádáme – jako
je zpívání u křížku na Boží Vodě a v Ješovicích
u lípy nebo Mikulášská besídka – nemohli jsme
dopustit, aby lidé z našeho města přišli také
o Betlémské světlo, které každoročně do Liběchova

rozvoz, jsme dovezli Betlémské světlo až domů.
Hořelo také v betlému, který byl vystaven v zámku
Liběchov. A nakonec jsme Betlémské světlo přinesli
do kostela sv. Havla na mši a předali panu faráři,
aby je mohl předat také věřícím ve Štětí. Tyto
způsoby distribuce se velmi osvědčily, a proto jsme
se rozhodli, že je přidáme k již dříve zavedeným
metodám šíření Betlémského světla a zachováme je
i napřesrok.
Rok 2020 nebyl kvůli šířící se epidemii pro nikoho
z nás lehký. Věřím, že rok 2021 bude v tomto směru
lepší a společně zvládneme nastalou situaci
překonat. Důležité je vytrvat a pokračovat, jak jen
to půjde. O to se snažíme i my. Přestože se
nemůžeme setkávat osobně, vytváříme program
pro děti alespoň on-line prostřednictvím počítačů.
Nevzdáváme se, ale samozřejmě se již teď těšíme,
až se opět začneme vídat.
Za přístav Modrá kotva Liběchov
Mgr. Jaromír Kubec

a Ješovic vozíme. Plamen
přivezený z Betléma vnímáme
jako světlo sounáležitosti
a naděje. Proto pro nás bylo
důležité, aby se do našeho
města dostal právě i o těchto
Vánocích.
K jeho předávání letos
samozřejmě nemohlo dojít
tradiční cestou, při zpívání
u křížku nebo v Ješovicích,
a tak jsme jej distribuovali
hned několika novými
způsoby. Betlémské světlo jsme
přinesli na Liběchovský hřbitov
a v lucerně jsme jej umístili na
hrob faráře Filipa Čermáka, kde
si je lidé mohli sami připálit.
Světlo jsme zde udržovali od
soboty 19. 12. až do pátku 25.
12. Těm lidem, kteří si na
základě naší výzvy objednali
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Liběchov sobě
spolek pro záchranu kostelíčka
Milí spoluobčané,
na úvod bychom Vám chtěli popřát hodně zdraví
v novém roce!
Minulý rok nebyl lehký. A ani ten, do kterého
jsme právě vkročili, nebude ve své první polovině
příznivějším, zvláště pro pořádání kulturních
a společenských akcí.
Těší nás, že jsme mohli alespoň ke konci roku
2020 využít přechodného zlepšení epidemiologické
situace a zpestřit Vám i sobě adventní čas. Společně
se zámkem Liběchov jsme postavili v zámecké kapli
historický betlém Narození páně, který měří čtyři
metry a byl osvětlen devadesáti svícemi. Tvůrci,
kteří betlém po letech znovu vrátili do života, jej
v roce 2019 úspěšně prezentovali na zámku
Konopiště, v prostorách stylově vyzdobené kaple
liběchovského zámku ale působil mnohem
autentičtěji.

Betlém, který tvořil kulisu adventních koncertů,
namalovala MgA. Jitka Navrátilová (na fotografii)

V kostelíčku jsme
s podporou města
Liběchov uspořádali čtyři
adventní koncerty, na
nichž zazněly skladby
v podání klavíristy Jiřího
Knotteho a trumpetisty
Karla Vencoura. Koncerty
se konaly ve prospěch
sbírky na opravu kostela
s v. D u c h a a B o ž í h o
hrobu. Celkově se během
adventu podařilo na
sbírkovém
účtu
nashromáždit 13 822 Kč.
Děkujeme všem dárcům,
kteří do sbírky přispěli.
Z důvodu opětovného
zpřísnění vládních
opatření již bohužel
nebylo možné uspořádat
tradiční Zpívání koled.

Betlém postavil PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D., figurky restaurovaly MgA. Jitka
V současné době
Navrátilová a Bc. Jitka Řenčová
k o m p l e t u j e m e
dokumentaci pietního
fasádě kaple a v budoucnu samozřejmě přístupné
místa, zamýšleného pro kryptu kostelíčka.
veřejnosti. Mělo by být zbudováno v souladu
Architektonický návrh PhDr. Vítězslava Štajnochra,
s architekturou barokní kaple a jejím původním
Ph.D., doplňujeme o průvodní dokumenty, které
účelem.
usnadní jeho budoucí realizaci. Vzniklé pietní místo
by mělo být alespoň částečně patrné na vnější
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Členové spolku Liběchov sobě

Liběchov ve filmu a v televizi
Příhodná poloha ve středních Čechách
a bezesporu působivé lokality – některé líbivé a jiné
zase tajuplné – mají za následek, že na Liběchovsko
opakovaně míří televizní a filmoví tvůrci, aby zde
našli vhodné lokace pro natáčení. Pro zajímavost si
dnes připomeneme několik snímků, v nichž si
Liběchov zahrál.

