Červen 2021

Vážení spoluobčané,
vítám vás u čtení letního čísla Liběchovského
zpravodaje. Jsem ráda, že se nyní, na začátku
prázdnin, po více než roce pomalu a aspoň zčásti
vracíme k životu, na jaký jsme byli zvyklí před
pandemií nemoci covid-19. Doufejme, že už nastal
ten správný čas, kdy můžeme znovu začít
navštěvovat kulturní, sportovní a společenské akce
a těšit se ze vzájemného setkávání. S příchodem
doby dovolených už mnozí z nás cítí, že si opravdu
potřebujeme odpočinout a načerpat nové síly.
Přestože nemoc, jejíž dopad jsme si před nedávnem
ani neuměli představit, bude i nadále ovlivňovat
naše životy, věřím, že již brzy dojde k trvalému
zlepšení, a přeji Vám všem, abyste si do té doby
uchovali pevné zdraví, rozvahu a klidnou mysl.
A nyní k tomu, co se v Liběchově a Ješovicích
událo v uplynulých týdnech, a co nás v brzké době
naopak teprve čeká:

• S příchodem jara a také vlivem deštivého

počasí opět začala bujet vegetace. Znovu proto
vyzýváme občany, aby věnovali pozornost
především keřov ým porostům na sv ých
pozemcích v místech, kde jejich hranice sousedí
s místní komunikací. Prořezávejte pravidelně
zeleň a nenechávejte přerůstat větve, které
zasahují do cesty a brání tím průjezdu vozů
technických služeb, popelářů a často i pohybu
chodců.

• V květnu jsme začali s rozvozem obědů ze

školní jídelny, který je určen seniorům
a hendikepovaným spoluobčanům. Cena oběda
činí 72 Kč, dovoz je zdarma. Pokud máte o tuto
službu zájem, kontaktujte Městský úřad Liběchov
na telefonu 315 697 016. Další zájemci o obědy
ze školní kuchyně, na které se rozvoz nevztahuje,
si mohou obědy objednávat také a vyzvedávat je

č. 3

osobně v budově základní školy. Více informací
najdete na straně 22.

• V červnu začala avizovaná rekonstrukce silnice

I/9 od Vehlovic po Želízy, kterou pro Ředitelství
silnic a dálnic provádí firma BES, s. r. o,
z Benešova. Je proto nutné počítat s výrazným
omezením dopravy. Čeká nás několik částečných
uzavírek a pravděpodobně také jedna úplná
uzavírka silnice I/9. Harmonogram je stále
upravován, aktuální časové rozvržení oprav
jednotlivých úseků naleznete zde na straně 7
a na webových stránkách města www.libechov.cz

• Současně s rekonstrukcí vozovky probíhá

i úprava propustků v úseku mezi Liběchovem
a Dubou, která je rovněž spojena s dopravními
uzavírkami. Opravuje se i opěrná zeď
v Tupadlích. Doprava je zde řízena semafory.
Všechny zmíněné stavby by měly být dokončeny
v říjnu 2021.

• V návaznosti na rekonstrukci silnice začne

úprava prostranství před městským úřadem. Tuto
stavbu provede firma Gardenline, s. r. o.,
z Litoměřic. Více se dozvíte z článku na straně 7.

• Byla dokončena kompletní výměna krovu

O Kostelíčku aktuálně

a střešní krytiny na budově městského úřadu.

• Město Liběchov získalo dotaci ve výši 5,2

milionu Kč, určenou na vybudování sběrného
dvora. Stavební část prací provede firma SDC
(Stavby dopravních cest), a. s., štěpkovač dodá
firma Urban Kovo a kontejnery firma JRK Česká
republika. Celá akce má být dokončena do
podzimu tohoto roku.

• V poslední době jsme se bohužel museli

zabývat hned několika černými skládkami.
Tomuto tématu se věnuje článek na straně 3.

• V současné době se pracuje také na

rekonstrukci hospody v Ješovicích. Od května se
již podařilo udělat nové omítky, stropní podhled,
celkovou elektroinstalaci včetně osazení nových
světel, pokládku dlažby pod kamny a položení
nové podlahové krytiny.

• V Ješovicích byl rovněž upraven svah pod

vysokým napětím vedle fotbalového hřiště.
Vzniklo zde místo pro kontejnery na tříděný
odpad, které v současnosti hyzdí náves, současně
se rozšířil počet parkovacích míst. Za kulatinu,
kterou jsme využili k ohrazení prostoru,
děkujeme panu Josefu Homolkovi.

• Od 12. 7. do 27. 8. 2021 se opět koná dětský

příměstský tábor, na který již nyní přijímáme
přihlášky. Informace jsou otištěny na zadní
straně obálky tohoto zpravodaje.

Uskutečněné akce:
Spolek Liběchov sobě uspořádal Svatodušní pouť,
spojenou s výstavou a reprodukovaným koncertem
na Kostelíčku.
Plánované akce:
Přestože v těchto dnech dochází k rozvolnění
protiepidemických opatření, další vývoj situace
zůstává zvlášť pro podzimní měsíce nejistý.
Z tohoto důvodu se zastupitelstvo města Liběchov
rozhodlo zrušit letošní Svatohavelské posvícení.
Jeho přípravy jsou organizačně velmi náročné,
a proto nemůžeme riskovat variantu, že se akce na
konec nebude smět konat. Věřím, že toto
rozhodnutí přijmete s pochopením.
V Ješovicích se letos neuskuteční Olympiáda
trochu jinak. Pořádání dalších akcí (Pohádkový les,
Lampionový průvod, Mikulášská nadílka, Posezení
se seniory ad.) se bude řídit aktuálními
podmínkami a budete o něm vždy předem
informováni prostřednictvím vývěsky a webových
stránek města.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková,
starostka města Liběchov
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Dne 10. dubna 2021 se uskutečnila on-line
schůzka vedení města Liběchov a zástupců spolku
Liběchov sobě. Jejím cílem bylo najít správné
označení pro Kostelíček, které by bylo podloženo
historickými prameny. Dosud se totiž střídavě
užívalo označení kostel nebo kaple a v názvu se
objevovala zasvěcení sv. Duchu, Božímu hrobu (sv.
Hrobu) a sv. Kříži.
Spolek ve spolupráci s historikem umění PhDr.
Vítězslavem Štajnochrem, Ph.D., vyhledal doklady
o proměnách názvu památky. Vycházel přitom
hlavně ze stavebněhistorického průzkumu,
zpracovaného týmem odborníků v roce 2019,
a opíral se také o archivní prameny k dějinám
farnosti, které shromáždil a komentoval Mgr.
Miroslav Šantin.
Z předložených dokladů vyplynulo, že správný
a úplný název Kostelíčka zní kaple sv. Ducha,
Božího hrobu a sv. Kříže. Město i spolek jej v této
podobě budou shodně používat ve všech oficiálních
dokumentech, které souvisejí s opravou, využitím
i propagací Kostelíčka.
Hned v květnu se podařilo zanést nový název do
Památkového katalogu, kde je kaple evidována pod
č. 24923/2-1340 (po právní stránce jí ale navždy
zůstane označení kostel sv. Ducha, pod kterým byla
v šedesátých letech do seznamu zapsána).

