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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední letošní vydání
Liběchovského zpravodaje. Dočtete se v něm
o akcích plánovaných pro předvánoční čas, ale
najdete zde také informace o několika stavbách,
které v Liběchově právě probíhají. Ráda bych Vám
poděkovala za pochopení a trpělivost v době
dopravních omezení a uzavírek, které se
v uplynulých týdnech a měsících dotkly každého
z nás, nicméně byly nevyhnutelné. Přeji vám,
abyste závěr roku prožili především ve zdraví,
v klidu a pohodě, která Vás bude provázet i do
nového roku 2022.
Nejprve bych Vás ráda upozornila na dvě důležitá
sdělení:

• Občané, kteří jsou postiženi pádem dodavatele

energií Bohemia Energy a dalších dceřiných
firem (XEnergy ad.) se mohou obrátit na
energetickou krizovou linku, kterou zřídil
Krajský úřad Středočeského kraje. Bližší
informace najdete v letáku na straně 6.

• Revize údajů v katastru nemovitostí bude pro

některé vlastníky znamenat povinnost podat
nové daňové přiznání. Podrobnosti se dočtete na
straně 6.

V současné době probíhá v Liběchově pět staveb:

• Firma BES, s. r. o., Benešov provádí komplexní

opravu komunikace I/9. V pátek 22. 10. byla
zahájena celková uzávěra silnice v úseku od
křižovatky na náměstí až k odbočce na Rymáň
(Kokořín). Uzávěra potrvá až do 21. 11. Svoz
komunálního odpadu z ulice Pod Kostelíčkem
a z ulice Rumburská je po domluvě se
zhotovitelem stavby zajišťován standardně každé
pondělí ráno. Autobusové zastávky jsou od pošty
přesunuty před budovu Akademie věd.

• Při stavbě nového sběrného dvora se město

Liběchov musí zabývat odstraněním
kontaminované zeminy v areálu bývalé lesní
správy. Náklady na likvidaci se budou pohybovat
v rozmezí 2,5 až 3 milionů korun. O tuto částku
město požádalo Krajský úřad Středočeského
kraje, který peníze poskytne z Havarijního fondu.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na
provedení sanačních prací, které jsou plánovány
na měsíce listopad a prosinec.

• Pracuje se také na úpravě prostoru před

městským úřadem. Tato stavba je plně
koordinována s opravou silnice I/9, což je velice
náročné. Pro tuto akci budeme čerpat dotaci ve
výši 1 057 000 Kč, kterou schválilo zastupitelstvo
Krajského úřadu Středočeského kraje (jedná se
o dotaci pro malé obce ve výši 1 000 Kč na
jednoho obyvatele).

• Město Liběchov pověřilo odbornou firmu

dokončením nového napojení veřejného
osvětlení v ulici Kokořínská. Starý historický

kabel bude nahrazen novým. Tuto dlouho
plánovanou úpravu nám nyní usnadnila oprava
silnice I/9 – bylo totiž nutné udělat výkop napříč
silnicí od lampy pouličního osvětlení u hřbitova.

Uskutečněné akce: Přednáška o vojenském
opevnění (9. 10.), Dušičkový koncert na Kostelíčku
31. 10., Lampionový průvod v Ješovicích (7. 11.).

• Dále město zadalo opravu schodů pod

Kostelíčkem, které byly letos rozebrány kvůli
zřízení elektrické přípojky ke Kostelíčku
a odkanalizování nemovitosti nad schody.

• Silný vítr, který 21. října na mnoha místech

Čech i Moravy způsobil velké škody, se nevyhnul
ani Liběchovu. Vyvrácený strom poškodil
vodovodní potrubí v aleji, takže v části obce byla
přerušena dodávka pitné vody. Následky větru
odstraňovali v dalších dnech liběchovští hasiči,
kterým touto cestou děkuji za jejich práci.

• S příchodem zimy jako každý rok apelujeme na

všechny řidiče, aby neparkovali na komunikacích
a umožnili tak průjezd vozidlům zimní údržby
a pluhu.

• Připomínáme také, že je zakázáno vyhazovat

do popelnic žhavý popel. Svozová firma nádobu
se žhavým popelem nevyveze, protože hrozí
riziko požáru popelářského auta.

• V současné době je stále ještě vhodný čas

k prořezávání zeleně u plotů, aby nezasahovala
nad komunikace a chodníky.

Pokud jde o tradiční adventní akce pro veřejnost,
také letos do jejich pořádání zasáhne zhoršující se
epidemická situace. Z preventivních důvodů jsme
se rozhodli pořádat ty z nich, které se odehrávají
venku, na volném prostranství. Naopak upustíme
od hromadných akcí v uzavřených prostorech.
S lítostí proto musím sdělit, že ani tentokrát
nebudeme organizovat oblíbené Posezení se
seniory, které je spojeno s pohoštěním. Přála bych
si, abychom se k této tradici mohli co nejdříve
vrátit, zatím to bohužel není možné.
Těšit se však můžeme na rozsvícení vánočního
stromku, které město Liběchov uspořádá 28. 11. od
16:30 v parku na začátku aleje. Kulturní program
připravují se svými pedagogy děti ze Základní školy
a Mateřské školy Liběchov. Rezidence Liběchov
příchozím poskytne svařené víno nebo čaj a všem
dětem daruje čokoládový adventní kalendář.

Plánované akce: Rozsvícení vánočního stromu
(28. 11.), Advent na zámku Liběchov (od 27. 11.),
Vánoční výstava v SOU (3. a 4. 12.), Mikulášská
nadílka v Liběchově (4. 12.), Putování za Mikulášem
v Ješovicích (5. 12.), zpívání koled u Ješovické lípy
(23.12.), Andělské zvonění a Vánoce v knihovně (5.
a 22. 12.), Vánoční procházka s rolničkami (24. 12.),
Mše svatá a zpívání koled, kostel sv. Havla (25. 12).

