Duben 2021
Vážení spoluobčané,
nové číslo Liběchovského zpravodaje vychází
v době, kdy se s příchodem jara příroda konečně
probouzí ze zimního spánku, vše začíná kvést –
a doufejme, že teplejší počasí také alespoň trochu
oslabí šířící se epidemii. Pozitivní zprávou je, že
Ordinace Liběchov začala v měsíci březnu očkovat
seniory. Nadále však platí, že všem našim seniorům
i hendikepovaným spoluobčanům nabízíme pomoc
s nákupy a zajištěním základních potřeb.
Jako vždy bych ráda v krátkosti shrnula dění
uplynulých dvou měsíců.

• Byly dokončeny terénní úpravy kolem budovy
Základní školy a mateřské školy Liběchov.

• V sokolovně byl uveden do provozu nový

otopný systém, zároveň zde byla pořízena nová
elektroinstalace.

• Během zimních měsíců si město Liběchov

zapůjčilo vysokozdvižnou kloubovou plošinu.
S pomocí této techniky jsme
prořezali všechny stromy v aleji,
neboť jsou ve špatném
zdravotním stavu. Šlo zejména
o odstranění suchých větví, které
hrozily pádem a mohly by zranit
některého z chodců.

č. 2

v uličce, která sem vede z ulice Pod Kostelíčkem,
se nyní pracuje.

• V sobotu 27. března 2021 začalo sčítání lidu.
Základní pravidla této celorepublikové akce
a důležité kontakty uvádí článek na straně 6.

• Do konce března byl splatný poplatek za svoz

komunálního odpadu (700 Kč za osobu na jeden
rok) a poplatek za psy. O těchto platbách jsme
podrobně informovali v minulém čísle
zpravodaje, které je stále dostupné na webových
stránkách města. Několik zbývajících výtisků je
k dispozici na Městském úřadu Liběchov.

• Byla dokončena vyhledávací studie přeložky

silnice I/9. Mapu a bližší informace přinášíme na
dvoustraně 6–7.

• Stále se potýkáme s tvorbou tukovců

v kanalizačním potrubí. Znovu proto apeluji:
nevylévejte olej do odpadních vod, ale využijte
speciální popelnice určené ke sběru olejů.

• V měsíci únoru byla seřízena

a opravena okna ve zdravotním
středisku. Ačkoli byla všechna
pořízena ve stejnou dobu, jejich
stav se velmi lišil. Okna ve všech
třech ordinacích a čekárnách
byla ve skvělém stavu, naopak
okna bytu v prvním patře bylo
nutné úplně vyměnit.

• V březnu byla realizována
přípojka elektrického proudu ke
Kostelíčku. Na opravě schodů

Děti z mateřské školy v Liběchově se loučí se zimou

Chráníte tím i svou
zaplavením splašky
stočného, do které
náklady na údržbu
potrubí.

vlastní domácnost před
a před zvýšením ceny
se přirozeně promítají
a opravy kanalizačního

„2020 – rok Václava Levého“
nejen pohledem účetnictví

• Začátkem jara byly pokáceny stromy, které jsou

Začátek roku je vždy časem, kdy rekapitulujeme
předchozí období, a to i z pohledu účetnictví.
K účelnému vynakládání finančních prostředků
patří v hospodaření obcí také podpora kulturního
a společenského života. Vynaložené finance se totiž
vrací v podobě, kterou nelze měřit pouze penězi
a která je pro fungování měst a vesnic naprosto
klíčová. Setkávání při společných kulturních
i volnočasov ých aktivitách je příležitostí
k navazování dobrých mezilidských vztahů
a vytváří příjemné a přátelské prostředí, nezbytné
pro kvalitní život v obci.

přestárlé a zasažené chorobami. Jde například
o stromy u vodojemu na Kostelíčku, u příjezdové
cesty do Ješovic nebo v obnoveném úvozu
v Ješovicích. Namísto pokácených stromů budou
vysazeny nové. Odstraněním poškozených dřevin
zasažených houbovou chorobou chráníme i nové
přírůstky v daných lokalitách.

• Byly opraveny další části místních komunikací,
například u řeznictví, u chat pod Klácelkou
i v Ješovicích.

• Letos začne oprava silnice I/9. Současně bude

S velkou radostí jsme se proto pustili do projektu
s názvem „2020 – rok Václava Levého“, který
zahrnoval celou řadu aktivit různých místních
spolků a uskupení a navíc do Liběchova přivedl
nové osobnosti se zájmem o naše město, jeho okolí
a historii. Pískovcové skulptury, které vznikly při
sochařském sympoziu, zůstanou v intravilánu obce
jako důstojné připomenutí osobnosti sochaře
Václava Levého. Těšit se můžeme také z kladných
ohlasů na knihu Václav Levý – Legenda o nadaném
kuchtíkovi.

provedena úprava prostoru před městským
úřadem. Budova úřadu se též dočká nové střechy.

• V pondělí 22. března byly spuštěny nové

webové stránky města Liběchov. V nejbližší době
budou fungovat ve zkušebním režimu a jejich
poslední detailní úpravy proběhnou již za
provozu.

• Od ledna do března jsme bohužel museli

dočasně pozastavit osobní gratulace seniorům,
kteří v tomto období oslavili významná životní
jubilea. Prosíme Vás o malé strpení: jakmile to
situace umožní, opět se k návštěvám vrátíme
a malou pozornost zpětně obdrží i ti, na které se
dosud nedostalo.

A jak tento projekt zatížil obecní rozpočet?
Finanční náklady na aktivity týkající se
projektu činily celkem 515 901 Kč. Zahrnovaly
nákup a dopravu pískovcových bloků pro sochařské
sympozium, konání sochařského sympozia,
přípravu a tisk knihy o Václavu Levém, projektovou
výuku v ZŠ a MŠ Liběchov, 3D tisk sochy Madona
na trůně, výstavu o Václavu Levém na zámku
Liběchov a v Regionálním muzeu Mělník v podobě
přemístitelných výstavních panelů. Z uvedené
celkové částky pokryly 337 000 Kč získané
dotace, do dnešního dne jsme navíc prodali
knihy za 26 450 Kč. Z toho vyplývá, že
z rozpočtu města bylo na projekt skutečně
čerpáno pouze 152 451 Kč oproti plánovaným
340 000 Kč. Suma 152 451 Kč se nadále bude
snižovat prodejem dalších knih, o které je stále
zájem.

Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková,
starostka města

Uplynulý rok svázaný řadou protiepidemických
opatření nám ukázal, jak moc nám kultura,
provozovaná v různých podobách, může chybět.
O to víc si vážíme každé aktivity, která lidi těší,
kultivuje a spojuje, a také do budoucna jsme
připraveni tyto akce finančně podpořit.
Vladimíra Zralíková

Liběchovské seniorky na vernisáži v závěru sochařského
sympozia k poctě Václava Levého. Foto J. Janáček
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Odečty stavu vodoměrů

Městský úřad Liběchov
informuje

Klácelka

24. 4.

Liběchov

26. 4. – 28. 4.