Vandalismus v aleji a krádež
v kabinách SK Liběchov
Dne 16. června 2021 došlo v liběchovské aleji
k události, u které zasahovala občany přivolaná
hlídka Policie ČR. Skupina mladých lidí se vloupala
do kabin fotbalového oddílu SK Liběchov, kde
odcizila sportovní vybavení (mj. sportovní tašky
a míče) a dopustila se tím trestného činu. Jde
o pachatele, z nichž někteří mívají opakovaně
problémy se zákonem.
Poté stejná skupina zlodějů demolovala
odpadkové koše v aleji. Ani to zdaleka není
zanedbatelné. Kvůli vandalům, kteří si neváží práce
druhých (snad proto, že sami nic pořádného neumí
a nedělají) vydává město každoročně desetitisícové
částky za obnovu zničeného zařízení veřejných
prostranství. Například cena jednoho odpadkového
koše činí 2 500 Kč – a takových košů musíme
vyměnit každý rok přibližně deset. Jistě není třeba
dodávat, že jde o peníze, které bychom dokázali
využít mnohem lépe.

vyvezené stavebníky na černou skládku ovšem
musíme uhradit všichni, ze společného rozpočtu.
A nejsou to zrovna malé částky: jde o desítky tisíc
korun, které bychom mohli v ynaložit na
potřebnější věci. Apelujeme proto na občany, aby si
všímali dění na veřejných prostranstvích
a v případě, že budou svědky nepovoleného
ukládání odpadu, kontaktovali buď městský úřad,
nebo rovnou Policii ČR.

Smutným a také trochu překvapivým faktem je,
že pachateli obou zmíněných činů jsou převážně
plnoletí občané Liběchova, kteří zde vyrůstali od
dětství. Nevadí jim, že poškozují věci pořizované
z peněz, které by i jim samotným mohly přinést
užitek jinde. A nezastaví se na konec ani před
krádeží.
Až tito mladí lidé, kteří dosud nic nedokázali,
sami vykonají něco záslužného, tak si snad začnou
vážit práce druhých a nebudou ničit veřejná
prostranství.

Černé skládky znovu
v Liběchově i Ješovicích
Odklízení černých skládek, které hyzdí veřejná
prostranství, se soustavně věnujeme již několik let.
Tento problém se však objevuje stále znovu a na
nových místech: v nedávné době to bylo například
u cesty, která vede kolem statku do Ješovic (viz
foto). Nejčastějším obsahem černých skládek, které
odklízíme, je přitom odpad ze staveb a suť. Každý,
kdo se pustí do stavebních prací, by měl už při
jejich plánování zahrnout do svých nákladů také
odvoz odpadu. Objednat kontejner není v současné
době žádný problém, samozřejmě se za něj platí
a není možné se tomu vyhnout. Likvidaci suti
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Vladimíra Zralíková, starostka města

Klid o nedělích a svátcích
Připomínáme všem našim občanům i majitelům
rekreačních objektů čl. 6 Obecně závazné vyhlášky
města Liběchov č. 5/2015. Ta o nedělích a státem
uznaných svátcích zakazuje pracovat při údržbě
zahrad s hlučnými přístroji, jako jsou travní
sekačky, křovinořezy, motorové pily apod. V sobotu
je práce možná bez omezení, je však nutné dodržet
stanovenou dobu nočního klidu, to znamená od 22
hodin do 8 hodin ráno. Ve všední dny noční klid
končí již o šesté hodině ranní.

Vyhláška č. 5/2015 upravuje také pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství (čl. 2). Důrazně
upozorňujeme majitele psů, kteří k venčení
využívají veřejně přístupné cesty ve městě
a travnaté plochy, aby vždy uklízeli po svých
zvířatech. Je to naprosto
základní a také nezbytná
ohleduplnost ke všem, kteří
tato místa sdílejí s Vámi, nebo
je dokonce pravidelně udržují.
Připomínáme, že na hřbitov je
psům vstup zcela zakázán.

Informace městského úřadu

Společenská kronika

Rumburská 53, 277 21 Liběchov

V měsících červenci a srpnu
tohoto roku oslaví devět
našich spoluobčanů své
významné životní jubileum.

telefon: 315 697 016
e-mail: ou@libechov.cz
matrika@libechov.cz

Zálohové platby stočného
První záloha na stočné je splatná od 1. 8. do 31. 8.
2021 na účet číslo 43-7151660227/0100
s přiděleným variabilním symbolem plátce. Zálohy
uhrazené mimo tento termín budou vráceny na
účet plátce bez zaúčtování.
Vrácení přeplatku z faktury za stočné je možné
dvojím způsobem:

65 let

2x

70 let

3x

75 let

2x

80 let

1x

85 let

1x

Všem jubilantům z celého srdce přejeme hlavně
pevné zdraví, dobrou pohodu a spoustu elánu do
dalších let.
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.
Bližší informace: libechovsky.zpravodaj@libechov.cz

Převodem: podmínkou je písemná žádost, kterou
zašlete na adresu ou@libechov.cz nebo předložíte
v podatelně městského úřadu. Je nutné uvést
jméno, číslo faktury, částku a číslo účtu, kam má
být přeplatek odeslán.
Hotově: s fakturou se, prosím, dostavte osobně
do pokladny městského úřadu, kde Vám bude
přeplatek vrácen.

Cvičení Letecké služby
Začátkem června se v Liběchově konalo cvičení
Zásahové jednotky Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje a Letecké služby Policie České
republiky. Město bylo požádáno o využití budovy
bývalé mateřské školky k nácviku slaňování
z vrtulníku na plochou střechu. Celkem proběhly
čtyři výsadky v průběhu čtrnácti dní. Po dohodě
s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Liběchov Mgr. Janou
Pravdovou mohl vrtulník dosednout na plochu
školního sportoviště. Na oplátku pak policisté
dětem z naší školy a školky umožnili, aby si tento
stroj prohlédly zblízka. Akce byla pro děti velkým
zážitkem a nejen pro ně. Děkujeme oběma
jednotkám Policie ČR.
Pavla Veverková, místostarostka
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Infocentrum
v Liběchově otevřeno

Louka v aleji v létě ožije
Dříve než se podaří dokončit přípravy nutné
pro revitalizaci centra obce a získat potřebné
finanční prostředky, rozhodli se zastupitelé pro
dočasný projekt, který by měl udělat radost
především dětem.

Rumburská 40
infocentrum@libechov.cz
Otevírací doba:
V červnu a září otevřeno pouze o víkendech.
Od října do května je infocentrum uzavřeno.
Červenec a srpen:
Pondělí:

zavřeno

Úterý – pátek: 13–16 hod.
Sobota:

10–16 hod.

Neděle:

10–14 hod.

V nabídce jsou knižní publikace o Liběchovsku
a Kokořínsku, mapy, pohlednice, pexeso a řada
suvenýrů s motivem Liběchova.
Celoročně v prostorách
infocentra funguje také Místní
knihovna v Liběchově.
Otevřeno je každý pátek od 16
do 19 hodin. Vybírat nyní
můžete z více než tří tisíc
svazků. Výpůjční doba je jeden
měsíc s možností prodloužení. Roční registrační
poplatek je pro dospělé čtenáře 50 Kč, pro děti do
15 let 25 Kč. Otevřeno bude i o prázdninách.

Ing. Pavel Dostál spolu se zaměstnanci
technických služeb vybudoval u jezírka v aleji
přístřešek pro ovce. Ty se do oploceného výběhu
nastěhují už začátkem prázdnin.
U ohradníku bude umístěn automat, kde bude
možné zakoupit speciální krmivo, které
zvířatům neublíží. Krmení jakoukoli jinou
potravou je přísně zakázáno. Prosíme,
respektujte to.
V rámci revitalizace centra na tomto místě
v budoucnu vznikne pobytová louka, hřiště pro
děti a další prvky pro volný čas.

Město Liběchov hledá brigádníky

Péče o zeleň

na údržbu veřejné zeleně –
sekání trávy.