Poděkování za Noc vědců
Děkuji vedení a všem pracovníkům ÚŽFG AV ČR,
kteří letos poprvé v Liběchově připravili Noc vědců.
Tato akce pro veřejnost se podle mého názoru
opravdu povedla. To, že se budou odborné
přednášky a venkovní zastavení líbit dospělým,
kteří mají zájem o vědu, se dá předpokládat. Zde se
ale podařilo zaujmout děti i dospívající mládež, což
považuji za mimořádný úspěch. Sama jsem Noc
vědců navštívila se čtyřmi dětmi ve věku 13 až 18
let. Vyslechli jsme dvě přednášky a prošli všechna
stanoviště. Přestože jsme v areálu výzkumného
ústavu strávili čtyři a půl hodiny, děti se nenudily
a odcházely spokojené.
Vladimíra Zralíková

Srdečně blahopřejeme!
V prosinci 2021 a v lednu 2022 oslaví třináct
našich spoluobčanů své v ýznamné životní
jubileum. Všem srdečně gratulujeme a přejeme
pevné zdraví, dobrou pohodu a mnoho radosti pro
dny sváteční i všední. Vše nejlepší!
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Dne 25. listopadu 2021 oslaví
80. narozeniny pan

Dovolte mi, abych Vám všem popřála příjemné
prožití vánočních svátků, radostné setkání s Vašimi
blízkými ve zdraví a spokojenosti a do nového roku
hodně sil a jen samé dobré zprávy.

Josef Povolný.
Všechno nejlepší a hodně zdraví přejí

Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

manželka a děti s rodinami
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Oprava silnice v Liběchově

stavební úřad, který by měl ve věci náležitě konat.
Jak dlouho bude zmíněné dopravní omezení trvat,
nelze v tuto chvíli odhadnout.

Současná oprava silnice I/9 byla zahájena již na
konci letošního června a původně měla trvat do
poloviny listopadu. Stavba, kterou provádí firma
BES, s. r. o., a jejímž investorem je Ředitelství silnic
a dálnic, je rozdělena na jednotlivé etapy od
Vehlovic až po Želízy. Etapa v centru Liběchova je
v několika ohledech tou nejsložitější.

Kromě údržby objízdných tras v době uzávěry
a dalších nezbytných činností je povinností
zhotovitele stavby informovat občany v dotčené
zóně o postupu prací, a to například vhozením
letáků do schránek či umístěním informačních
tabulí k vjezdům do bočních ulic v zasaženém
území (např. informace o dočasném omezení
vjezdu do ulice z důvodu probíhající pokládky
asfaltu apod.). Ne vždy se to ale daří včas zajistit
a občané se pak přirozeně obracejí na nás. Pro
všechny zúčastněné je to bohužel nepříjemné,
máme však zkušenost, že se zhotovitel pokaždé
snaží okamžitě sjednat nápravu.

Podle prvotních předpokladů investora měla být
realizována za částečného silničního provozu
řízeného semafory. Vzhledem k úzkému profilu
silnice, stavbě středového ostrůvku pro přechod pro
chodce, opravám stávajících dešťových vpustí
a budování nových však bylo vyhodnoceno, že kvůli
bezpečnosti bude nutné silnici zcela uzavřít.
Úplná uzavírka, která přináší problémy i v jiných
částech Liběchova a zasahuje do běžného života
obyvatel řadou omezení, nás samozřejmě netěší,
ale skutečně byla nutná. Krajský úřad
Středočeského kraje povolil uzavírku do 21. 11.
2021. Bylo by žádoucí, aby firma provedla opravu
silnice v dřívějším termínu. Ředitelství silnic
a dálnic jakožto investor ani město Liběchov
bohužel nemají žádné zákonné prostředky, jak
tohoto urychlení dosáhnout. Chápeme přitom, že
oprava silnice je ve veřejném zájmu, udělat se musí,
a je proto nezbytné dočasná omezení strpět.
Po úplné uzavírce Rumburské ulice má
následovat etapa od ulice Kokořínské až po Želízy.
Původně se měla celá stavba realizovat do poloviny
listopadu letošního roku. S ohledem na nastávající
zimní období bude poslední etapa podle sdělení
zhotovitele zahájena v jarních měsících roku 2022
(březen) a bude prováděna za částečného provozu
(doprava bude řízena semafory).
Rozpracovaný úsek silnice u benzinové pumpy
bude dokončen v nejbližších dnech. Upozorňujeme
však, že automobilová doprava podél bývalé solnice
v Malém Liběchově zůstane i po skončení stavby
bohužel dočasně omezena. Pravděpodobně bude
řízena semafory až do doby, kdy se podaří vyřešit
komplikace související se stavem budovy solnice.
Zhotovitel opravy silnice totiž upozornil na
havarijní stav domu (padající cihly, omítka a střešní
krytina). Po vypracování statického posudku a po
seismických měřeních (otřesy budovy při průjezdu
vozidel) bylo rozhodnuto, že silniční práce nelze
provádět v bezprostřední blízkosti objektu. Daný
úsek silnice (10 m před a 10 m za objektem) bude
proto při opravě vynechán. Město Liběchov
v posledních letech opakovaně upozorňovalo
stavební úřad na havarijní stav této budovy.
Ředitelství silnic a dálnic nyní podalo podnět na
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Vážení spoluobčané, omlouváme se Vám za
komplikace, které současná situace přináší. Jsme
přesvědčeni, že se opravu přes všechny obtíže
podaří brzy zvládnout a vše se co nejdříve vrátí
k normálu.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města Liběchov

Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

SBĚRNÝ DVŮR / ODSTRANĚNÍ STARÉ
EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE v areálu bývalé lesní
správy. V minulém čísle jsme Vás informovali
o zastavení stavby z důvodu kontaminace zeminy
ropnými látkami. V současné době už známe
výsledek průzkumu a po dlouhých jednáních jsme
požádali o dotaci z Havarijního fondu
Středočeského kraje k zafinancování celé sanace.
Celkové náklady nelze zatím přesně stanovit, neboť
neznáme přesné množství zeminy, kterou bude
třeba odtěžit; podle odhadu se budou pohybovat
kolem 2,5 mil. Kč. Nyní tedy připravujeme výběrové
řízení na dodavatele, který ekologickou zátěž
odstraní. Tyto práce, pokud nebude vyloženě
mrazivé počasí, mohou probíhat i přes zimu.
Následně bychom chtěli obnovit stavbu sběrného
dvora a pokračovat v začaté práci.
Pro připomenutí: 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 velkoobjemov ých
kontejnerů, štěpkovače či EKO skladu pro
nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie atp.).
OBNOVA SPORTOVIŠTĚ v areálu školy.
V minulém čísle jste si mohli přečíst také o tom, že
jsme získali dotaci na obnovu stávajícího
zastaralého škvárového oválu z šedesátých let.
Nahradíme jej běžeckou dráhou s umělým
sportovním povrchem, uprostřed které vznikne
travnaté hřiště pro malou kopanou; vybudujeme
také nové hřiště na míčové hry a doskočiště pro
skok daleký. Celkové náklady jsou 2,53 mil. Kč,
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj tvoří 1,97
mil. Kč. Po dohodě se zhotovitelem začnou hlavní
práce v jarních měsících, aby v závěru května
mohlo být hřiště dokončeno.
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. Firma Gardenline, s. r. o., z Litoměřic
realizuje úpravy veřejného prostranství před
městským úřadem a nový chodník podél pošty.
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Zároveň v tomto čase firma BES, s. r. o., z Benešova
provádí pro Ředitelství silnic a dálnic (dále jen
ŘSD) opravu silnice I/9, která zahrnuje vybudování
nových uličních vpustí na dešťové vody a nového
přechodu pro chodce včetně nových obrubníků
podél silnice. Tři roky jsme čekali na dobu, kdy ŘSD
zahájí práce na opravě silnice, aby mohly být tyto
dvě akce zkoordinovány a navazující plochy
(chodníky, úpravy kolem pošty a kolem náhonu)
plynule dokončeny. V opačném případě by po
opravě silnice zůstaly jen provizorně a dočasně
upravené plochy bez návaznosti na okolí, což jsme
samozřejmě nechtěli. Smlouva o dílo uvádí termín
dokončení prací do června 2022, předpokládáme
však, že práce budou ukončeny o něco dříve, na jaře
2022, a to instalací mobiliáře (koše, lavičky atp.)
a výsadbou zeleně.
OPRAVA STŘECHY KOSTELÍČKA. Požádali jsme
o dotaci z Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury na opravu střechy
kaple sv. Ducha v roce 2022. Celkové náklady na
opravu střechy včetně věže, hromosvodu a dešťové
kanalizace jsou 3,35 mil. Kč. Oprava by se rozdělila
na dvě etapy: pro příští rok jsme požádali o 1,2 mil.
Kč. Jak již ze zpravodaje víte, vypracování
projektové dokumentace předcházelo několik
nezbytných průzkumů, které mapují například stáří
krovu, historický vývoj objektu, stavební stav
jednotlivých částí konstrukcí, výskyt dřevokazných
hub atd. Na základě výsledků byl zpracován
podrobný projekt.

OPRAVA ULICE KE ŠKOLE A POD ŠKOLOU.
V listopadu plánujeme znovu požádat o dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu silnice
vedoucí ke škole a také cesty pod školou. Celkové
náklady na opravu těchto dvou cest jsou 9,69 mil.
Kč, dotaci lze získat ve výši 6,377 mil. Kč. Jde
o jediný program, ze kterého se dají podobné cesty
opravovat – poptávka je proto vysoká, a peněz
málo. Věřím, že přesto s naší žádostí dříve nebo
později uspějeme. Držme palce.
VÝSADBA ZELENĚ. Do konce listopadu bude
realizován projekt výsadby zeleně, který pokračuje
již od října a zahrnuje obnovu historické, nyní však
zarostlé úvozové cesty, novou výsadbu podél cest
i v dalších lokalitách. Cílem projektu je mimo jiné
vracet do krajiny některé druhy dřevin (například
v Ješovicích bý val velký švestkov ý sad).
V neposlední řadě jde o částečnou obnovu sadu na
Kostelíčku, kde jsou nyní nově vysázeny višně,
třešně a jabloně.

Sběrné místo v Liběchově
Otevírací doba
Sběrné místo najdete v bývalém areálu lesní
správy v Litoměřické ulici. Otevřeno je:
• každý pátek od 8 do 11 hodin po telefonické
domluvě (tel. 702 136 427)
• každou první sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin
• jiný termín v rámci pracovní doby technických
služeb je možné v nezbytných případech domluvit
na telefonním čísle 702 136 427
• sběrné místo slouží občanům Liběchova
a Ješovic; využít ho mohou fyzické osoby
nepodnikající, které při návštěvě předloží průkaz
totožnosti
Sběrné místo není určeno pro ukládání odpadů
vzniklých podnikatelskou činností.
UPOZORNĚNÍ
Sobota 1. 1. 2022 – zavřeno (státní svátek),
otevřeno 8. 1. 2022.
Z důvodu výstavby nového sběrného dvora je sběr
některých typů odpadů DOČASNĚ OMEZEN.
VELKOOBJEMOVÝ odpad odebíráme bez omezení
ve stejném režimu jako doposud.
NEBEZPEČNÝ odpad a ELEKTROODPAD bude ve
dnech 3. 1. – 7. 1. 2022 odebírán po telefonické
domluvě, v sobotu 8. 1. 2022 od 8 do 12 hodin.
O dalších termínech Vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení.
Vedení města Liběchov

Parkování vozidel v zimě
Jde o tzv. sad extenzivní, který není prioritně
založen s cílem velkých výnosů (úrody). Dále to
znamená, že v něm vysazené stromy není potřeba
udržovat speciálním každoročním řezem, plodí
přitom desítky let. Stromky jsou zatím mladé, takže
první plody lze očekávat s několikaletým odstupem.
V budoucnu bychom vypěstované plody chtěli
využívat k výrobě místních produktů (čerstvé
i sušené ovoce, sirupy, pálenky apod.).
Přeji i nadále dotacím úspěch!
Všem občanům Liběchova a Ješovic bych ráda
popřála klidné Vánoce a do nového roku 2022
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města
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Na začátku zimního období připomínáme
řidičům, aby svá vozidla neparkovali na místních
komunikacích, kde mohou ztížit nebo zcela
znemožnit průjezd vozidel technické služby
a pluhu při odklízení sněhu.
Ohleduplným parkováním usnadníte pravidelnou
zimní údržbu cest a zabráníte možným kolizím
automobilů s vozidly technické služby.
Děkujeme!

Informace

Kalendář města Liběchov na rok 2022
Stolní kalendář, který město Liběchov vydává
zdarma pro obyvatele Liběchova a Ješovic, bude
letos k dostání při rozsvěcení vánočního stromu
o první adventní neděli 28. listopadu 2021.

Úřední hodiny
o vánočních svátcích

V dalších dnech si kalendář můžete vyzvedout
na městském úřadu. Každá domácnost obdrží
jeden výtisk.

Městský úřad Liběchov
bude na konci roku až do
31. prosince 2021 otevřen v běžných úředních
hodinách.
Od 27. prosince však bude uzavřena matrika, to
znamená, že se nebude provádět ověřování
podpisů ani výpisy z Czech Pointu.

Údržba vodoměrných šachet
Žádáme majitele domů připojených na veřejný
vodovodní řad, aby ještě před zimou věnovali
pozornost stavu svých vodoměrných šachet.
V zaplavených a hlínou nebo jinými nečistotami
zanesených šachtách snadno dojde k poškození
vodoměru. Náklady na výměnu v takovém
případě hradí vlastník nemovitosti.