• Městský úřad Liběchov umožňuje platbu kartou
u poplatků za svoz komunálního odpadu a za
psa. Dále kartou můžete uhradit nájemné,
správní poplatky a drobné služby (např.
kopírování). Naopak pouze v hotovosti, případně
bankovním převodem je nutné platit vodné
i stočné, pro které je veden samostatný bankovní
účet bez platebního terminálu.

Želízy

29. 4. – 30. 4.

Tupadly

3. 5.

Dolní Zimoř

4. 5.

Ješovice

5. 5.

• S příchodem jarních měsíců, kdy znovu začíná

a 603 755 843 (František Vašina), příp. e-mailem

pravidelná údržba zahrad a trávníků,
připomínáme platnost obecně závazné vyhlášky
č. 5/2015: o nedělích a státem uznaných svátcích
je zakázáno používání hlučných nástrojů, zvl.
motorových pil, křovinořezů apod.

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

Údržba vodoměrných šachet

• Na závěr se obracíme ke všem pejskařům, kteří

venčí své čtyřnohé kamarády na veřejných
prostranstvích: Uklízejte po svých psech!
Umožníte tím i ostatním lidem užívat tato místa
bez obav a usnadníte údržbu travnatých ploch.

Upozorňujeme majitele vodovodních přípojek, že
vodoměrné šachty je třeba celoročně udržovat
v dobrém technickém stavu a v čistotě. Přístupu
k vodoměru bohužel často brání nánosy písku nebo
hlíny, pavučiny ad. Pokud se k vodoměru sestupuje
po žebříku, kontrolujte pravidelně jeho stav, abyste
předešli úrazu.

Prořezávání stromů a keřů
Vyzýváme vlastníky domů a zahrad, aby do konce
dubna opět odstranili větve stromů, keřů a živých
plotů, které přesahují na chodníky a do místních
komunikací, kde ztěžují mj. průjezd vozidel
technických služeb a vozů firmy svážející domovní
odpad. Zároveň zkontrolujte, zda větve nezasahují
do telefonního nebo elektrického vedení.

V případě, že v technicky nevyhovující nebo
nečistotami zanesené šachtě dojde k poškození
vodoměru, podle zákona hradí jeho výměnu
zákazník (cca 1 500 Kč + práce), a to přesto, že
majitelem vodoměru je DSO Boží Voda.

V pondělí 22. března
2021 byly spuštěny
nové webové stránky
města Liběchov, které
zatím běží ve
zkušebním provozu.
Postupně sem budou
doplňovány další
aktuální informace.
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Město Liběchov nabízí pronájem sokolovny
v Rumburské ulici, č. p. 71
Vhodné pro plesy, zábavy, koncerty, divadelní představení, sportovní vyžití
skupin i jednotlivců, narozeninové oslavy atp.
Kapacita cca 200 míst.
Sál o velikosti 200 m2, pódium 55 m2, balkón 41 m2.
K dispozici kuchyňka, bar, šatna, sprchy, sociální zařízení.
Informace o cenách a termínech pronájmu:
ou@libechov.cz, tel. 315 697 016

Město je majitelem objektu sokolovny od léta 2017. Koupilo ji od České obce sokolské za 1,5 mil. Kč ve
velmi zanedbaném stavu. Za pomoci dotací jsme během tří let do budovy investovali 5,5 mil. Kč tak, aby
byla provozuschopná a mohla konkurovat podobným zařízením v okolí. Podařilo se – a opravená budova
je nyní připravena přivítat návštěvníky sportovních i kulturních akcí.
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Společenská kronika

65 let – 2 x
70 let – 3 x

Gratulujeme!

75 let – 1 x

V dubnu, květnu a červnu letošního roku oslaví významné
životní jubileum jedenáct našich spoluobčanů. Všem oslavencům
srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví,
hodně spokojenosti a dobré pohody v kruhu rodiny a přátel.

80 let – 2 x
85 let – 1 x
91 let – 1 x
92 let – 1 x

před navždy posledními vrátky
až otevřou se maličko
vrátí se dětská slza zpátky
a skutálí se pod víčko
(Jan Skácel)

Dne 11. února 2021 jsme si připomněli nedožité 85. narozeniny pana

Rudolfa Mouchy.
Letos 11. června uplyne zároveň deset let od jeho úmrtí.
Na milovaného dědečka i babičku paní Věru Mouchovou s láskou v srdci vzpomínají
vnučky Veronika a Lenka s rodinami a pravnoučata Terezka, Martínek a František

Dne 28. dubna 2021 by se dožil 80 let

Mgr. Josef Novák.
Vzpomíná manželka a synové s rodinami

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.

Na konci března letošního roku jsme se v Ješovicích dozvěděli
smutnou zprávu, že nás navždy opustil pan

František Kucej.
Třicet let provozoval v Ješovicích hospodu Na Vidli a stěží bychom
si bez něj mohli představit dění v naší obci. V jeho hostinci se
místní občané potkávali při různých příležitostech, třeba při větších
akcích, jako je pálení čarodějnic nebo rockové koncerty. Otevřené
dveře tu ale lidé nacházeli skoro každý večer.
Kromě hospodského a řidiče byl František také nadšený rocker a motorkář. Každý, kdo ho znal, ví, že nám
v Ješovicích bude chybět.
Vladimíra Zralíková

| !5 |

Sčítání lidu, domů
a bytů, které právě
provádí Český statistický
úřad, začalo 27. března
2021 spuštěním on-line
formuláře. Ze sv ých
počítačů nebo s pomocí
mobilní aplikace jej lidé mohou vyplnit až do
11. května 2021. Ve dnech 17. dubna až 11. května
se uskuteční listinné sčítání pro ty občany, kteří
dávají přednost vyplnění papírového tiskopisu.
Doručování formulářů do domácností budou
v předem ohlášených termínech zajišťovat sčítací
komisaři, a to za dodržení přísných hygienických
opatření. Každá domácnost obdrží standardně
jeden formulář. Lze jej vyzvednout také na
kterémkoli kontaktním místě, mj. na vybraných
pobočkách České pošty (pro Liběchov a Ješovice je
nejblíže kontaktní místo na pobočce České pošty ve
Štětí, Obchodní ulice 538).

Vyhledávací studie –
přeložka silnice I/9

Vyplněný sčítací formulář tu pak můžete
i odevzdat. Pokud se ho však rozhodnete odeslat
poštou, využijete k tomu předtištěnou obálku,
kterou dostanete spolu s tiskopisem. Podání této
zásilky je zdarma.
Sčítání je povinné. Týká se všech občanů
a cizinců, kteří mají v ČR trvalý nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů. Za nezletilé děti a osoby, které
nejsou způsobilé k právním úkonům, může údaje
vyplnit jiný dospělý člen domácnosti.
Výsledky sčítání budou známy na přelomu let
2021 a 2022.
Podrobné informace ke sčítání, odpovědi na
nejčastější otázky a vzory vyplněných formulářů
najdete na webových stránkách www.scitani.cz.
Pro Vaše dotazy jsou připraveny tyto kontakty:
dotazy@scitani.cz
infolinka 840 30 40 50

Dubá mezi osm nejnebezpečnějších silnic v České
republice; v úseku od Liběchova prochází 1. zónou
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj; je vedena
v blízkosti zdrojů pitné vody v Liběchově, Želízích
a Tupadlech (jsou ohroženy případnými úniky
ropných produktů) a vede v blízkosti Mokřadů
Dolní Liběchovky (mokřady jsou chráněny
Ramsarskou úmluvou a jsou rovněž ohroženy
případnými úniky ropných produktů); prochází
řadou obcí, kde množství nákladních aut ohrožuje
zdraví a životy lidí a otřesy navíc devastují domy
v okolí silnice.