V červnu jsme byli nuceni pokácet deset
vzrostlých stromů v bývalém areálu lesní správy
a též v přilehlém parku. Na první pohled stromy
sice vypadaly zdravě, detailnější průzkum však
bohužel odhalil jejich závažné poškození, které
ohrožovalo jejich stabilitu a představovalo
nebezpečí pro okolní dřeviny. Většina
z pokácených stromů byla totiž napadena nejen
dřevomorkou kořenovou, ale i dalšími
houbovými chorobami. Na převážné většině
z nich také parazitovaly různé rostliny.

Časový režim dle domluvy.
Informace na telefonním čísle
315 697 016.

Vladimíra Zralíková, starostka města
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Zprávy o dotacích a dalších
chystaných projektech

za 1,6 miliardy korun. Dalších 888 projektů nebylo
podpořeno v celkové částce 2,9 miliardy korun.
Budeme proto hledat jiné zdroje a možnosti.
V každém případě nezbývá než zkusit podat žádost
příští rok. Opravy obou komunikací, jak ke škole,
tak pod školou, představují náklady ve výši 9,6
milionu Kč. Tvoří tedy polovinu rozpočtu obce.

Zahájili jsme práce na projektu SBĚRNÝ DVŮR
v bývalém areálu lesní správy. Výběrové řízení
vyhrála firma Stavby dopravních cest, a. s.,
z Roudnice nad Labem. Předpokládané celkové
náklady na vybudování sběrného dvora včetně
přípravné fáze projektu 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.). Realizace je naplánována do
15. listopadu 2021.

S radostí však můžeme říci, že OBNOVA
SPORTOVIŠTĚ vyšla. Žádali jsme už loni, to jsme
podpořeni nebyli, ale letos to klaplo. Uspělo celkem
78 žádostí (v hodnotě požadované dotace ve výši
235 mil. Kč) z celé České republiky. Nepodpořených
žádostí bylo 155 v celkové hodnotě 458 mil. Kč. Náš
projekt zahrnuje nahrazení stávajícího
nev yhovujícího škvárového oválu umělým
sportovním povrchem s běžeckou dráhou
(uprostřed vznikne travnaté hřiště pro malou
kopanou), dále úpravu hřiště na míčové hry
a doskočiště pro skok daleký. Celkové náklady jsou
2,53 mil. Kč, dotace pak 1,97 mil. Kč.

MÍSTO PRO BUDOUCÍ SBĚRNÝ DVŮR

V rámci projektu NÁVRH OBNOVY ZELENĚ
V EXTRAVILÁNU OBCE byla obnovena úvozová
cesta v Ješovicích. V září bude realizace pokračovat
výsadbou stromů, které jsou již od loňského roku
předpěstovávány v balech v sídle dodavatele. Tento
způsob výsadby, umožňující vytvoření kvalitního
kořenového balu, pak zajišťuje snazší uchycení
stromů a jejich menší úhyn.
Dne 4. 6. jsme se dozvěděli výsledek podaných
žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
rekonstrukci MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, cest ke
škole a pod školou a na obnovu VENKOVNÍHO
SPORTOVIŠTĚ u školy. Bohužel žádost na
rekonstrukci cest nebyla podpořena. V tomto
programu je pravidelně vysoký počet zájemců
a letošek byl úplně extrémní. Uspělo 528 projektů

SOUČASNÉ SPORTOVIŠTĚ A PLOCHY K ÚPRAVĚ
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revitalizace veřejného prostoru. Na základě
výběrového řízení realizaci naší části projektu
provede firma Gardenline, s. r. o., z Litoměřic, která
předložila cenovou nabídku ve výši 6,5 mil. Kč.
Akce bude kryta částečně dotací ve výši cca 1,8 mil.
Kč a z větší části střednědobým úvěrem. Budeme
usilovat o to, aby veškeré práce byly dokončeny
v letošním roce, nejzazší možný termín je červen
2022. Náš projekt má, jak věříme, dostatečnou
časovou rezervu, lze totiž očekávat problémy
s dodacími lhůtami dlažeb a jiných materiálů, které
v současné době komplikují řadu staveb, navíc
musíme počítat s nutnou technologickou pauzu
v zimním období.
Dopravní omezení v Liběchově – oprava silnice I/9,
předběžný harmonogram ŘSD:
I. etapa: 21. 6. – 14. 7. 2021 (částečná uzavírka)
II. etapa : 15. 7. – 7. 8. 2021 (částečná uzavírka)
III. etapa: 8. 8. – 31. 8. 2021 (úplná uzavírka)
IV. etapa: 1. 9. – 25. 9. 2021 (částečná uzavírka)
V. etapa: 26. 9. – 18.10. 2021 (částečná uzavírka)
Omezení probíhají již nyní také směrem od
Liběchova po Medonosy, jedná se o akci Opravy
propustků pod silnicí I/9. Zde budou omezení
probíhat cca do konce října.
V letošním roce se podařilo v ybudovat
ELEKTROPŘÍPOJKU ke Kostelíčku a zdárně byla
dokončena také OPRAVA STŘECHY úřadu. Pod
uhnilými pozednicemi se nacházel zajímavý nález:
historická tabulka s označením popisného čísla.
V letošním roce nás ještě čeká akce
V Y B U D O VÁ N Í P Ř E C H O D U U P O Š T Y
A REVITALIZACE PLOCHY PŘED MĚSTSKÝM
ÚŘADEM i celkové omezení dopravy, způsobené
plánovanou opravou silnice I/9. Firma BES, s. r. o.,
z Benešova je zhotovitelem stavby při opravě
silnice I/9, investorem je Ředitelství silnic a dálnic.
Jak jsme informovali o vazbách na náš projekt
v minulém čísle Zpravodaje, opravy budou
zahájeny v úseku od Vehlovic po benzinovou
pumpu v Malém Liběchově (I. a II. etapa). Když vše
půjde podle plánu, proběhnou v termínu od 21. 6.
do 7. 8. 2021. Následovat by měla III. etapa,
vyžadující úplnou uzavírku pod kostelem sv. Havla.
Ta je v plánu v srpnu. V rámci IV. etapy,
soustředěné na prostor kolem městského úřadu,
bude vybudován nový přechod pro chodce a budou
založeny nové silniční obruby. Oprava silnice bude
pokračovat dále až po obec Želízy. Právě v rámci IV.
etapy oprav silnice (plánována na září 2021)
musíme navázat naším projektem, jímž je
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Liběchov, II. etapa
Přípravy letošního tábora už jsou v plném
proudu. O letních prázdninách 2021 a 2022 se
uskuteční další příměstské tábory, na které město
získalo dotaci ve výši 400 tis. Kč z programu MAS
Vyhlídky. Přihlašování dětí na tábor již probíhá.
Přihlášky jsou k dispozici na Městském úřadě
a zároveň jsou volně ke stažení na webu města.
Tábor se uskuteční v sokolovně pod dohledem
zkušených pedagogů liběchovské základní školy.
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Chraňme pitnou vodu!

Ordinace Liběchov, s. r. o.
Vážení čtenáři,
velmi mne potěšilo, že velké
procento mých pacientů je již
očkováno proti onemocnění
covid-19. Mnohé z Vás čekají
druhé dávky vakcín. V současné době čtete
v médiích řadu informací o nežádoucích účincích
vektorových vakcín. Při jejich aplikaci se budeme
řídit doporučením České vakcinologické
společnosti a budeme postupovat individuálně.
Všem, kteří čekají na druhé dávky vakcín Astra
Zeneca, se ozveme. Vzhledem k dostupnosti
vakcinačních center již nové dávky neobjednáváme.
Očkování všem doporučuji, má mnohem méně
nežádoucích účinků než vlastní onemocnění.