V roce 1988 televizní diváci poprvé zhlédli
dvanáctidílný seriál Cirkus Humberto, který podle
literární předlohy Eduarda Basse natočil režisér
Hynek Bočan. Pod scénářem jsou podepsáni Otto
Zelenka a Oldřich Lipský, hudbu složil Karel
Svoboda. Jednu ze skladeb, na soundtracku
označenou jako Bloudění, nazpíval pod názvem
Krev toulavá Karel Gott. V hlavních rolích se
objevili mj. Jaromír Hanzlík, Petr Haničinec nebo
Josef Kemr. V hlavní dětské úloze zazářil do té doby
neznámý Pavel Mang. Seriál se natáčel na mnoha
místech v Čechách i v Polsku. Ve třetím dílu,
nazvaném Carlo se loučí, se objeví liběchovská
viniční hora s kostelíčkem.
Rok výroby 1991 nese detektivní film
Identifikační kresba, jinak též patnáctá epizoda ze
seriálu Dobrodružství kriminalistiky režiséra
Antonína Moskalyka. V příběhu scenáristy J. Šikla
o pojišťovacím podvodu, který se odehrál ve 30.
letech 20. století v Itálii, se liběchovský zámek
proměnil v sídlo hraběte Bononciniho. Zahráli si
v něm například V. Galatíková, G. Opočenský,
P. Bongartz, E. Cupák, J. Kepka a další. Na televizní
obrazovce se objevil orientální salónek v přízemí
zámku, ale také zahradní průčelí se schodištěm.
A krátce spatříme také zámeckou konírnu a sýpku.
Také v tomto seriálu zazněla hudba Karla Svobody.
V roce 1996 zavítal do Liběchova tehdy velmi
populární soutěžně-vzdělávací pořad O poklad
Anežky České, který moderoval Marek Eben spolu
s Klárou Kovaříkovou. Soutěžící odpovídali na
otázky z české historie a jejich klání bylo
prokládáno scénkami zobrazujícími různé události
a osobnosti našich dějin. Natáčelo se na
historických sídlech po celé republice – a v jednom
z dílů padla volba také na zámek v Liběchově.
V hraných pasážích se diváci mohli seznámit

s hrabětem Janem Jáchymem Pachtou z Rájova,
kterého ztvárnil herec Ladislav Trojan. Antonína
Veitha, jenž zámek vlastnil v 19. století,
představoval Petr Štěpánek.
V roce 2009 měla premiéru pohádka, kterou jsme
si znovu připomněli o vánočních svátcích – Láska
rohatá – s Jiřím Mádlem, Jiřinou Bohdalovou,
Tatianou Pauhofovou a Naďou Konvalinkovou
v hlavních rolích. Scénář napsal Karel Žalud, hudbu
Jaroslav Uhlíř, film režíroval Hynek Bočan.
Exteriéry pro vyprávění a čertově babičce a jejím
trochu popleteném vnukovi našli filmaři v lese na
Liběchovsku. Skalní skulptury Harfenice zde ožily
hrůzostrašně svítícíma očima a jeskyně U Ještěra
skrývala za kašírovanou branou vstup do pekla
šlehajícího plameny. Ne nadarmo se v závěrečných
titulcích objeví také Sbor dobrovolných hasičů
Liběchov.
V cyklu ČT Nevinné lži byl natočen televizní film
Byl lásky čas. Hlavními hrdinkami jsou dvě
stárnoucí sestry (Dagmar Havlová a Veronika
Freimanová), které se náhle musí společně postarat
o svou matku, odkázanou po mozkové příhodě na
celodenní péči (Iva Janžurová). Silný příběh
o hledání zpřetrhaných sourozeneckých pout mezi
dvěma povahově odlišnými ženami situovali jeho
tvůrci do penzionu poblíž jezera (sic) a kostela
s křížovou cestou. Ano, je to Rezidence Liběchov
a Kostelíček. Film režírovala Tereza Vrabelová,
autorkou scénáře je Tereza Dusová. Premiéru
odvysílala Česká televize v roce 2013.
Rezidence Liběchov se dále objevila ve filmech
Jak básníci čekají na zázrak (2016, režie Dušan
Klein) nebo Kameňák 4 (2013, režie Ján Novák).
A liběchovský zámek mimo jiné hostil také
natáčení seriálu Freud, který vznikl v koprodukci
rakouské televize ORF a internetové platformy
Netflix. Do titulní role zakladatele psychoanalýzy
Sigmunda Freuda obsadil scenárista a režisér
Marvin Kren herce Roberta Finstera. Historicky
věrný příběh podle všeho nelze očekávat, zámek tu
každopádně působí mysteriózně. Oficiální trailer,
ve kterém v nezvyklém osvětlení a naaranžování
jistě budete poznávat mnohokrát viděná místa,
není těžké vyhledat na internetu.
Z dokumentární tvorby připomeňme aspoň dva
z dílů Toulavé kamery. První z nich (redaktorka
Andrea Toušlová, kamera Oldřich Straka) měl na
programu ČT 1 premiéru 11. prosince 2011, druhý
(red. Hana Skálová, kamera Marek Tichý) se poprvé
vysílal 30. června 2019. Na webu ČT jsou oba díly
stále volně ke zhlédnutí.
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Pro volnou chvíli

Hrajeme si a učíme se
V minulém zpravodaji jsme Vám představili
malované kamínky, které vytváří paní Irena
Soukupová. V její domácí výtvarné dílně se nyní
inspirujeme ještě jednou, a sice při výrobě berušek
z ořechových skořápek.
Jde o jednoduchou, a přitom nápaditou hračku
i praktickou učební pomůcku. Důležité je, že různý
počet teček namalovaných na krovkách broučků
není samoúčelný. Předurčuje tento drobný výtvor
k tomu, aby se z něj stalo například originální
domino. Prvňáčkům může sloužit i k nácviku
jednoduchých početních příkladů.
Při výrobě berušek vystačíte se základními
výtvarnými potřebami a podílet se na ní mohou
i děti. Jestli vám tedy zbyly po vánocích prázdné
ořechové skořápky a hledáte způsob, jak se zabavit
za špatného počasí, pusťte se do toho!
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