Každý občan Liběchova ví, že dopravní situace
v našem městě je tragická a každým rokem se
zhoršuje. Trápí nás především zatížení nákladní
dopravou, k jehož dalšímu zvýšení má bohužel
ještě dojít. V nejbližších deseti letech Liběchov
a jeho okolí čeká stavba ZEVO v areálu Elektrárny
Mělník, nárůst výroby o 100 % v Mondi Štětí
(zdvojnásobí se nejen produkce a její odvoz, ale
i dovoz vstupních surovin) a v neposlední řadě
i plnohodnotný provoz velkokapacitní pily Labe
Wood ve Štětí. Všechny tyto aktivity s sebou
přinášejí nárůst těžké nákladní dopravy.
Od roku 2015 vedení města Liběchov opakovaně
a vytrvale apelovalo na vedení Krajského úřadu
Středočeského kraje a vedení Ředitelství silnic
a dálnic (ŘSD), že je nutné zabývat se dopravní
situací v Liběchově a usilovat o její zklidnění.
Teprve v lednu v roce 2020, po návštěvě ministra
dopravy, se pomyslné ledy pohnuly a Ministerstvo
dopravy prostřednictvím ŘSD zadalo vypracování
vyhledávací studie pro přeložku silnice I/9 s dvěma
variantami napojení přeložky buď na obchvat Dubé,
nebo na obchvat Kravař. Je mnoho důvodů, proč by
se měla přeložka silnice I/9 řešit. Uvedu zde jen ty
nejdůležitější: Silnice I/9 patří v úseku Mělník –
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Výběrové řízení na vypracování vyhledávací
studie vyhrála firma PUDIS, a. s., projektová,
průzkumná a konzultační společnost. Na jaře 2021
firma vyhledávací studii dokončila. Výsledkem jsou
čtyři varianty: Úštěk 1, Úštěk 2, Dubá 1 a Dubá 2. Na
následující stránce je zobrazena mapa s uvedenými
variantami a v tabulce můžete navržené varianty
porovnat z různých hledisek. Sami projektanti
preferují variantu Úštěk 2, a to z toho důvodu, že se
zcela se vyhýbá území CHKO Kokořínsko – Máchův
kraj, vyžaduje nejméně mostů a vede morfologicky
méně členitým terénem.
V létě 2021 se v Liběchově uskuteční již třetí
s e tk á n í n a té ma D O PRAVA, kd e z ísk á m e
podrobnější informace o dalším vývoji situace
a realizaci přeložky.
Vladimíra Zralíková
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

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.

Nový rok přináší nové projekty. Ani ve složité
době pandemie se plány, přípravy staveb či
realizace nezastavují.
SBĚRNÝ DVŮR

KOSTELÍČEK – „skutečná energie“

Předpokládané celkové náklady na vybudování
sběrného dvora jsou 6,1 mil. Kč, město získalo
dotaci ve výši 5,2 mil. Kč. Předmětem akce jsou
stavební práce (oplocení, plocha pro kontejnery,
přístřešek, odvodnění), ale i nákup
velkoobjemových kontejnerů, štěpkovače či EKO
skladu pro nebezpečné odpady (barvy, oleje,
autobaterie atp.). Nyní připravujeme podklady pro
výběrové řízení na dodavatele. Předpokládáme, že
sběrný dvůr by mohl být dokončen do srpna 2021.

Zkusili jsme podat žádost o dotaci na opravu
střechy Kostelíčka, v programu bohužel nebylo
dostatek finančních prostředků. V letošním roce
jsme se zato již pustili do vybudování
elektropřípojky. Přípojka dlouhá 100 m je vedena
strání přímo pod kaplí a pak úzkou uličkou pro pěší
směrem k pilíři v ulici Pod Kostelíčkem. Náklady na
realizaci přípojky jsou 250 tis. Kč. V současné době
je terén upravován do původního stavu. Nehezké
betonové schodiště v uličce bylo kvůli výkopovým
pracím rozbouráno a nahradí je nové schody.
Můžeme teď takřka slavnostně oznámit, že do
Kostelíčka byl přiveden elektrický proud. Místo,
které je nabité energií, tím dostává další šťávu, tu
skutečnou. Zatím jde o změnu, která není viditelná
na první pohled, přesto je to další nezbytný krok
k oživení památky.

V březnu nastal čas na plánovanou VÝSADBU
NOVÉ ZELENĚ v extravilánu Liběchova a Ješovic
i obnovu úvozové cesty v Ješovicích. Práce začaly
probírkou a kácením nevhodné zeleně.

Z nedotačních a větších akcí je letos v plánu
OPRAVA STŘECHY ÚŘADU a OPRAVA STŘECHY
TURNHALLE, obě hrazené z rozpočtu města.
Zahájili jsme práce na stavebně-technické studii
REVITALIZACE CENTRA. Realizátorem je
společnost UNIT architekti, s. r. o. V letošním roce
s vysokou pravděpodobností dojde k ÚPRAVĚ
PŘECHODU U POŠTY A REVITALIZACI PLOCHY
PŘED MĚSTSKÝM ÚŘADEM. Podle našich nových
informací Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen
ŘSD) již v dubnu tohoto roku odstartuje
rekonstrukci silnice I/9 Vehlovice – Želízy. Ta mimo
jiné obsahuje úpravy, které mají za cíl zvýšit
bezpečnost chodců v obci. Oprava silnice od
Vehlovic po Želízy si vyžádá velké omezení
dopravy. Podle ŘSD se však neplánuje úplná
uzavírka: stavba bude realizována po úsecích
v délce maximálně 800 m a provoz bude řízen
světelnou signalizací. Celkem bude opraveno
3,6 km silnice a práce potrvají cca 120 dní.
Při přípravě projektu, který má řešit bezpečnost
silničního provozu v obci, došlo v roce 2018
k dohodě, na základě níž ŘSD převezme část
projektu města a v rámci rekonstrukce silnice