Jak jsme již několikrát psali, zdroj pitné vody na
Boží Vodě je velice kvalitní a svým původem
i vzácný pramen. Nejen s ohledem na několik let
trvající hydrologické sucho je proto nutné,
abychom tento výjimečný zdroj chránili a abychom
neplýtvali pitnou vodou, kterou nám poskytuje.
Ovlivnit to může každý z nás, stačí dodržovat
několik jednoduchých zásad:

Všechny Vaše certifikáty k očkování i potvrzení
o výsledcích provedených PCR a antigenních testů
získáte na Očkovacím portálu občana, který najdete
na webových stránkách ocko.uzis.cz. Přihlásit se
můžete prostřednictvím e-identity, a pokud ji
nevlastníte, zadáte své rodné číslo a číslo osobního
dokladu. Poté obdržíte SMS s jednorázovým
přihlašovacím kódem. Absolvujete-li očkování nebo
testování, uvádějte proto vždy pozorně správné
telefonní číslo a e-mailovou adresu.

• V létě nezalévat pitnou vodou, ale používat
vodu dešťovou. Rostlinám navíc lépe vyhovuje.
• Udržovat vodoměrnou šachtu v dobrém
technickém stavu. Nečistoty v zanedbaných
šachtách mohou poškodit vodoměr a poté
dochází ke zbytečnému úniku pitné vody.

Ráda bych Vás požádala, abyste nezapomněli, že
existují i jiná infekční onemocnění a během léta
zkontrolovali i Vaše očkování proti tetanu
a klíšťové encefalitidě. Pro seniory starší 65 let je
také vhodné očkovat se proti pneumokokovým
infekcím. Tuto vakcínu hradí Vaše pojišťovna.

• Vzhledem k tomu, že je naše pitná voda
relativně tvrdá, je potřeba věnovat zvýšenou péči
součástím armatur, kontrolovat například těsnění
nádržky u WC, pojišťovací ventily bojlerů apod.,
aby opět nedocházelo ke zbytečnému protékání
vody.

Dovolená je v naší ordinaci naplánována na první
dva červencové týdny. Zástup bude zajištěn.
Informace o poskytování lékařské péče v době naší
dovolené budou uveřejněny jak na našich
webových stránkách ordinacelibechov.cz, tak
v Aktualitách na webu města Liběchov.

Všechna tato opatření šetří nejen pitnou vodu,
ale také vaši peněženku!
Vladimíra Zralíková, starostka města

Přeji Vám krásné léto. A pamatujte, až se Vás
zima zeptá, co jste dělali v létě, je dobré odpovědět:
„Očkovali jsme se.“

Zajímají Vás novinky uveřejňované na
webových stránkách města Liběchov?

MUDr. Lucie Žáčková
a kolektiv ordinace
Liběchov

Přihlaste se k odběru Aktualit. K registraci
stačí pouze uvést Vaši e-mailovou adresu.
Tlačítko „Přihlásit se k odběru novinek“
najdete na adrese
https://www.libechov.cz/aktuality
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výzkumných pracovníků. HR Award získalo již
téměř 600 evropských výzkumných ústavů
a univerzit. V České republice je držitelem ocenění
dosud 35 institucí a další o něj usilují. Strategie
řízení lidských zdrojů ve výzkumu (HRS4R)
doporučuje Evropská komise již od roku 2005. Od
roku 2020 se k tomuto procesu připojil také ÚŽFG
zahájením realizace projektu s názvem
„Zkvalitnění strategického řízení na Ústavu
živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.,
v oblasti lidských zdrojů ve vědě a výzkumu“ (CZ.
02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650) v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Získáním ocenění však práce nekončí. „Čeká nás
náročné několikaleté období hodnocení a plnění
nastavených opatření a plánů, včetně osobní
kontroly hodnotitelů z Evropské komise,“ popisuje
další fáze projektu Linda Sedláková, HR manažerka
projektu. Během realizace projektu jsou vytvářeny
strategické dokumenty, které jsou
v souladu s principy Charty pro výzkumné
pracovníky a Kodexu chování pro
přijímání v ýzkumných pracovníků.
Udělené ocenění je vedením ústavu
považováno za milník v realizačním
období projektu. „Věřím, že se našemu
pracovišti podaří HR Award zúročit v maximální
míře,“ dodává Jan Kopečný.

ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ FYZIOLOGIE A GENETIKY
ZÍSKAL OCENĚNÍ ZA EXCELENTNÍ PÉČI
O LIDSKÉ ZDROJE
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se
dne 3. 5. 2021 zařadil mezi špičkové vědecké
instituce, kterým se podařilo získat ocenění
Evropské komise HR Excellence in Research Award,
a je tak teprve šestým pracovištěm Akademie věd,
které toto prestižní mezinárodně uznávané ocenění
v oblasti lidských zdrojů získalo.
Současná věda je multioborová a propojená
a s tím souvisí zásadní potřeba mezinárodní
spolupráce jak na personální, tak na finanční
úrovni. „Toto ocenění přináší našemu
pracovišti zvýšení prestiže mezi
zahraničními institucemi,“ popisuje význam
ocenění Michal Kubelka, ředitel pracoviště.
„Ref lektuje skutečnost, že pracovní
podmínky u nás budou zcela srovnatelné
s podmínkami vědeckých institucí kdekoli
v Evropské unii. Naším ideálem je dosáhnout stavu,
aby nově příchozí zahraniční pracovník nepoznal
změnu podmínek při přechodu na naše pracoviště,“
doplňuje Michal Kubelka.

Více informací o procesu HRS4R a jeho realizaci
v ÚŽFG je k dispozici na https://www.iapg.cas.cz/
cs/hr-award/.
Barbora Vošlajerová a Jan Kopečný, ÚŽFG AV ČR

Jan Kopečný, zástupce ředitele pro vědu, si od
ocenění HR Award slibuje vyšší kvalitu péče
o všechny zaměstnance a jejich profesní růst.
„Excelentní věda je postavena na práci celých týmů
pod vedením špičkových expertů a na nastavení
atraktivního prostředí pro rozvoj nadějných vědců
a vědkyň. Zaměřujeme se proto na vytvoření
zajímavějších, mezinárodně srovnatelných
podmínek pro kvalitní vědeckou práci, profesní růst
všech zaměstnanců a zároveň sladění soukromého
a profesního života,“ popisuje Jan Kopečný
konkrétní strategii pracoviště v oblasti lidských
zdrojů. K tomu pomůže i nově budovaná grantová
ústavní podpora. „Výsledkem je stále rostoucí podíl
zahraničních pracovníků v ústavu, který je
indikátorem zvýšení mezinárodní prestiže ÚŽFG,“
dodává Jan Kopečný.
Ocenění uděluje Evropská komise výzkumným
a univerzitním pracovištím, která se výrazně
zasazují o zlepšování pracovních podmínek
a personální rozvoj zaměstnanců v souladu
s principy Evropské charty pro v ýzkumné
pracovníky a Kodexem chování pro přijímání
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Z naší školky
Ještě za zpřísněných podmínek
a omezeného provozu proběhl v naší
školce slet čarodějů a čarodějnic.
Každá třída měla svůj magický
program. Malí čarodějové
a čarodějnice museli projít různými
zkouškami, které prověřily jejich
zdatnost a dovednost, například let
na koštěti, čarování, překonávání
překážek, tvorba pavučin. Také se
tančilo a dovádělo, hrály se hry.
Nechyběly ani odměny
a čarodějnické vysvědčení. Jedna
hodná čarodějka dokonce připravila
občerstvení a krásně jsme si to užili.
Třikrát sláva – epidemická situace
se lepší a školy jsou opět v plném
proudu! Do školky už mohou
všechny děti, zpívat je dovoleno,
rodiče si mohou v šatně prohlédnout
v ýrobky a pracovní listy dětí.
Pedagogové už nemusí po celou
dobu nosit respirátory, takže nám
děti lépe rozumí, nemusíme
zvyšovat hlas a také odezírání z úst
výrazně pomáhá při komunikaci.
Zůstala jen dezinfekce rukou a to
snad každý zvládne. Vždyť je to to
nejjednodušší, co nám pomůže
udržet zdravé a bezpečné prostředí
pro naše děti.
Vracíme se zpátky do starých kolejí, přesto něco
stále nejde zrealizovat. Třeba Den dětí, jaký tu
býval poslední roky – ve spolupráci se složkami
Integrovaného záchranného systému. To nás ale
neodradilo. Oslovily jsme maminky dětí, které nám
ochotně pomohly s realizací Dne dětí v mateřské
školce. Na veřejném hřišti jsme připravili devět
stanovišť na téma, které korespondovalo
s týdenním tématem výchovně-vzdělávací práce:
Zvířátka ze ZOO. Každé dítko obdrželo kartičku se
symboly jednotlivých stanovišť, připomněli jsme si
pár bezpečnostních pravidel a šlo se na věc.