Platby v pokladně budeme přijímat ve všech
úředních dnech bez omezení.
Kontakty:
Rumburská 53, 277 21 Liběchov
telefon 315 697 016

Revize údajů katastru
nemovitostí
Liběchov, Ješovice
V roce 2021 proběhla revize údajů katastru
nemovitostí v katastrálním území Ješovice
a částečně i Liběchov. U některých
nemovitostí došlo ke změně údajů
evidovaných v katastru nemovitostí (sloučení
pozemků, změna využití, změna výměry
apod.).
Upozorňujeme, že vlastníkům vzniká
povinnost oznámit na příslušném finančním
úřadě nejpozději do 31. ledna 2022 změny
údajů uvedených v daňovém přiznání (dílčí
daňové přiznání) nebo podat nové daňové
přiznání (§ 13a zákona č. 338/1992 Sb.).
Bližší informace k daňovému přiznání
poskytne příslušný finanční úřad. Nové
evidované údaje potřebné k daňovému
přiznání můžete zjistit na stránkách
www.cuzk.cz v aplikaci Nahlížení do KN,
nebo se na ně můžete informovat na
katastrálním úřadě v Mělníku.
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Očkování proti onemocnění
COVID-19 v Ordinaci Liběchov

měli využít možnost třetí dávky. Posilující dávku by
měli dostat také pacienti s chronickými
onemocněními, jako je cukrovka, vysoký tlak,
onemocnění srdce, průdušek a plic, pacienti po
odstranění sleziny a také ti, kdo užívají léky tlumící
imunitu organismu (kortikosteroidy,
imunosupresiva). Dále je přeočkování vhodné pro
každého, kdo je vystaven vyššímu riziku kontaktu
s nemocnými lidmi, tedy pro zdravotníky,
pracovníky integrovaného záchranného systému
a sociálních služeb, též pro učitele, zaměstnance
obchodů a služeb apod.

V současné době je v rámci
COVIDu opět nejaktuálnější
záležitostí očkování. V Ordinaci
Liběchov budou k dispozici tři
schválené vakcíny: vektorová
vakcína Janssen od firmy
Johnson & Johnson, která je
jednodávková a podává se osobám starším 60 let
(pokud by někdo mladší trval na podání této
vakcíny, je to možné po podepsání informovaného
souhlasu); tato vakcína poskytuje vysokou ochranu
proti závažnému průběhu onemocnění. Dále jsou
k dispozici dvě mRNA vakcíny, a to Comirnaty od
firmy Pfizer BioNTech a Spikevax od firmy
Moderna. Obě tyto vakcíny jsou dvoudávkové
a poskytují vysokou úroveň ochrany jak proti
nákaze, tak proti těžkému průběhu onemocnění.

●
Pacienti, kteří COVID-19 prodělali
a zároveň mají dokončené základní očkování
V současné době se nedoporučuje pospíchat
s podáním posilující dávky.
Na základě dosud známých faktů předpokládáme,
že obranyschopnost v tomto případě trvá výrazně
déle, a čekáme na další doporučení odborníků.
● Pacienti s nedokončeným očkováním, bez
ohledu na to, zda COVID-19 prodělali, či nikoli

V naší ordinaci očkujeme pacienty nad 18 let
věku, včetně pacientů, kteří u nás nejsou
registrováni.

Registrujte se, prosím, v ordinaci. Při očkování
budeme postupovat individuálně podle Vaší
konkrétní zdravotní situace.

Komu jsou vakcíny určeny

Údaje potřebné pro registraci k očkování
• datum poslední podané dávky

● Dosud neočkovaní pacienti

• u pacientů, kteří COVID-19 prodělali, datum
ukončení izolace

1.Ti, kdo neprodělali onemocnění COVID-19
2.Ti, kdo COVID-19 prodělali, a od jejich izolace
již uplynulo šest měsíců

• údaj o dalších očkováních provedených
v posledním měsíci

Pro tyto dvě skupiny pacientů jsou v závislosti na
jejich věku vhodné všechny tři vakcíny ve schématu
plného očkování. K očkování se, prosím, registrujte
v naší ordinaci na níže uvedených kontaktech.

• údaj o závažnějších nežádoucích účincích dříve
podaných dávek vakcíny

● Pacienti s ukončeným očkováním, kteří
COVD-19 neprodělali a nyní potřebují třetí,
posilující dávku vakcíny
Pro posilující dávku očkování, která má být
podána nejdříve šest měsíců od poslední dávky
základního očkování, jsou určeny pouze vakcíny
mRNA, tzn. vakcíny od firem Moderna a Pfizer.
Pacient bude přeočkován toutéž vakcínou, která mu
byla podána při základním očkování. Pouze
pacienti, kteří byli očkováni vakcínou od firmy
Johnson & Johnson nebo Astra Zeneca, budou
přeočkováni jednou z výše uvedených mRNA
vakcín.
Ochrana pacienta před vlastním onemocněním po
uplynutí šesti měsíců od podání poslední dávky
základního očkování klesá. Přetrvává však dobrá
ochrana před závažným průběhem onemocnění.
Obecně lze říci, že starší pacienty chrání očkování
kratší dobu, a proto by po uplynutí šesti měsíců
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Antigenní testování v Ordinaci Liběchov
Preventivní antigenní testy nebudou od
1. listopadu 2021 paušálně hrazeny zdravotními
pojišťovnami. Test jsme schopni nadále provést za
přímou úhradu. V ceně 200 Kč je již zahrnut také
certifikát o provedeném testu. Test pro pacienty
s příznaky infekčního onemocnění bude i nadále
hrazen ze zdravotního pojištění.
Epidemická situace se nadále zhoršuje. Využijte
proto preventivního testování například před
návštěvami seniorů a příbuzných o vánočních
svátcích, kdy se scházejí větší skupiny lidí. Výsledek
testu Vám sdělíme do 15 minut.
Kontakty do Ordinace Liběchov
telefon: 315 697 138
e-mail: ordinace@ordinacelibechov.cz
https://ordinacelibechov.cz/

Podzimní dění ve škole

snažíme výuku obohatit aktivitami rozmanitého
typu. Po loňské pauze byla obnovena výuka plavání
pro žáky 4. a 5. ročníku. Větší část kurzu teď již mají
za sebou a jsou z něj nadšeni. Věříme, že situace
dovolí, aby tato výuka pokračovala zdárně
i v dalších letech. V listopadu se čtvrťáci a páťáci
mohou začít těšit na dopravní výchovu, která byla
kvůli epidemické situaci také přerušena.