Budování nové elektropřípojky v uličce
pod kostelíkem
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vybuduje u pošty nový přechod pro
chodce s dělicím ostrůvkem. Současně
založí silniční obruby chodníků
a vyznačí nové autobusové zastávky.
Bylo jasné, že město musí svou část
projektu realizovat vždy až po akci ŘSD,
ideálně však zároveň, ve stejném čase.
ŘSD svůj díl prací několikrát odložilo,
a tak nemělo smysl, abychom sháněli
peníze na náš projekt. V loňském roce
navíc nebyl vypsán vhodný dotační
program.
Letos oproti tomu nastal téměř
ideální stav: město může začít
s realizací své části projektu a objevily
se i příslušné dotační programy.
Hledáme tedy finance, kterými částečně
pokryjeme náklady na revitalizaci
plochy u městského úřadu. Našim cílem
je, aby po dokončení prací ze strany
ŘSD nezůstal prostor v „dočasném“
stavu déle, než je nezbytně nutné.
Tento projekt byl projednán i veřejně
a občanům byl představen v srpnu
2016. Stavební povolení je připraveno,
bylo vydáno v roce 2018 a prodlouženo
do října 2023. V současné době jsme
tedy podali žádost o dotaci na úpravu
veřejných prostranství z programů MAS
Vyhlídky a požádáme i Středočeský kraj,
který vypsal program v letošním roce.
Další část celkových předpokládaných
nákladů ve výši 6,2 mil. Kč by byla kryta pětiletým
úvěrem, který je předjednán u banky. Stojíme tedy
na začátku realizace dalšího velkého projektu, který
se připravoval již od roku 2015, a pokud vše půjde
hladce, bude do konce roku 2021 dokončen.
Co vznikne: Projekt řeší revitalizaci veřejného
prostranství a navazujících ploch na nábřeží
mlýnského náhonu v předpolí pomníku
u městského úřadu. Vymístěním dopravně
nevyhovujícího parkoviště, které bylo v provozní
kolizi se zastávkou autobusu, vznikne nová volná
plocha pro pěší, dlážděná kamennou dlažbou,
doplněná výsadbou stromořadí (stejné tři stromy
jako v křižovatce) a mobiliářem. Navržena je i nová
úprava bezprostředního okolí památníku včetně
výsadby zeleně a opravy zdi nábřeží. Celkově
dochází k redukci plochy vozovky a zvětšení pěších
ploch. V dotčeném území je dále řešena celková
obnova povrchu pěších ploch na straně u pošty
(celý chodník po pravé straně ve směru na Českou
Lípu) a v uličce ke kostelu sv. Havla. Upraveny
budou pozice zastávek autobusové dopravy při
silnici I/9 včetně nového přechodu pro chodce
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(dělicí ostrůvek) s řadou bezpečnostních prvků
(tyto úprav y byly převzaty do projektové
dokumentace ŘSD). Bezpečnost prostoru bude
posílena celkovou obnovou veřejného osvětlení,
kdy bude nově nasvětlen i přechod pro chodce
a komorním způsobem bude přisvětlena plocha
nového nábřeží se stromy a pomník. Cílem projektu
je posílit estetické vnímání řešeného prostoru
a zároveň maximálně zvýšit bezpečnost a zejména
uživatelský komfort chodců při pohybu podél
silnice I/9 i při jejím přecházení, jinými slovy
umožnit plynulý a bezbariérový pohyb
v přidruženém prostoru této komunikace.
Hlavním podnětem ke zpracování návrhu, který
řeší úpravy prostoru v samotném centru města
Liběchov, byla v první řadě velmi neuspokojivá
a především nebezpečná dopravní situace, která
neumožňuje chodcům bezpečný a bezkolizní pohyb
podél frekventované průtahové silnice I/9 (ul.
Rumburská). Při současném uspořádání ploch
komunikací jsou jednoznačně nadřazeny potřeby
silniční dopravy a je jí věnováno maximum

prostoru na úkor bezpečnosti chodců. Pěší trasy
buď zcela chybí, nebo nesplňují dnešní
bezpečnostní požadavky, například bezbariérové
řešení umožňující bezpečný a pohodlný pohyb
osobám s omezenou schopností pohybu
a orientace. Rovněž stávající přechod pro chodce
nesplňuje platné bezpečnostní požadavky.
Základním stavebním kamenem je proto zejména
celkové zvýšení bezpečnosti pěšího provozu
v lokalitě, odstranění bariérového efektu silnice I/9
a zajištění souladu platné legislativy v koordinaci
s moderními trendy zklidňování dopravy na
průtazích měst a obcí. V neposlední řadě pak
zvýšení estetické úrovně a zpříjemnění pobytového
prostoru v centrální části města odpovídající stavu
21. století – humanizace veřejného prostoru.
Častým dotazem při projednávání návrhu bylo,
zda přijdeme o parkoviště s vyhrazeným stáním pro
městský úřad a poštu. Ano, přijdeme. Je však
důležité upozornit, že stávající uspořádání, které
kombinuje kolmé stání vozidel a autobusový záliv,
je naprosto v rozporu s platnou legislativou a je
„tolerováno“ jenom proto, že jde o dlouhé roky
užívané řešení. Rovněž kolmé stání vozidel je při
daném zatřídění komunikace (Rumburské)

nepřípustné. Proto pokud dojde k jakýmkoli
stavebním úpravám lokality, je nemyslitelné, aby
při nich bylo toto zastaralé rozmístění ploch
zachováno. Vytipovány jsou nové možnosti
parkování v blízkosti úřadu a pošty, aby obě
instituce byly bez problémů dosažitelné pěšky.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Liběchov, II. etapa
V létě 2021 a 2022 se uskuteční další příměstské
tábory, na které město získalo dotaci ve výši 400 tis.
Kč z programu MAS Vyhlídky. Stejně jako
v uplynulých ročnících budou zakoupeny výtvarné
a sportovní potřeby, které po ukončení tábora
dostane k dispozici Základní škola a mateřská škola
Liběchov. Zkušení pedagogové školy se během
tábora starají o děti a připravují pro ně program.
Přihlášky na tábor jsou dostupné na Městském
úřadě a zároveň jsou volně ke stažení na webu
města.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda
277 21 Liběchov, Boží Voda 230
Tel. 315 697 020; fax: 315 697 272
e-mail: info@soulibechov.cz
www. soulibechov.cz

Vzhledem k současné situaci nebudeme letos pořádat Jarní prodejní výstavu.
Prodej rostlin a zeleninové sadby bude zahájen od 26. 4. 2021,
ve všední dny od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Ceník rostlin je zveřejněn na stránkách školy – www.soulibechov.cz
Rovněž je možné objednat si po telefonu – 315 697 020
Mimořádná prodejní doba:
Pátek

30. 4. 2021, 7. 5. 2021, 14. 5. 2021 – do 16.00 hod.