učitelka nebo maminka nakreslila dětem do
kartičky obrázek. Na konec děti dostaly balíček
s drobnou hračkou a sladkostí, diplom a zmrzlinu.
A zbyl čas i na volné hry a dovádění.

Žirafy chodily na chůdách, klokani skákali
v pytlích, panda šplhala po prolézací stěně, kobra
zanechávala stopy v písku, krmil se lev, tučňáci
chytali rybky a jezdili po skluzavce, silní sloni se
přetahovali lanem, zebry běhaly a skákaly přes
překážky. Nesměla chybět chytrá opice, která
skládala obrázkové kostky, puzzle nebo půlené
obrázky. Za každý splněný úkol dohlížející paní

Součástí zoologického tématu byla i návštěva
chovatelů africké želvy. Děti překvapila hlavně její
velikost. Mohly si ji pohladit a odvážlivce dokonce
povozila na krunýři.

O nečekaný vrchol dne se postarali příslušníci
Policie ČR. V areálu bývalé mateřské školy v ten
den trénovali slaňování z vrtulníku a děti se tak
staly pozorovateli policejního zásahu z výšky.
Dokonce přihlížely i přistání vrtulníku na poli hned
za veřejným hřištěm. Tráva, lístky, čepice a kartičky
létaly vzduchem. Jak by řekli kluci: „No prostě
bomba!“

Druhý týden v červnu jsme si povídali o letním
ovoci a zelenině. Využili jsme tentokrát pozvání
paní učitelky Marie Polákové do venkovní učebny
a na zahradu základní školy. Děti poznávaly
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zeleninu v záhoncích, tvořící se plody na ovocných
stromech a keřích. Mohly i ochutnat letošní úrodu
ředkviček – ty ale pálily! Překvapení pro nás
připravili manželé Abrhámovi, kteří přijeli před
školu se svým zmrzlinovým autíčkem a pozvali
všechny děti na zmrzku. Na výběr byla čokoládová
a samozřejmě ovocná – mango, aby to bylo
k tématu.
Na závěr bychom rády poděkovaly všem, kteří
nám pomohli s přípravou a uskutečněním výše
jmenovaných akcí: Petře Honzíkové, Kláře Slabé,
Veronice Borovičkové, Markétě Kahlerové,
Květoslavě Najmanové, Abigail Rejchrtové
Kozlíkové, Dušanu Thurzovi, Ludmile a Josefu
Abrhámovým. Velice si vážíme jejich ochoty
zpestřit dětem pobyt ve školce a těšíme se na další
spolupráci.
Kolektiv učitelek MŠ
Přebrepty našich dětí:
„Jé, ty jsi ostříhaný?“ – „No, máma mě
omašinkovala.“
„Děti, ví někdo, co je to satelit?“ – „To je to, co dělá
fifinu!“
„Jestlipak si v pokojíčku uklízíte?“ – „Mám tam
hroznej bordel. Občas to uklidím, ale zase ne moc,
aby mě nebolely ruce.“
„Máš na obrázku ještě volné místo, dolep to.“ – „Já
už na to ale nemám nervy.“

Závěrem školního roku
V květnu se do školy konečně vrátili všichni
žáci, kteří se do té doby vzdělávali při distanční
výuce. A hned začátkem června proběhl Den dětí,
který jsme letos kvůli hygienickým opatřením
pojali trochu netradičně. Žáci dostali balíčky se
sladkostmi, které si odnesli domů. Zpestřením
v době výuky byla 1. a 2. června možnost sledovat
z bezprostřední blízkosti cvičení Policie ČR
s ukázkou přistání vrtulníku a jeho prohlídkou.
Za mimořádný zážitek policistům děkujeme.

Je nám líto, že vzhledem k současné situaci
jsme na závěr školního roku nemohli zařadit
tradiční šerpování a vyřazení deváťáků za
přítomnosti rodin a přátel. Doufáme, že v příštím
školním roce budou podmínky příznivější a naše
akce se budou smět konat jako dříve.
Přejeme všem čtenářům krásné letní dny
a hlavně pevné zdraví.
Vedení ZŠ a MŠ Liběchov

Dubnový zápis do první třídy se bohužel i letos
uskutečnil bez přítomnosti dětí ve škole. V září se
však můžeme těšit na osmnáct prvňáčků.
Loučíme se naopak s našimi deváťáky, kteří si
pečlivě vybrali cestu k budoucímu povolání. Žáci
a žákyně zamíří převážně na střední školy,
menšina z nich volila učňovské obory. Tablo
s budoucími studenty je jako každoročně
vystaveno ve výloze infocentra.
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Modrá kotva hlásí…
Léto se nezadržitelně blíží a my se ho již
nemůžeme dočkat. Kromě toho, že jsme téměř po
roce mohli obnovit naši činnost a scházíme se opět
na pravidelných skautských schůzkách, se totiž
blíží náš každoroční tábor! Letos jedeme k rybníku
nedaleko obce Ledce u Mladé Boleslavi. Tábořiště
se nachází v lese, a tak se těšíme na ranní zpěv
ptáků nad stanem, sledování východu slunce nad
rybníkem, úžasný klid lesa, zkrátka na všechnu tu
nádhernou přírodu, kterou můžeme poznávat na
vlastní kůži. A taky na spoustu zábavy, kterou zde
zažijeme. Nedílnou součástí každého vodáckého
tábora je také koupání a pádlování na blízkém
rybníku, které je po dlouhém sezení doma
u počítačů při on-line výuce opravdu vítaným
vysvobozením.

Jestli už jsi o něco starší, tedy ve věku 6–11 let,
zapadl bys skvěle do věkové kategorie Vlčat
a Světlušek, kde jsou kluci z posádky Racků,
zatímco posádka děvčat tvého věku se jmenuje
Vydry. Schůzky mají v pondělí od 17:00 do 18:30.
Vlčata a Světlušky již o trochu více poznávají svět
a snaží se pochopit, jak vše kolem nás funguje.
Zároveň ale hrají hodně her, trénují na vodě či jezdí
na výpravy.
A pokud už máš první stupeň základní školy za
sebou, můžeš se připojit k posádce Delfínů, která je
složená z dětí ve věku 12–15 let, tedy z věkové
kategorie skautů. Tato skupina má schůzky v pátek
od 17:15 do 19:15. Skauti už se hlavně učí být
samostatnými ve společnosti, ať už skautské, nebo
té běžné, každodenní. Přesto nemusíš mít strach, že
mezi nimi budeš jako páté kolo u vozu, pokud
neumíš rozdělat oheň bez papíru, naštípat třísky
nebo uvázat všemožné uzle. Vše se určitě rychle
naučíš a za rok na táboře už se vyrovnáš
zkušenějším členům.
Dále u nás funguje nově vzniklý oddíl rodinného
skautingu Pokrok. Jeho cílem je umožnit účast na
skautských a vlastních akcích i rodičům našich
členů, stejně jako dospělým skautům, kteří již
nemají tolik času, aby mohli být členy oddílu,
a přesto by si občas rádi připomněli skautský život.