Při pohledu do školy to
vypadá, že se život vrací do
normálních kolejí. O tom,
jak jsme úspěšně zahájili
školní
rok,
byť
s podmínkou otestování
dětí, a o prvních akcích pro žáky jsme psali již
minule. Nyní bychom vám rádi představili, co
dalšího se ve škole na podzim dělo, případně na co
se s dětmi už nyní těšíme.
Jak možná víte, v letošním školním roce MŠMT
školám poslalo dotace na obnovení stavu, a to
nejen co se týká znalostí a dovedností dětí, ale také
vztahů mezi nimi. Podporu jsme velmi rádi využili,
a hned od září naši pedagogové začali
s doučováním hlavních předmětů. V současnosti
nabízíme celkem dvanáct doučovacích aktivit
a máme velkou radost, že na ně dochází žáci ze
všech ročníků školy.
K upevnění třídního kolektivu jsme použili
druhou část dotace. Díky ní jsme ve škole přivítali
akreditovaného školitele, který pracoval
s jednotlivými třídami. S dětmi si v rámci tohoto
programu povídal o tom, jak bychom se k sobě měli
navzájem chovat, vyprávěl o situacích, které život
přináší, a o tom, že je nutné s lidmi komunikovat
a dobře spolu vycházet. U menších žáčků formou
hry podporoval spolupráci, vhodnou komunikaci
a dobrou atmosféru ve třídě. Větší žáky vedl méně
hravými činnostmi ke společné diskuzi, uvědomění
si vzájemných vztahů a k možnostem jejich
rozvíjení. Věříme, že finanční situace školy nebo
případná další dotace umožní, abychom
v započatých aktivitách mohli pokračovat po celý
školní rok.

Žáci 2. stupně vyslechli zeměpisnou přednášku.
Sedmý ročník navíc v rámci výuky
a mezipředmětových vztahů v říjnu navštívil
papírenskou dílnu v Litoměřicích. O obou
událostech podrobněji píšeme níže. Žáci 6. ročníku
se zúčastnili exkurze do Ústavu živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR v Liběchově.
Do projektu Logické olympiády jsme letos zapojili
žáky třetí až páté třídy. Pod vedením paní učitelek
při výuce trénovali vlastní úsudek nad poněkud
netradičními úlohami, jejichž společným
jmenovatelem byl matematický úkol.
Mezi žáky se těší velké oblibě projektová výuka.
V loňském roce jsme měli nachystáno několik
témat, např. Státní svátky, Významné osobnosti,
Zvyky a tradice… Bohužel jsme se dostali jen ke
Dnu české státnosti a svátku sv. Václava, a poté byly
školy opět uzavřeny. Pro letošní podzim jsme
připravili projekt k výročí založení Československé
republiky a jsme přesvědčeni, že v tomto školním
roce nebude projektem posledním.
Zajímavé akce, které se uskutečnily v rámci školní
družiny, Vám představíme v závěru našeho bloku
formou krátkých zpráv.
Vedení školy

PLANETA ZEMĚ 3000

Nemyslíme však jen na vzdělávání těch dětí,
kterým je třeba pomoci po obnovení prezenční
výuky. Stejně tak nám záleží i na tom, abychom
kvalitně připravili budoucí středoškoláky pro jejich
studium. Proto jako v uplynulých letech i letos od
1. října odstartovaly dobrovolné hodiny přípravy na
přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky,
a to pod vedením vyučujících 2. stupně. Deváťáci
se tu seznámí s podobou přijímacích zkoušek,
různými typy otázek a úkolů, natrénují vzorové
testy, zopakují si a prohloubí vědomosti z daných
předmětů, dostanou prostor pro otázky
a podrobnější analýzu jevů. Přijímací zkoušky naši
žáci vždy zvládají velmi úspěšně a zdárně pokračují
ve své profesní cestě.
Aby děti pouze neseděly v lavicích a netrénovaly
jen vědomosti a dovednosti, každoročně se jim
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Po velmi dlouhé odmlce, kterou způsobily všem
známé příčiny, jsme se mohli vydat na vzdělávací
akci mimo budovu školy. Jako pravidelní účastníci
jsme i letos navštívili Masarykův kulturní dům
v Mělníku, kde byl nejen pro nás připraven
vzdělávací projekt Planeta Země 3000. Tentokrát
jsme s ním alespoň zprostředkovaně zamířili na
čtvrtý největší ostrov světa – Madagaskar. Pořad
zcela výjimečně moderoval a komentoval fotograf,
cestovatel a autor celého projektu Adam Lelek,
který za svůj život navštívil více než sto zemí. Díky
fotografiím a filmovým záběrům jsme se seznámili
s povrchem ostrova, jeho zcela unikátní faunou
i flórou i se způsobem života místních Malgašů.
Největším zážitkem pro všechny přítomné byl
bezpochyby závěrečný záznam pohřebního rituálu,
zvaného famadihana, který byl hlavním cílem
výpravy. Po projekci měli diváci unikátní příležitost

LIBĚCHOVSKÉ HRNKOBRANÍ

pokládat otázky autorovi, který se nezdráhal
odpovědět na žádné běžné ani méně tradiční
dotazy. V příštím školním roce na nás čeká magický
Senegal.

Hrnkobraní je slavnost hrnečků: malých, velkých,
různě tvarovaných, a hlavně malovaných. Děti je
vymýšlely, navrhovaly, kreslily – a přitom soutěžily.

Mgr. Jan Růžička

PAPÍRENSKÁ DÍLNA LITOMĚŘICE
Dne 18. října navštívili žáci 7. ročníku
litoměřickou dílnu ručního papíru. Nadšenci,
výtvarníci a technologové ji založili s cílem
předávat své celoživotní profesní i zájmové
zkušenosti s tradiční výrobou tohoto užitečného
a ekologického
materiálu, který
provází lidstvo již
2000 let. Papír byl
vynalezen v Číně ve
2. století našeho
letopočtu a teprve
později se dostal do
Evropy. V českých
zemích je spojován
s panováním Karla
IV. a se založením
Univerzity Karlovy.