Sobota 1. 5. 2021 – od 8.00 hod. do 12.00 hod.
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Jak vnímat pandemii
V žádném případě zde nechci opakovat negativní
informace z médií ani si netroufám tvrdit, že bude
kdovíjak líp. Přesto se domnívám, že není třeba,
abychom propadali skepsi nebo depresi. Jisté je, že
se nám do budoucna povede jinak. A je na nás
všech, jak.
Mnohá média ve snaze přinést senzaci a zajistit si
prodej straší lidi a podávají neúplné a „upravené“
informace. Podle některých vědců z OSN je přitom
pandemie přímým důsledkem lidské činnosti.
Závěry jejich studie mimo jiné upozorňují na to, že
ekonomický růst nemá být za každou cenu na
prvním místě. Současnou krizi chápou jako
příležitost poučit se a do budoucna se vyvarovat
chyb, kvůli kterým lidstvo ničí přirozené systémy
sloužící k obnově Země. Vědci upozorňují, že je
nezbytné, abychom alespoň část ekosystémů
uchránili pro budoucí generace. (Viz Zpráva
Mezivládní platformy pro biodiverzitu
a ekosystémové služby Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services
(IPBES)
na
https://
www.casopis.ochranaprirody.cz/kuler-zpravyaktuality-zajimavosti/ipbes-predstavilprelomovou-zpravu-o-minulosti-soucasnosti-abudoucnosti-globalni-biodiverzity/.
Myslím, že bychom se měli více dívat kolem sebe.
Namísto propadání pesimismu by bylo lepší
věnovat se svým blízkým. Například děti nyní
nutně potřebují naši pozornost vzhledem ke složité
situaci a náročnému způsobu vyučování. Rovněž
tak starší občané zrovna teď potřebují péči a projev
zájmu o jejich eventuální potíže. Stručně řečeno:
věnovat se rodině, ale nezapomínat ani na své
záliby a koníčky. Do toho lze zahrnout třeba radost
ze zahrádky (i když bolí záda) nebo pořádání
nenáročných rodinných výletů do nejbližšího okolí,
spojených se zájmovým sportem. Možná i váš dům
zrovna potřebuje „ošetřit“, když na to dřív nebyl
čas, případně chyběla chuť.
V Liběchově dnes není (a věřím, že už ani nebude)
větší počet nemocných. Přesto bych rád
rekonvalescentům připomněl – informujte se
o možnostech pobytu v lázních, byť jako
samoplátci. Věřím, že následující informace bude
zbytečná, ale přece jen: Nebojte se v kritické situaci
vyhledat pomoc psychologů, kteří jsou tu od toho
a jsou připraveni podat vám pomocnou ruku.
Ing. František Ohem, občan Liběchova
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Očkování proti onemocnění Covid-19 v ordinaci Liběchov
Vážení spoluobčané,
jsem ráda, že se nám již v druhém březnovém týdnu podařilo získat vakcíny a podat je téměř
sto dvaceti z Vás. Bohužel ani toto množství zdaleka neuspokojilo všechny zájemce
o očkování. Intenzivně proto pracujeme na získání dalších vakcín a ty z Vás, kdo se chtějí
v naší ordinaci nechat očkovat, oslovíme. Pokud jste se už u nás zaregistrovali, ale splňujete
podmínky pro podání vakcíny v očkovacích centrech a chcete tuto možnost využít, můžete
se do očkovacího centra stále přihlásit. Zpětné přeregistrování k nám do ordinace je pak bohužel
problematické.
Očkování je vhodné téměř pro každého. Po prodělaném onemocnění Covid-19 je však doporučeno vyčkat
tři měsíce a teprve poté podstoupit vakcinaci.
Podaná vakcína začíná chránit teprve za dva až tři týdny od aplikace první dávky. Buďte proto opatrní
a nadále dodržujte všechna opatření, která jsem zmiňovala v minulém zpravodaji: především noste ochranu
úst a nosu, snažte se udržovat bezpečné rozestupy a často si myjte ruce.

Praktický lékař na
vesnici či v malém
městě, kde žije
velkou část svého
života, je svým
pacientům nejen
lékařem, ale
i sousedem
a někdy také
kamarádem.
Setkat se se smrtí
pacienta je vždy
těžké. O mnoho těžší je to ale tehdy, když zemře
člověk, který Vám byl blízký. V posledních měsících
se mi to bohužel stává často. V následujících
řádcích bych ráda zavzpomínala na pana
Mgr. Josefa Nováka, který v letošním roce podlehl
nákaze koronavirem. „Pepa“, jak ho každý, kdo ho
blíže znal, jmenoval, mě provázel už od mých
dětských let. Byl přítelem mých rodičů. Hlavně
jsem ho ale později potkávala na gymnáziu, kde učil
dva předměty, které jsem opravdu neměla ráda –
ruský jazyk a tělocvik. Shodou okolností jsem
u pana profesora z ruštiny maturovala. Za jeden rok
dokázal naši třídu, jejíž znalosti byly vzhledem
k předchozí nekvalitní výuce mizivé, systematicky
připravit ke zkoušce, kterou jsme všichni úspěšně
složili. Až s odstupem času jsem si uvědomila, že si
ze školy neodnášíme pouze pravidla pravopisu
a poučky zaznívající od tabule. Osobnosti našich
učitelů další život nás žáků ovlivňují neméně. Pan
profesor zcela naplnil řeckou myšlenku
„kalokagathia“ – myšlenku všestranně rozvinutého
člověka. Člověka krásného souladem vzdělání,
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fyzické zdatnosti a všeobecného kulturního
rozhledu. Kromě výuky tělocviku vedl také
všechny sportovní kurzy, závody a zejména
lyžařské výcviky. Zde se ovšem student neučil
pouze lyžovat, ale také postarat se sám o sebe:
„Pokoj musí být vždy uklizený – a ponožky
nemusí vonět, ale musí být suché…“ Každý večer
jedno z družstev připravovalo kulturní program.
Ten končíval zpěvem za doprovodu kytary pana
profesora. Základní repertoár písniček Voskovce
a Wericha nebo Suchého a Šlitra znám dodnes
zpaměti. „Pepa“ byl také vedoucím a duší všech
zemědělských brigád. Studenti z jiných škol ani
nechtěli věřit, že není pracovníkem daného
zemědělského družstva. Pod jeho vedením jsme
se pravidelně umisťovali na předních příčkách
soutěží v drátkování nebo česání chmele, což
jsme pak pocítili i v našich studentských
peněženkách. Pan profesor každoročně vedl
i prázdninový kurz Červeného kříže, kde jsem
jako adeptka studia medicíny nemohla chybět.
A přišel také den, kdy mě svým autem odvezl na
mělnickou radnici, kde jsem se před třiceti lety
vdávala. Poté, co jsem začala jako lékařka působit
v Liběchově, stal se mým pacientem. Naplňoval
ordinaci svým humorem, dobrou náladou – a také
vyhlášenými sazenicemi a výpěstky ze své
zahrady. A dnes už jsou to jen vzpomínky
a nezbývá než říci:
„Pane profesore, děkuji. Bylo mi dopřáno Vás
poznat a jsem za to vděčná.
P. S. Velkou část maturitní písemky, kterou jste
tak dobře hodnotil, jsem opsala.“
MUDr. Lucie Žáčková

Za laskavé zapůjčení černobílých archivních fotografií, které jsou vzpomínkou na gymnaziálního
profesora Mgr. Josefa Nováka a na studentská léta v 70. a 80. letech minulého století, děkujeme
rodině Novákově.
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Základní škola a mateřská
škola Liběchov
Přáníčka pro radost
Je jaro, i když to venku zatím tak nevypadá. Říká
se, že slunce a úsměv léčí. Každý sluneční paprsek
vyvolává úsměv na tváři až do doby, než zafouká
studený vítr a slunce se zase schová. Nejen
sluníčko, ale hlavně ten úsměv teď přináší radost
nám všem. A proto jsme se rozhodli
potěšit ty, kteří radost a dobrou náladu
v této nelehké situaci nejvíce potřebují.
Děti z naší základní školy, které
v běžném režimu navštěvují školní
družinu, avšak teď do ní nemohou, doma
pod dohledem svých rodičů malovaly jaro
a vytvořily spoustu krásných přáníček,
která jsou plná jarních symbolů, jako jsou
ptáčci, květiny a srdíčka. Jejich práce jsme
předali klientům Centra seniorů Mělník –
Domova Ludmila. Naše děti se tak staly
sluníčky, které neodradí vítr a nezakryje
žádný mrak, a přinesly radost našim
starším spoluobčanům.
Jitka Svobodová, vychovatelka školní družiny

myslivci a jiné masky. Všechny byly velice krásné.
Po svačince začal ten pravý karnevalový rej.