Tábor je pro nás zároveň začátkem nového
„skautského“ roku, který, jak pevně doufáme, bude
probíhat v normálnějším režimu než rok předchozí.
A protože kamarádů do party není
nikdy dost, přijímáme stejně jako
každý rok nové členy.

Pokud nespadáš do žádné z předchozích
kategorií, ale chtěl by ses stát členem našeho
přístavu, můžeš kontaktovat našeho kapitána
Jaromíra Kubece – Kaskadéra, a spolu určitě
vymyslíte, jak se k nám můžeš přidat.

Pokud je ti mezi 4–6 lety, určitě by se
ti líbilo mezi stejně starými dětmi
z věkové kategorie benjamínků
v posádce, která si říká Žraloci a má
schůzky v pondělí od 15:30 do 16:45.
Se žraloky rádi hrajeme různé hry
a poznáváme svět. Také jezdíme čas od
času trénovat na Labe, kde se na klidné
vodě učíme pádlovat na pramici.
Nemusíš mít strach, že by se Ti na vodě
něco stalo, budeš mít na sobě celou
dobu plovací vestu, která Tě udrží nad
vodou. A kdyby ses přece jen bál, tak
jízda na vodě není povinná.
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Za přístav Modrá kotva Liběchov
Mgr. Jaromír Kubec a Ondřej Chlebovský
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Liběchov sobě - spolek pro
záchranu kostelíčka
Milí spoluobčané,
s potěšením bychom Vám chtěli oznámit, že jsme
se s představiteli našeho městečka shodli na zřízení
a podobě pietního místa, které vznikne v kryptě
Kostelíčka. Autorem návrhu pietního místa, který
náš spolek předložil v roce 2019, je historik umění
PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D. Pomocí 3D maket
jsme zamýšlené uspořádání krypty představili také
veřejnosti v rámci Dnů evropského dědictví v roce
2020.
Interiér pietního místa by měl autorsky, ideově
i užitým materiálem navazovat na památník na
liběchovském hřbitově, který se spolku podařilo
realizovat již v roce 2016. Připomeňme, že v kryptě
kaple byli ještě v sedmdesátých letech 20. století
pochováni členové rozvětvené vážené rodiny
Veithů a spolu s nimi i stavitel kaple Karel Hyacint
Villani. Následně byly ostatky zesnulých necitlivě
přemístěny právě na místní hřbitov, do dvou
neoznačených hrobů. Po zrestaurování hroby nesou
již zmíněný památník, který představuje působivé
spojení kovu a skla. Stejně jako v případě tohoto
díla bychom pro kryptu Kostelíčka rádi nechali
vyrobit jednotlivé artefakty v dílně uměleckého
kováře a skláře Ing. Miroslava Liederhause
v Želízích.
Přáli bychom si, aby tato dvojice pietních míst
kultivovaným a současně moderním způsobem
připomínala budoucím generacím významné
osobnosti liběchovských dějin. A aby zaznamenala
také osudové zvraty, které historie přináší a které
stojí za to napravovat. Na rekonstrukci krypty
a financování mobiliáře se budeme dle našich
možností podílet. Za tímto účelem byla také
počátkem března 2019 zahájena veřejná sbírka,
jejíž aktuálnost a význam právě nyní narůstá.
Dne 10. dubna tohoto roku spolek zorganizoval
diskusní setkání na téma Co nového přinesl
stavebněhistorický průzkum kostelíčka. Podkladem
pro jednání se stal především dokument Kaple sv.
Ducha – stavebně-historický průzkum autorů PhDr.
Petra Mandažieva, Ph.D, PhDr. Michala Patrného
a Ing. Markéty Musilové a výpis ze starých kronik
liběchovské farnosti pořízený Mgr. Miroslavem
Šantinem. Ze závěrů naší diskuse se starostkou
města Ing. et Mgr. Vladimírou Zralíkovou
a místostarostkou Ing. Pavlou Veverkovou
vyplynulo rozhodnutí nazývat liběchovskou
dominantu v neformálních dokumentech
Kostelíček a v dokumentech určených pro

komunikaci s úřady pak kaple sv. Ducha, Božího
hrobu a sv. Kříže podle chronologického sledu
všech tří zasvěcení. Poslední zasvěcení Kostelíčka
na kapli sv. Kříže se konalo v roce 1828 poté, co
tehdejší majitel liběchovského panství Jakub Veith
nechal kostel opravit a zásadním způsobem rozšířit
hrobku, načež bylo nutné svatostánek znovu
vysvětit.
Letošní ročník Svatodušní pouti ke kapli sv.
Ducha, na jehož organizaci se podíleli také spolek
VEKAP z Vehlovic a římskokatolické farnosti
Liběchova a Mělníka, se uskutečnil 22. května, den
před svátkem Seslání Ducha svatého. Tematicky
jsme do oslav zahrnuli i symboliku pozdního jara,
měsíce května. Připravili jsme výstavu
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o nejkrásnějších a nejhodnotnějších mariánských
poutních místech našeho regionu, kterou jsme
nazvali Panna Maria – nevěsta Ducha svatého.
V Kostelíčku jsme promítali koncert desetičlenného
chrámového sboru Hvězda, který působí v kostele
Navštívení Panny Marie v rekonstruovaném
poutním místě v Horní Polici. Dalším účinkujícím
na Svatodušní pouti byl Poutní dechový soubor
VDO Mělník, který doprovodil poutníky k jejich cíli.
Na závěr při mši svaté v kostele sv. Havla zazněl
varhanní doprovod v podání Přemysla Kšici.
Nejbližší kulturně-společenskou akcí, kterou
spolek plánuje uspořádat, budou v polovině září
Dny evropského dědictví. Místním občanům
i turistům bychom opět chtěli představit jak
nejvýznamnější liběchovské památky, tak místa
nová a veřejnosti dosud téměř nepřístupná. Těšit se
můžete například na dvoupatrovou barokní kapli
Panny Marie na Boží Vodě, vybudovanou nad
léčivým pramenem, nebo na vinný sklep pod
školou, ve kterém Vás majitelé zdejšího vinařství
seznámí s pěstováním vinné révy na Liběchovsku.
Přejeme Vám krásné léto a hodně zdraví!
Členové spolku Liběchov sobě – spolku pro záchranu
kostelíčka
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Novinky ze zámku
O zničených tapetách, novém náměstí
a zámecké kapli
„Když nestaví dům Hospodin, marně se namáhají, kdo
ho stavějí.“ (Bible, Žalm 127)
Péče o zámek byla dlouhou dobu z různých
objektivních příčin zanedbávána a ani v současné
době ještě stále není vlastnická situace pro
zahájení investic do stavby ideální. Přesto se
konečně začalo, a to je pro zámek i pro Liběchov
určitě dobrá zpráva. Kromě toho, že pokračuje
oprava střechy, je v současnosti hlavním úkolem
vlastníků stavby najít správné využití pro všechny
budovy a pozemky areálu zámku. To obnáší spoustu
projektové práce na architektonických studiích
a zároveň potřebu definovat priority, tedy stanovit
časový a finanční harmonogram jednotlivých
dílčích prací. Cílem je, aby se – s prostředky, které
jsou k dispozici – alespoň částečně navrátil na
zámek život, protože jedině život a návštěvníci dají
všemu vynaloženému úsilí smysl, přinesou užitek
a radost.
Rekonstrukce kaple a správcovského domu
Po zralé úvaze jsme dospěli k tomu, že je třeba
začít rekonstrukcí zámecké kaple, která může do
budoucna sloužit jako obřadní síň pro svatby,
křtiny, vítání občánků, oslavu životních jubileí
i pohřby. Jde o samostatnou prostoru s přímým
(a bezbariérovým) vstupem z atria, takže může
fungovat bez vazby na ostatní prostory zámku.
Máme vyhotovenou studii a do konce roku by měl
být hotový i restaurátorský průzkum štukové
výzdoby klenby a stěn. Rádi jsme také přijali záměr
vyzdobit kapli kopiemi sochařských děl Václava
Levého, a to sousoším
ukřižovaného Krista
s klečícími anděly
a sochou Panny Marie
na trůnu, který pro kapli
navrhl PhDr. Vítězslav
Štajnochr, Ph.D.
Z tohoto důvodu
jednáme se Střední
uměleckoprůmyslovou
školou sochařskou
a kamenickou v Hořicích
o možnosti v ytvořit
podle sádrových odlitků
soch jejich kopie
z kararského mramoru.