Litoměřická dílna,
založená roku 2003,
postupně prošla
velkými změnami,
rozšířeny byly muzejní
a edukační prostory.
Žáků se zde ujala paní
edukátorka, která je
zavedla do nejvyššího
patra hradební věže
městského opevnění
a zábavnou formou je
seznámila s historií, technologiemi a zajímavostmi
výroby papíru v rámci expozice Příběh papíru.
O patro níž žáci zhlédli papírové výrobky, které je
inspirovaly k vlastní tvorbě. Poté si v malé
manufaktuře zhotovili vlastní aršík papíru, do
kterého přidali bylinky a koření pro zvýraznění
vůně. Dále si za pomoci formy vyrobili papírové
zvířátko, květinu či jiný šperk. Během programu
děti nejen pracovaly, ale také se vzdělávaly
v oblasti historie, technologie výroby a ekologie.
Workshop se nám všem velice líbil a doporučili
jsme jej ostatním třídám, které dílnu navštíví
v dalších měsících.
Mgr. Jana Pravdová, Ing. Lucie Orvošová
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Taková soutěž dokáže povzbudit nápady, zvědavost
a zájem. Vytvořeno bylo celkem 23 hrnečků.
O pořadí hlasovali žáci i zaměstnanci školy
a zapojit se mohli také rodiče přes aplikaci Bakalář.
První místo obdržela Jana Honzíková (5. tř.), na
2. místě se umístila Nikol Lunzarová (4. tř.)
a 3. místo obsadila Ellen Homolková (4. tř.).
Vítězkám blahopřejeme a všem, kdo se soutěže
zúčastnili, děkujeme. Dnes už bude každý vědět, že
„Hrnkobraní“ je nejen slavnost hrnečků, ale
především dětí, které je vytvořily. Udělaly tím
radost sobě i nám všem.
Jitka Svobodová

PODZIMNÍČEK
Další akcí byl Podzimníček. Děti spolu s rodiči
vyrobily krásné skřítky, které jsme vystavili ve
školní budově. Žáci i zaměstnanci školy pak
hlasovali o nejhezčího skřítka. Odměněni byli tři
nejlepší. Na 1. místě se umístil Matyáš Lunzar
(1. tř.), druhé místo patří Matyáši Nikodémovi
(1. tř.) a 3. místo získal Miroslav Jakubec (3. tř.).
Blahopřejeme! Ostatní dostali ceny útěchy. Výstava
a soutěž měly velký úspěch, a tak je příští rok určitě
zopakujeme. Několik skřítků jsme nakonec umístili
do výlohy liběchovské knihovny, aby se našimi
výrobky mohli potěšit i další lidé.
Bc. Ivana Furková

Modrá kotva hlásí…
Podzim už je v plné síle. Rádi bychom se s vámi
proto podělili o naše zážitky z úvodu skautského
roku, který začíná, stejně jako ten školní, v září. Po
prázdninách jsme se opět s radostí sešli a většinu
času jsme jako každý rok věnovali tréninku na vodě.
Připravovali jsme se na tradiční celorepublikový
závod vodních skautů – Napříč Prahou přes tři jezy,
který se uskutečnil 28. září. Kromě nácviku
rychlostního pádlování jsme procvičovali i plavání
v divoké vodě v kanoistickém kanále v Brandýse
nad Labem.
Historie vodáckého závodu Napříč Prahou přes tři
jezy sahá až do roku 1939. Na trati o délce přibližně
6,5 říčního kilometru, která začíná na Císařské
louce (nad Železničním mostem) a vede
historickým centrem Prahy, překonávají závodníci
tři jezy, podle nichž závod získal své jméno:
Šítkovský (pod Jiráskovým mostem), Staroměstský
(Karlovku nad Karlovým mostem) a Helmovský jez
u ostrova Štvanice, kde trasa končí. Kromě
sportovního výkonu je tento závod pro všechny
účastníky také mimořádným zážitkem,
protože jde o jediný den v roce, kdy
jsou jmenované jezy otevřeny pro
veřejnost.

V prosinci pak, pokud hygienická situace dovolí,
budeme dne 4. 12. 2021 pořádat Mikulášskou
besídku. Od 18. 12. do 24. 12. 2021 budeme
rozdávat Betlémské světlo. Dne 24. 12. 2021 pořádá
oddíl Pokrok netradiční procházku s rolničkami.
Více informací o těchto třech akcích naleznete na
přiložených plakátcích.
Krásný zbytek podzimu přejí skauti z přístavu
Modrá kotva Liběchov.

Letos jsme postavili dvě posádky.
První byla složena z vlčat a světlušek
z oddílu Viking a startovala v kategorii
Vlčata. Druhá posádka byla zařazena
do kategorie Open. Obě naše posádky
úspěšně dojely do cíle: v kategorii
Vlčat jsme se umístili na 19. místě z 25
a v kategorii Open na 31. místě z 39
závodících posádek.
V říjnu jsme se začali scházet na
pravidelných schůzkách v klubovně
a potěšilo nás, že jsme mohli přivítat
nové členy.
Dne 30. 10. 2021 pořádal náš oddíl
rodinného skautingu Pokrok první
ročník liběchovské Drakiády. Počasí
nám přálo, i když pro naše účely mohlo
být větrněji. U Kostelíčka se sešlo
několik rodin, které si přišly zaskotačit
se svými ratolestmi. Při příštím
ročníku bychom toto setkání rádi
vylepšili například opékáním špekáčků,
výrobou vlastních draků přímo na
místě a jinými soutěžemi.
A co plánujeme do budoucna?
V listopadu pojedeme s našimi dětmi
na podzimní víkendovou výpravu.
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Mgr. Jaromír Kubec
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Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka
Vážení čtenáři Liběchovského zpravodaje,
horšící se epidemické podmínky spojené s šířením
onemocnění Covid-19, neutěšená dopravní situace
v Liběchově a deštivé listopadové počasí nás
nepříznivě ovlivňují. Jsem proto ráda, že mohu
informovat o událostech a zprávách, které nás těší.
Dne 31. října v předvečer Svátku Všech svatých se
v kryptě Kostelíčka uskutečnil Dušičkový koncert.
Klasické i lidové písně zazpívaly paní Helena
Vojtěchovská a paní Jana Šebestová, na klavír je
doprovodil pan Pavel Šebesta. Krátký videozáznam
z koncertu je možno zhlédnout na webových
stránkách spolku www.kostelicek.eu. Za příjemnou
atmosféru děkuji nejen účinkujícím, ale také
návštěvníkům koncertu. Paní Martě Buškové
děkuji, že pro nás napekla tradiční dušičkové
pečivo, kterým v minulosti hospodyně
obdarovávaly čeleď a koledníky. Večer téhož dne
jsme na místním hřbitově rozsvítili sto svíček
a osvětlili jimi památník nad hroby, o které spolek
od roku 2016 pečuje.
Do konce letošního roku bychom chtěli pořídit
a u vchodu do Kostelíčka nainstalovat informační
V dnes prázdné kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu
a sv. Kříže vznikne pietní místo. Bude připomínat bývalé
majitele liběchovského panství a jejich rodiny, které zde
původně byly pochovány