Zima v mateřské školce
Od minulého vydání časopisu uběhly téměř tři
měsíce. Těšily jsme se na to, jak se v tomto čísle
rozepíšeme o návratu mateřské školky
k normálnímu provozu bez omezení. Bohužel.
Epidemiologická situace se natolik zhoršila, že
došlo k uzavření všech typů škol, tedy i té naší.
Ještě než byla školka uzavřena, stihli jsme si
alespoň společně užít tradiční pohádkový karneval.
Vzhledem k tomu, že i nás se týkají určitá opatření,
nemohl být uspořádán pro celou školku v jeden
den. Ve čtvrtek 25. 2. proto vypuklo karnevalové
veselí nejprve ve třídě Berušek a v pátek 26. 2. si ho
užívala třída Motýlků. Ráno se děti i paní učitelky
převlékly do masek, vzájemně se představily a zbyl
čas i na malý taneček. Sešly se skutečně různorodé
postavičky: princezny, čarodějnice a čarodějové,
Máša s medvědem, policistka, pirát, šašek,
nindžové, Spidermani, motýlci, včelka s beruškou,

V jeho průběhu se nejen tancovalo, ale také
soutěžilo a plnily se různé úkoly. Děti např.
postavily z kostek věž pro princeznu, s pomocí
víček „oblékly“ šaška do správných barviček,
skládaly puzzle pohádkových postav, nohama
přesouvaly perly z místa na místo jako mravenci,
přenášely živou vodu mezi stromy, hrály pohybové
hry motivované pohádkami, překonávaly překážky
na cestě pohádkovým lesem. Zvládly to na jedničku
a celé dopoledne vládla dobrá nálada. Za své
snažení a šikovnost byly na konci karnevalu děti
odměněny sladkostmi a drobnými dárky.
Ještě jednu věc jsme si v letošní zimě náramně
užili. Konečně po několika letech i v našich
končinách napadl sníh a to jsme nemohli nechat
jen tak. Jak všichni víme, děti sníh milují. A pokud
tu byl, na vycházkách se stal hlavní zábavou. Děti
se snažily vyrábět koule různých velikostí. Malé na
pořádnou koulovačku, velké na stavění sněhuláků,
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kterých postavily hned několik. Od malinkých až po
úplného obra, co byl větší než paní učitelky, prostě
„Mr. Snowman“. Hledaly ve sněhu stopy zvířátek,
kreslily do něj, dělaly andělíčky, stavěly iglů.
A protože sněhu bylo několik dní opravdu hodně,
mohly si užít i pár úžasných „bobovaček“. Závodily,
kdo první sjede z kopce dolů nebo kdo dojede na
bobech nejdál. Letos sněhová nadílka opravdu stála
za to.
Když pak došlo k uzavření mateřských škol, přišly
děti o možnost vídat se, hrát si s kamarády a učit se
společně novým věcem. Tato situace trápí nejen
rodiče, ale i nás učitelky, a proto se snažíme, aby
děti zcela nevyšly ze zažitých „školkových“ aktivit.
Každý týden rodičům e-mailem posíláme
vzdělávací materiály nejen pro předškoláky, ale
i pro naše nejmenší. Věříme, že tak dětem zkrátíme
a zpříjemníme čekání na okamžik, kdy se znovu
uvidíme. Jsme rády, že jim alespoň tímto způsobem
pomáháme překonat nynější složité období, a velice
nás těší kladné reakce rodičů i dětí. Dostáváme od
nich fotky výrobků, vyplněných pracovních listů,

dětí při práci i milé pozdravy. Všem tímto děkujeme
za výbornou spolupráci a těšíme se na jediné – až
se zase všichni sejdeme u nás ve školce.
Kolektiv učitelek MŠ

Přebrepty našich dětí:

• „Paní učitelko, můžu si
půjčit jíženky?“ (žíněnky)

• „Při zabijačce vyrábíme
větrničky.“ (jitrničky)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV, příspěvková organizace
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
OD 3. KVĚTNA 2021 DO 14. KVĚTNA 2021
Vážení rodiče,
vzhledem k přetrvávající situaci s šířením onemocnění COVID-19 proběhne také letos zápis do mateřské
školy jinak, než jsme byli zvyklí. Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím, v případě potřeby
nás kontaktujte na adrese skola@zslibechov.cz nebo na telefonním čísle 315 697 003, linka 102 – ředitelna
nebo na tel. 728 567 261.
Termín odevzdávání přihlášek do MŠ: 3. května – 14. května 2021
Kde sehnat tiskopisy? Veškeré tiskopisy jsou ke stažení a vytištění na stránkách školy: zslibechov.cz, sekce
Mateřská škola, podsekce Dokumenty/směrnice NEBO k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školní budovy,
a to od úterý 6. dubna, vždy ve všední den od 7:00 do 11:00 hodin
Co vyplnit?

• Žádost o přijetí dítěte do MŠ
• Evidenční list dítěte v MŠ. Pozor, jeho součástí je i vyjádření lékaře!
• Přihlášku ke stravování
Prosím, vyplňte všechny požadované údaje, včetně telefonního čísla a e-mailové adresy. Po přijetí
dokumentů Vám bude SMS nebo e-mailem přiděleno registrační číslo.
Způsob odevzdávání dokumentace k zápisu do MŠ:
1) osobně – všechny dokumenty vložte do obálky (prosíme nepřehýbat), obálku nadepište „Zápis do MŠ“,
vložte do poštovní schránky na budově školy
2) poštou – všechny dokumenty vložte do obálky a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Liběchov, Za Školou 161,
277 21 Liběchov
3) elektronicky – podepsané a nascanované dokumenty zašlete e-mailem na adresu: skola@zslibechov.cz
Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel
přijatých dětí na vchodových dveřích budovy školy a na webových stránkách školy: www.zslibechov.cz
nejpozději k 11. červnu 2021.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno písemně, ale bude též oznámeno zveřejněním seznamu
registračních čísel nepřijatých dětí na vchodových dveřích budovy školy a na webových stránkách školy:
www.zslibechov.cz nejpozději k 11. červnu 2021.
Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBĚCHOV, příspěvková organizace
INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ
Vážení rodiče,
vzhledem k přetrvávající situaci s šířením onemocnění COVID-19 proběhne i letos zápis do 1. ročníku ZŠ
bez přítomnosti dětí ve škole. Věnujte, prosím, pozornost níže uvedeným informacím a v případě potřeby nás
kontaktujte na adrese skola@zslibechov.cz nebo na telefonním čísle 315 697 003, linka 102 – ředitelna nebo
na tel. 728 567 261.
Termín odevzdávání přihlášek do ZŠ či žádostí o odklad: 12. dubna – 19. dubna 2021
Kde sehnat tiskopisy? Veškeré tiskopisy jsou ke stažení a vytištění na stránkách školy: www.zslibechov.cz,
sekce Dokumenty NEBO k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školní budovy, a to od úterý 6. dubna vždy ve
všední den od 7:00 do 12:00 hodin
Co odevzdat?
1) V případě zápisu do 1. třídy vyplňte:

•
•
•
•

Přihlášku k zápisu povinné školní docházky
Zápisní lístek
případně Přihlášku do školní družiny
případně Přihlášku ke stravování

2) V případě odkladu povinné školní docházky:

• Žádost o odklad povinné školní docházky
• Vyjádření pediatra (dětského lékaře)
• Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny
Prosím vyplňte všechny požadované údaje včetně telefonního čísla a e-mailové adresy. Po přijetí dokumentů
Vám bude SMS nebo e-mailem přiděleno registrační číslo.
Způsob odevzdávání dokumentace k zápisu:
1) osobně – všechny dokumenty vložte do obálky (prosíme nepřehýbat), obálku nadepište „Zápis“, vložte do
poštovní schránky na budově školy
2) poštou – všechny dokumenty vložte do obálky a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Liběchov, Za Školou 161,
277 21 Liběchov
3) elektronicky – podepsané a nascanované dokumenty zašlete e-mailem na adresu: skola@zslibechov.cz
Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o odkladu Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním
seznamu registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí a seznamu registračních čísel dětí, jimž byl povolen
odklad. Seznamy budou zveřejněny na vchodových dveřích budovy školy a na webových stránkách školy:
www.zslibechov.cz nejpozději k 19. květnu 2021.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno písemně, ale bude též oznámeno zveřejněním seznamu
registračních čísel nepřijatých dětí na vchodových dveřích budovy školy a na webových stránkách školy:
www.zslibechov.cz nejpozději k 19. květnu 2021.
Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy
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Modrá kotva hlásí…
Vážení čtenáři,
dovolte mi oznámit Vám smutnou událost.
Dne 7. února 2021 nás navždy opustil jeden ze
zakladatelů našeho přístavu, pan Jaromír Kubec –
Neptun. Byl to odvážný, pracovitý člověk, pro
kterého nebyl skauting jen nějaký kroužek
volnočasových aktivit, byl to jeho životní styl
a životní poslání. Chtěl bych proto několika větami
vzpomenout na jeho život.
Do skauta začal chodit v dětství, po skončení
druhé světové války. Jeho „chození do skauta“ však
netrvalo dlouho, neboť roku 1950 byl skauting
tehdejším režimem zakázán. On se však i poté
stýkal s kamarády, které si v oddíle našel. Když
v roce 1968 došlo k obnovení naší činnosti, založil
Neptun při mělnickém středisku oddíl vodních
skautů v Liběchově.
V roce 1969 byl skauting bohužel znovu zakázán.
Neptun však považoval výchovu dětí podle
skautských ideálů za velmi důležitou, a proto
pokračoval v tomto poslání skrytě dál pod
hlavičkou Vodního turistického oddílu mládeže.
Místo krojů nosili modré košile, nemohli si nadále
říkat skauti, přesto v rámci možností tehdejší doby
navázali na své dřívější působení. Po listopadu 1989
pak Neptun obnovil nejprve oddíl vodních skautů
a v roce 1992 založil přístav Modrá kotva Liběchov.
Celou tu dobu mu po boku věrně stála jeho žena,
paní Jarmila Kubecová, která mu se vším pomáhala
a stala se spoluzakladatelkou našeho přístavu.
Až do svých sedmdesáti let Neptun aktivně vedl
děti, organizoval stálé tábory v podsadových
stanech i tábory putovní, při kterých sjíždíme řeky.
Do svých pětasedmdesáti pak s námi jezdil alespoň
na tábory stálé. A i když se již později ze
zdravotních důvodů nemohl těchto akcí účastnit,
stále se zajímal o to, co jsme na táboře dělali.
Neptun byl pozitivní člověk, který se nebál práce.
Vždy rád pomohl nebo alespoň poradil. Pro
skauting a liběchovské děti vykonal mnoho
dobrého. Budeš nám chybět, Neptune. Klidnou
plavbu.
Mgr. Jaromír Kubec, kapitán přístavu
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Pověsti z Kokořínska, Mšenska
a Podbezdězí vychází znovu po 25 letech
Regionální muzeum Mělník v partnerství s MAS
Vyhlídky s radostí představuje opětovně vydané
Pověsti z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí, sebrané
Jiřím Zubíkem a Josefem Houžvou. Tito milovníci
příběhů, zvěstí, a především krajiny Kokořínska
před více než pětadvaceti lety usilovně vyhledali,
vyslechli a sesbírali na sto čtyřicet pověstí,
drobných zmínek z historie, dobového tisku
a dalších pramenů. V letech 1993–1996 je pak
vydalo ve třech dílech mělnické (tehdejší okresní)
muzeum. Náklad je již dávno rozebraný, ale touha
zaposlouchat se do bájí oblíbených míst nezmizela.
Ba naopak. Tento rok s cejchem korony
k osamoceným toulkám a objevování
polozapomenutých míst kokořínských končin
přímo vybízí.
A tak jsme se rozhodli vydat pověsti znovu.
Tentokrát uceleně v jedné knize, s kapitolami
sestavenými dle jednotlivých oblastí pro snadný
přehled, s edičními úpravami. Veškeré pověsti jsme
však ponechali tak, jak nám je představila autorská
dvojice Zubík a Houžva. Poutavě a čtivě. Provedli
jsme pouze nepatrné korektury a nové přehledné
rozčlenění původních poznámek a vysvětlivek.
A nově se objevily půvabné kolorované ilustrace
Olgy Vychodilové, které tajuplným příběhům
vdechují život.
Publikace je rozdělena do několika oddílů:
Hradsko a okolí, Okolí Mšena, Mšeno, Z Vysocka
a Liběchovska, O Harasovu, Kokořínské údolí,
Mladoboleslavsko, Dubsko, Houska, Strašidla
a bájné pověsti, Ze vsi Kokořína a okolí, O hradu…
A tak se milí čtenáři máte na co těšit!
Ukázka z oddílu Z Vysocka a Liběchovska vypráví
O rytíři Habartovi a strašné mohyle…
„V překrásném údolí, kterým protéká Liběchovský
potok, se nachází ves Tupadly. Vysoko nad ní se
vypíná pseudorománský zámeček, který byl později
barokně rozšířen. Jeví se na něm i maurské prvky
stavitelského umění. Za zámkem, kde před dávnými
lety stávala kamenná tupadelská tvrz Na Kostelci,
býval pahorek. Lidé mu říkali Homolka. Kde se tu
vzal, když se kolem rozprostírala rovina jako hladce
opracovaný stůl? O tom vypráví tahle pověst. Na
tupadelské tvrzi panoval mocný a hrabivý rytíř
Habart z Krnska a Na Kostelci. Své poddané
nemilosrdně utiskoval a vykořisťoval. Když už
křivdy dosáhly vrcholu, zdvihli se poddaní proti
němu jako jeden muž. Na nádvoří tvrze ho obklíčili
a ze všech stran se k němu přibližovali. Z očí jim