Další již vypracovanou studií je rekonstrukce
správcovského domu, kde plánujeme v přízemí
vybudovat pekárnu a kavárnu s předzahrádkou
a infocentrem. V patře a podkroví pak tři byty pro
zaměstnance zámku.
Zničené tapety velkého sálu
Liběchovský zámek je oblíbenou destinací
filmových produkcí, i letos zde již proběhla dvě
natáčení. Jenomže při natáčení filmu Na západní
frontě klid se ukázalo, že to může být pro památky
také nebezpečné. Filmaři totiž, v rozporu se
smlouvou a schválenými úpravami, natřeli stávající
tapety hlavního sálu tmavě zelenou barvou, což je
nevratná úprava. Naštěstí tyto tapety, ačkoli jsme
na ně byli zvyklí, nebyly patrně v zámeckém sále
původní, historické, a lze je tedy nahradit. Filmová
produkce uznala svou chybu a vyvinula velké úsilí
při výběru nových tapet i vyřízení finančního
vyrovnání škody. Na konec snad vše dobře dopadne,
a sál tak získá velmi kvalitní tapety, vycházející
z historických italských zámeckých vzorů.
Další projekty, na které musíme bezprostředně
reagovat
Zámek musí neodkladně řešit také záležitosti,
které přicházejí z vnějšku, jako je „Projekt nového
náměstí města Liběchov“, jenž s sebou nese
potřebu zabývat se hranicí areálu a novým
oplocením. Dalším projektem, který se nás dotýká,
je rekonstrukce krajské silnice, kvůli níž nás
zaměstná obnova oranžerie, tvořící opěrnou zeď
této komunikace. Škoda, kterou způsobili
vandalové na vitrážích (a zmínění filmaři na
tapetách), nás nutí pojednat prostor velkého sálu,
a to ne v jednotlivostech, ale v celku. Kvůli další
škodě, která vznikla rozkradením měděného plechu
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na střeše zámeckého špýcharu, musíme s Národním
muzeem, jež je stávajícím nájemcem, vyřešit
rekonstrukci této stavby. A konečně, možnost
čerpat dotace na zadržení vody v krajině nás také
aktuálně motivuje k urychlení projektu obnovy
zaniklého jezera v části zahrady před oranžerií.
Nezapomínáme ovšem ani na věc mimořádné
umělecko-historické důležitosti, restaurování
barokních soch Matyáše Bernarda Brauna ze
zámecké zahrady. Restaurování poškozené sochy
Herkula je nutno provést neodkladně. Originály
převážné většiny dalších Braunových soch ze
zámku se v současné době nacházejí mimo
Liběchov a je třeba postupně je vracet do jejich
domova. Pro tento záměr je ale nutné upravit zde
vhodný zastřešený prostor, tzv. lapidárium.
S ohledem na stáří a uměleckou hodnotu soch totiž
nebude možné umístit je volně v zahradě. Tam je
časem nahradí kopie, které bychom chtěli nechat
zhotovit.
Je toho tedy hodně. A to se nepouštíme zdaleka
do všeho, co bychom dělali rádi, nebo co by bylo
třeba provést z památkářského hlediska, jako je
restaurování maleb v čínském salonku, malby v sale
terreně a další a další… Jak už jsem ale zmínila
úvodem, ze všeho nejdřív je nutné navrátit zámku
život, a ukončit tak jeho postupující devastaci.
K tomu musí zámek začít alespoň omezeně
fungovat, proto je další prioritou oprava přívodu
vody, vybudování nové kanalizace a celkové
statické posouzení trhlin. Pak můžeme začít s kaplí,
která by měla být srdcem zámku, a zámek pak
srdcem Liběchova.
Ing. arch. Markéta Bahníková,
revitalizace zámku Liběchov

Před 220 lety, 5. června 1801, se v Praze narodil spisovatel, básník a dramatik
Karl Egon Ebert. Civilním povoláním knihovník a později úředník a správce
fürstenberských statků v Čechách psal svá díla německy, současně však byl
veřejně činným stoupencem českých vlasteneckých kruhů. Na začátku 19. století,
kdy ve společnosti převažoval zemský patriotismus, to nebylo nijak výjimečné.
Pro svá díla si vybíral látku z české historie a zobrazoval i mytické časy vládce
Kroka a jeho tří dcer, které dnešní čtenáři znají hlavně z podání Aloise Jiráska ve
Starých pověstech českých. A proč si tohoto autora připomínáme právě
v Liběchově? Salu terrenu liběchovského zámku totiž zdobí nástěnné malby,
vytvořené Josefem Navrátilem podle Ebertova nejslavnějšího veršovaného eposu
Vlasta (1829), který v romantickém pojetí zpracovává známou pověst o dívčí válce.
Do fresky je zakomponován dokonce i medailon s portrétem básníka. Se sílícími projevy jazykového
chápání vlastenectví ustoupila popularita Ebertova díla do pozadí, přesto jeho Vlasta zůstává
mimořádným počinem, který si ve své době získal velkou přízeň publika. K. E. Ebert zemřel 24. 10. 1882.
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Tři letecké havárie v CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj

pomníček, na mapách je zřetelně vyznačen.
(Myslím, že je však nesprávně označen jako
„pomník pilotů“ namísto „pomník pilota“).