tabuli, která by zájemce o tuto kulturní památku,
turisty i obyvatele Liběchova, seznámila s historií
kaple a hrobky, s přihlédnutím k novým informacím
o historii Kostelíčka, které spolek během svého
působení od roku 2015 shromáždil. Jsme rádi, že
vedení města tuto naši aktivitu podpořilo.
Také letos bychom chtěli sobě i druhým
zpříjemnit adventní čas historickým betlémem,
který je ve vlastnictví členky našeho spolku MgA.
Jitky Navrátilové a který architektonicky vystavěl
PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.
Betlém bude hostit stejně jako loni Zámek
Liběchov, s. r. o. Panu Josefu Homolkovi děkujeme
za nápad vystavit betlém tentokrát v sale terreně
a za to, že se opět ujme hlavní organizace.
Přeji Vám krásný adventní a vánoční čas
a v novém roce hodně zdraví!
Za spolek Liběchov sobě
MUDr. Šárka Bínová

V hrobkách rodin Zbornikových a Wrbových byly
v sedmdesátých letech 20. století uloženy ostatky členů
rodu Villaniů a Veithů
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Liběchovská knihovna
Liběchovská knihovna opět rozšířila svůj fond.
V současné době si můžete vybírat z více než 3240
svazků. Začátkem podzimu jsme díky dotaci od
firmy ENETEP, s. r. o., ve výši 6000 Kč nakoupili 35
knížek, jejichž seznam vidíte vpravo. Jsou mezi
nimi úplné novinky, ale i starší vydání knih, které
nám dosud chyběly. V říjnu jsme navíc získali
výměnný soubor z Knihovny města Mladá Boleslav,
který čítá padesát titulů, převážně novinek pro
dospělé i dětské čtenáře. Tuto zápůjčku budeme
mít k dispozici po dobu jednoho roku.
Od dubna do konce října tohoto roku se do
knihovny nově přihlásilo 21 čtenářů, z toho 7 dětí.
Nejen pro ně plánujeme v prosinci dvě události:
nejprve to bude Andělské zvonění: v neděli
5. prosince dostanou stávající čtenáři i ti, kteří se
právě v ten den zapíší, ke každé výpůjčce knih malý
dárek od „nefalšovaného“ anděla.
Vánoce v knihovně oslavíme už ve středu
22. prosince, kdy bude otevřeno po celý den. Rodiče
dětí do 15 let zde pro své ratolesti budou moci
pořídit dárek na poslední chvíli: průkaz do
knihovny na rok 2022 v dárkové obálce s drobnou
pozorností uvnitř. Stačí přímo na místě vyplnit za
své dítě přihlášku a uhradit roční registrační
poplatek ve výši 25 Kč.

Evžen Boček: Poslední aristokratka – Aristokratka
ve varu – Aristokratka na koni; Ivona Březinová:
Teta to plete – Kluk a pes – Ťapka, kočka stěhovavá
– Ňouma z áčka; Irena Dousková: Hrdý Budžes –
Medvědí tanec; Arthur C. Doyle: Pes baskervillský;
Martina Formanová: Skladatelka voňavého
prádla; Ladislav Fuks: Vévodkyně a kuchařka; Jiří
Jilík: Žítkovské čarování. Pravdiv ý příběh
žítkovských bohyní; Pavlína Jurková – Jarmila
Vlčková: Viktor a záhadná teta Bobina; Michaela
Klevisová: Drak spí; Milan Kundera: Jakub a jeho
pán – Valčík na rozloučenou – Žert; Karin
Lednická: Šikmý kostel. Románová kronika
ztraceného města (díl 1, 2); Ira Levin: Rosemary
má děťátko – Stepfordské paničky; Arnold Lobel:
Pan Sova; Alena Mornštajnová: Slepá mapa; Aleš
Palán: Raději zešílet v divočině. Setkání
s šumavskými samotáři – Jako v nebi, jenže jinak.
Nová setkání se samotáři...; Jozef Pavlovič: Veselí
prvňáčci; Zuzana Pospíšilová: Detektivové –
Pohádky pod polštář – Štěpánův podivuhodný stroj;
Petra Soukupová: Věci, na které nastal čas;
Michal Sýkora: Modré stíny; Mariusz Szczygieł:
Udělej si ráj; Kateřina Tučková: Žítkovské
bohyně; Miloš Urban: Přišla z moře

Pravidelná otevírací doba knihovny:
středa 16–18 hodin, pátek 16–19 hodin

Katalog: www.libechov.cz/mestska-knihovna

Mimořádné otevírací dny:

e-mail: knihovna@libechov.cz

Neděle 5. 12., Andělské zvonění: 13–16 hodin

facebook: Knihovna Liběchov

Středa 22. 12., Vánoce v knihovně: 10–17 hodin
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Braunovy sochy ze zámecké zahrady budou zachráněny
Při barokní přestavbě liběchovského panství
v letech 1720-1730 dal hrabě Jan Jáchym Pachta
z Rájova vyzdobit zámeckou zahradu souborem
soch z dílny sochaře Matyáše Bernarda Brauna.
Počet soch ani jejich přesné umístění bohužel
neznáme. Víme o devíti, které stály v zahradě,
a dvou dalších na atice zámku, též o dvojicích
puttů
na balkonové balustrádě a o čtyřech
kamenných vázách.
Sochy byly koncipovány a vytvořeny pro původní
parter barokní zámecké zahrady tzv. francouzského
typu, která vzala za své ve druhé polovině
19. století při výstavbě železničního náspu.
Zahrada byla poté překomponována do volnější
romantické úpravy v anglickém stylu a doplněna
o díla sochařů Františka Xavera Linna a Václava
Levého. I přes slohovou nejednotnost sochařské
výzdoby zámeckého areálu zůstaly jeho
nejhodnotnější částí Braunovy práce. Jejich soubor
je dnes již téměř 300 let starý a jednotlivé sochy
jsou za hranicí své životnosti.