sršel hněv a odhodlání pomstít všechno to
ponižování a utlačování. Sedě na svém vyvoleném
koni řval rytíř na ten dav: ...“
Co Habart zvolal a jak celý příběh dopadl? Stačí se
začíst do právě vydané publikace a vše se dozvíte.
Pověsti z Kokořínska, Mšenska a Podbezdězí
můžete objednat na dobírku na e-mailu
srbova@muzeum-melnik.cz, telefonu 315 630 932
nebo zakoupit přes „muzejní výdejní okénko“. Cena
je 200 Kč. Audio ukázky z knihy naleznete na
www.muzeum-melnik.cz.
-rmmKontakt: Kristýna Frelichová – odd. PR a propagace
frelichova@muzeum-melnik.cz, tel. 728 620 651,
tel. 315 630 923
Regionální muzeum Mělník, příspěvková
organizace Středočeského kraje, nám. Míru 54,
276 01 Mělník. Otevírací
doba: celoročně, úterý –
neděle 9:00 – 12:00
a 12:30 – 17:00 hodin
http://www.muzeummelnik.cz/
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Liběchov sobě - spolek pro
záchranu kostelíčka
Milí spoluobčané,
během vynuceného útlumu společenského
a kulturního života jsme se mohli v posledních
měsících více soustředit na dokončení průvodní
dokumentace k návrhu pietního místa pro hrobku
kostela sv. Ducha a Božího hrobu. Vypracovali jsme
také výroční zprávu o činnosti a hospodaření
spolku v roce 2020. Po schválení členskou schůzí
bude pro zájemce k dispozici na stránkách spolku
www.kostelicek.eu.

v 15:30 hod. koncert a srdečně Vás na něj zveme.
Koncert „Maria – znamení na cestě“ bude tematicky
uzpůsoben svátku Seslání Ducha svatého. V podání
chrámového sboru Hvězda uslyšíte hudební skladby
různých žánrů a z různých období, které Vás spolu
s průvodním slovem uměleckou formou seznámí
s životem Panny Marie.
Členové spolku

Především jsme se ale v nedávné době seznámili
s dokumentem, který pod názvem Kaple sv. Ducha
v Liběchově. Stavebně historický průzkum v roce 2019
vytvořili PhDr. Petr Mandažiev, Ph.D., PhDr. Michal
Patrný a Ing. Markéta Musilová. Stavebně
historický průzkum (SHP) je součástí komplexní
projektové dokumentace, kterou pro opravu
kostelíčka nechalo zpracovat město Liběchov a na
jejímž financování se náš spolek podílel. Z textu
SHP vyplynuly zajímavé údaje, které si zaslouží
pozornost.
V sobotu 10. dubna 2021 od 15 hodin se proto
uskuteční on-line diskuse Čím podnětným přispěl
stavebně historický průzkum kostelíčka. Setkání se
původně mělo konat v místní knihovně, ale
epidemiologická situace tomu bohužel nepřeje.
Účast přijali zástupci vedení města paní starostka
I n g . e t M g r. V l a d i m í r a Z r a l í k o v á a p a n í
místostarostka Ing. Pavla Veverková. Diskusní
setkání by mělo sjednotit terminologii používanou
pro název kostelíčka s přihlédnutím k informacím
ze SHP a sjednotit způsob zápisu pojmenování,
případně také zvážit, zda by k oživení lokality
nemohlo přispět i zavedení nových místních názvů.
Z diskusního setkání bude pořízeno společné
písemné vyjádření, které poté zveřejníme. Ve stejný
den rozsvícením svíček u památníku na místním
hřbitově vzpomeneme na členy rodu Villani
a rodiny Veithů, kteří významně ovlivnili dějiny
Liběchova. Tento pietní akt každoročně pořádáme
v čase, kdy si připomínáme rozsáhlý požár, při
němž v noci z 13. na 14. dubna roku 1966 po úderu
bleskem vyhořela věž kostelíčka.
Letnice letos připadnou na 23. květen. Čtvrtý
ročník Svatodušní pouti se tradičně uskuteční
v sobotu, tentokrát 22. května. O rozsahu pouti Vás
budeme včas informovat. Věříme, že se bude moci
alespoň v redukované podobě konat. S podporou
města Liběchov pořádáme v kostelíčku 22. května
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Čermákova vížka ve vinici pod kostelíčkem

Památník rodu Villani a rodiny Veithů
na liběchovském hřbitově
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Jak na výsadbu stromů na
vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít
a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu
věcí, například k čemu má daný pozemek sloužit
a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat.
Představit si, jaký bude strom v dospělosti i jaký
bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž
specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost,
jiné jsou suchomilné či světlomilné. To vše je při
navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste
zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis.
Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše či vrby jsou silné
alergeny, a jejich majitelé by si proto na jaře své
zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad
tím, zda se výsadba do daného místa hodí v širším
kontextu. Například akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi
dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do
krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby
byly dodrženy všechny zákonné povinnosti.
Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní
předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco
jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od
společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní
stromy 1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek
musí být dostatečně široký, aby nebyla tato

povinnost porušena. Případně si musíte zajistit
souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje
peníze a čas. Ucelené informace o tom, co
organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů
na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout
i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně po
výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace
o možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží
centrální registr stromů na webu Sázíme
budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může
každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les.
Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní
mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené
v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích
a počtech stromů vysazených v ČR a můžeme měřit
dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na
celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné
přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově
vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková, PR manažerka iniciativy Sázíme
budoucnost
Nadace Partnerství

Liběchovský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku.

Číslo registrace: MK ČR E 10681. Vydává Město Liběchov, Rumburská 53. IČO: 00237019.
Náklad 440 ks – zdarma. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.

Vychází pětkrát ročně a v tištěné podobě je doručován zdarma do všech domácností Liběchova
a Ješovic. Elektronická verze aktuálního zpravodaje i starších vydání je ke čtení i ke stažení na
internetových stránkách obce www.libechov.cz v sekci „Liběchovský zpravodaj“.
Příspěvky a obrazové přílohy je možné zasílat na e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz.
Uzávěrka příštího čísla bude 11. června 2021.
Realizace funprint.eu
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