Na webových stránkách www.leteckabadetelna.cz
pan Pavel Krejčí podrobně zachytil letecké havárie
a sestřely na území naší republiky (gró z Čech
a Moravy) v období od roku 1918, a to včetně
mapek a fotografií. Počet případů je udivující:
v letech 1918–1938 bylo zaznamenáno 53 událostí,
v letech 1938–1945 dokonce 510 a v letech 1945–
2019 to bylo 292 událostí, celkem tedy osm a půl
sta. V následujícím článku z obsáhlého
uveřejněného materiálu vybíráme popis tří havárií
v blízkém okolí Liběchova na území CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj, které se udály po
2. světové válce. Od poslední z nich letos v létě
uplyne rovných šedesát let.

www.leteckabadatelna.cz

3. 5. 1957, poblíž Ješovic a Stračí
na okraji Borového lesa

23. 9. 1952, Horní Vidim
Ten den po poledni se v prostoru Mělníka ve
výšce 2 000 m nacházel letoun Avia S-199,
pilotovaný mladým továrním zalétávacím pilotem

www.leteckabadatelna.cz

Npor. Hudák prováděl cvičení ve vzdušném
prostoru západně od letiště Mladá na letounu MIGbis (trupové označení MY-76). Po skončení úkolu
stala se mu osudnou „frajeřinka“, když po
odpoutání od letounu IL-28, na který prováděl
zteče, jej vpravo podletěl a levou stoupavou
zatáčkou chtěl přeletět před jeho přídí. Neodhadl
však správně vzdálenost a zachytil pravým křídlem
o kabinu letovoda Il-28. Náraz zřejmě poškodil
i balanční křidélko Migu a ten se stal

Eduardem Křížem. Na letounu prováděl kontrolní
let po generální opravě draku (drak = pevné
konstrukce letadla, tj. trup, křídla, ocasní plochy,
podvozek a soustava řízení, nikoli motory,
přístrojové vybavení a vybavení interiéru).
Povětrnostní podmínky nebyly právě příznivé,
navíc foukal silný vítr. Pilot se dostal nad vrstvu
nízké oblačnosti a netušil, že spodní základna je
pouhých 50–100 m nad zemí. Ztratil orientaci,
požádal o zaměření a v domnění, že se nachází
v nízkých rovinkách jižně od Mělníka, strmě
sestupoval skrz mraky. Až poté, co se vynořil ze
spodního okraje mraků, si uvědomil, že se ocitl
v kopcovitém terénu, v minimální výšce však už
sestup nevybral. Letoun pod strmým úhlem narazil
do země a částečně se zaryl. Trosky se nacházely
desítky metrů daleko. Takto dle vyšetřovací komise,
vedené brigádním generálem Ryplem, proběhly
poslední minuty letu nešťastné Avie. V místě
tragédie v Horní Vidimi snadno nalezneme
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www.leteckabadatelna.cz

neovladatelným. Stíhačka postupně přešla do
spirály, ve výšce asi 700 m do vývrtky. Pilotovi se
nepodařilo padající letoun opustit a zahynul při
nárazu stroje do lesa. Ve chvíli, kdy nešťastný Mig
hořel v lese u Ješovic, posádka Il-28 bez úhony
přistála na letišti v Mladé. Místo katastrofy v lese
zůstává bez označení.

www.leteckabadatelna.cz
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28. 7. 1961, u Mšena nedaleko hradu
Houska

www.leteckabadatelna.cz

Pilot por. Josef Pohanka odstartoval z letiště
Mladá na průzkumné verzi MIGu-15. Z výšky 500 m
zkoumal silnice a železnice. Po příletu do prvního
otočného bodu plánované trati (Dubá) ohlásil, že
počasí průzkumu nevyhovuje a že se vrací na
základnu. Jeho rozhodnutí velitelské stanoviště
pluku schválilo. Na další volání, následující po půl
minutě, poručík Pohanka však již neodpověděl. Ani
nemohl. V tu chvíli byl již průzkumný letoun
vyrobený v roce 1957 v Aeru Vodochody rozmetán
v lese asi 3 km severně od Mšena. Pilot bohužel
nedodržel stanovenou minimální výšku letu. Ve
snaze podlétnout klesající základnu oblačnosti,
zřejmě v zatáčce, zachytil o stromy na vrcholu
lesního hřebene, jen několik metrů pod jeho
vrcholem. Na místě katastrofy nalezneme na
pískovcovém balvanu, svědecké skalce, vytesaný
nápis, který událost připomíná.

Za poskytnutí textů a všech fotografií, které
článek doprovázejí, děkujeme panu Pavlu Krejčímu.
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HLEDÁME PAMĚTNÍKY
Dne 31. 8. 1953 došlo během nízkého letu nad
řekou Labe v prostoru ostrůvku u Vehlovic k havárii
vojenského letadla Il-10. Bitevní stroj pilotovala
dvoučlenná posádka ve složení por. Štefan
Drietomský a des. Ján Lopšanský. Stroj zachytil
křídlem o stromy a zřítil se do řeky. Oba letci při
nehodě zahynuli. Podle pamětníků bylo letadlo
z řeky vyproštěno jen částečně a ještě několik let po
nehodě byl při nižším stavu vody vrak letadla vidět.
Najdou se mezi čtenáři Liběchovského zpravodaje
svědci, kteří si událost pamatují? Ozvěte se na
adresu pavelkrejci2@email.cz
Děkujeme.

Ve skalách před staletími

(jde zřejmě o struhací stolici, zvanou pořeznice
nebo též dědek, která sloužila ke zpracování dřeva).
Následující ukázka je přepisem článku z výše
zmíněného časopisu. Obsahuje jen nezbytné
pravopisné úpravy, dobově příznačnou délku
samohlásek zachovává v původní podobě:
Bednářská dílna ve Vidími

Kokořínsko je proslulé kopcovitou krajinou,
kterou utvářejí rozsáhlé lesy a především četné
skalní útvary. Divoká zákoutí ale nebyla vždy jen
romantickou kulisou. Lidé si tu ve skalách před
mnoha lety budovali jednoduchá obydlí, která jim
poskytovala útočiště před nepřízní počasí, před
nepřáteli nebo snad i před zvědavýma očima těch,
kteří do skal jen málokdy zavítali.
Stručnou zprávu o skalních bytech v okolí Vidimi
otiskl 15. června 1870 časopis Květy, doplnila jej
ilustrace Václava Kroupy. Znázorňuje ve skále
zbudovanou bednářskou dílnu, před níž si hrají tři
malé děti, v pozadí jsou dvě dospělé osoby: žena se
džbánem v ruce a muž sedící obkročmo na lavici

V divoké, krásné krajince leží ves Vidím. Nedaleko
vesnice vidíme na nepřístupné, pískovcové skále
zbytky starého hradu, avšak i ve skálách samých
vydlabala si lidská ruka přístřeší. Vedlé pivovaru
totiž najdeme vytesané do skal kobky, které
nepochybně v dobách válečných sloužily
obyvatelům za skrýše. Podobnou kobku představuje
i naše vyobrazení, a jak viděti, usadil se v ní bednář
i co otec rodiny i co hlava dílny.
Podobných kobek ve skalách najdeme zhusta,
zejmena v údolí kokořínském, jež největší chudina
vynašla sobě za příbytek a kdež také časem se
ukrývali nebezpeční tuláci a dobrodruhové. Za
dřívějších časův někteří obyvatelé těchto kobek
nebyli ani úřadům známi; jako by byli se světa.
Teprvé v novější době každá ta kobka obdržela také
číslo. Chodě po stráních Kokořínského údolí,
nejednou uvidíš ze skály vycházeti kouř; přiblížíš-li
se, uvidíš děrou (komínem) nuzný lidský příbytek
a nuznou v něm domacnost. Že podobné příbytky
snadno se stávaly úkrytem nevyzpytatelným,
snadno lze sobě pomysliti. Ve
Vidími byly jakousi tvrzí lidu
ohroženému; nyní jsou to dílny.
Květy, roč. 5, č. 24, 15. června 1870, s. 190
(Obrazový materiál byl pořízen ze svazku
uloženého v knihovně ÚČL AV ČR v Praze)

Tip na výlet
Jedno z mnoha skalních obydlí na
Kokořínsku si můžete od května
do září prohlédnout ve Lhotce
u M ě l n í k a . Vz n i k l o z ř e j m ě
v polovině 19. století a obýváno
bylo dokonce až do osmdesátých
let století dvacátého.
Dnes patří ke stálým expozicím
Regionálního muzea Mělník.
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