Po restaurování fresek japonského sálu a saly
terreny zahájil nový majitel i rekonstrukci
sochařské výzdoby v zahradě. Akademický sochař
Jaroslav Křepčík sestavil rozpočet a 1. 4. 1927
předložil restaurátorský záměr, ve kterém uvedl:
„Sochy a vázy a jiné kamenné památky jsou ve
většině ve stavu desolátním. U některých vzniká
obava o jejich záchranu. Dotekem celé partie
opadávají. Sochy a vázy jsou kryté barvou, takže dá
se souditi na stav mnohem horší, než se jeví.“

První nepříliš citlivé restaurátorské zásahy byly
provedeny v roce 1873. Povrch většiny soch byl
natřen, odlomené části doplněny. Cílená snaha
o záchranu soch začala až ve dvacátých letech
minulého století, kdy po vzniku Československé
republiky přichází ke slovu státní památková péče.
V lednu 1920 zámek zakoupil předek současných
vlastníků pan Ing. František Homolka, který podle
svých možností pečoval také o zdejší umělecká díla.
V dopise Státnímu památkovému úřadu z 5. dubna
1927 Ředitelství liběchovského panství píše:
„Panství Liběchov přešlo v majetek nynějšího
majitele v r. 1919, kdy pro všeobecnou zchátralost
a pasivitu muselo býti p. hraběnkou z Lippe
prodáno. Při bídném hospodářství, jež tento
velkostatek vedl, nebylo pomyšlení na údržbu ani
objektů čistě hospodářských, tím méně pak na
udržení velecenných památek uměleckých, na něž
pohlíženo co na zbytečnosti. Nový majitel snažil se
tedy ze všech sil hospodářský a povšechný stav
panství radikálně zlepšiti a věnoval v tomto směru
na nejrůznější opravy cifry tak vysoké, že další
pokračování tímto tempem by mohlo velmi značně
ohroziti hospodářskou nosnost nového majitele
vůbec. Tak lze se zmíniti, že investováno bylo do
hospodářských objektů 1 028 000 Kč, na opravu
zámku a památek v Liběchově 331 000 Kč, na
opravu památných patronátních kostelů za 50 000
Kč, tedy obnosy, jež bývalí majitelé neinvestovali
celá staletí.“ (SÚA, SPS. kart. 296).

Hermes, lat. Merkur. Foto NPÚ (2005)

Doba prosperity panství a nadějí na obnovu
cenných památek bohužel skončila s lety okupace,
kdy Německá říše zámek zabavila pro potřeby
Wehrmachtu a organizace Hitlerjugend. Další
opravy se zámek, včetně soch, dočkal až roku 1947,
kdy byl ing. Homolkovi na krátkou dobu navrácen.
Již 1. 10. 1948 Československý stát zámek
znárodnil. Původní majitel tu však směl od 1. 3.
1950 pracovat jako správce, i když jeho působení
vzbuzovalo nevoli některých místních politických
orgánů. Ve funkci správce pak pan Ing. Homolka
dosáhl toho, že byl zámek označen za státní
kulturní majetek a předán do péče Státní kulturní
komise. Z bohaté korespondence Ing. Homolky
s Národním památkovým ústavem víme, že mu bylo
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umožněno dohlížet na záchranu uměleckých děl,
poničených za války německou armádou. V roce
1955 započala další rekonstrukce soch z Braunovy
dílny. Ujali se jí akademičtí sochaři Dušan Křička
a Aloisie Viškovská. V soupise prací se mimo jiné
dočteme:
„…Socha Herkula – v parku bez hlavy, Socha Dia –
v parku bez ruky od lokte, socha Herma – v parku
bez levé paže.“
Zámecký areál se mezitím stal majetkem Čs.
státního filmu, roku 1960 jej převzalo Ministerstvo
spravedlnosti. Teprve v roce 1963 byl zámek předán
Národnímu muzeu, resp. Náprstkovu muzeu pro
stálou expozici asijského umění. Muzeum zahájilo
rozsáhlou rekonstrukci zámku včetně generální
opravy zahrady. Hlavní architekt Pavel Mošťák
v součinnosti s NPÚ rozhodl o rebarokizaci celého
areálu. Před zahradním průčelím zámku se proto od
roku 1976 nachází geometricky řešený parter,
vhodný pro uplatnění soch barokního souboru.
Do parteru tehdy bylo po restaurátorských
pracích umístěno pět soch. V ose proti zámeckému
průčelí socha Persea (s hlavou Medúzy), po jeho
pravé ruce Herkules a Zeus a po levé ruce Ganyméd
a Hermes (Merkur). Tři sochy: Juno, Venuše a Paris
se bohužel tehdy „záhadně“ ztrácí, později se ztratí
i socha Diany (která byla původně spolu s Perseem
u vstupní brány) a socha Pandura, u které ale není
jisté, jestli ke zdejšímu souboru patřila. Kromě
těchto ztrát byly sochy od sedmdesátých let
minulého století poškozeny také přirozenou
degradací materiálu nebo vandalským útokem
střelnou zbraní. V roce 1995 svěřilo Náprstkovo
muzeum sochy do rukou akademického sochaře
Tomáše Rafla. Šlo o to, zakonzervovat originály,
které budou poté umístěny v lapidáriu, zatímco
v zahradě budou instalovány kopie soch. Mezitím
došlo v roce 2004 k restituci zámku. Dvě sochy,
které dnes v parteru zámku chybí, Ganymed a Zeus,
jsou po konzervačním zásahu (spolu se dvěma
sochami z atiky zámku a sousošími puttů) uloženy
v ateliéru T. Rafla v Hospozíně. V zámecké zahradě
zbývá jen kopie Persea (originál je v lapidáriu NPÚ
v Mnichově Hradišti) a kopie sochy Herma
(Merkura), jejíž originál je bohužel od
sedmdesátých let nezvěstný. Posledním originálem
uchovaným v Liběchově je socha Herkula. Proti vůli
pana sochaře Rafla byla bohužel v devadesátých
letech ponechána v zahradě, a tak ji roku 2002
poškodila povodeň.

životu. Do zámecké zahrady vnášejí Braunovy
sochy dynamiku, staré příběhy a vědomí spojení
s dávnou minulostí. Obracejí pozornost člověka od
všedních starostí k vyšším hodnotám krásy
a věčnosti. To je dodnes jejich poselstvím, které
chceme uchovat i do budoucna. Záchrana soch
a jejich návrat do Liběchova je pro současné
majitele zámku jednou z priorit revitalizace celého
areálu. Hodlají proto dokončit původní, památkáři
schválený restaurátorský záměr sochaře T. Rafla.
Zahradu ozdobí kopie soch, zrestaurované
originály budou vystaveny v lapidáriu,
vybudovaném časem v jednom z křídel zámecké
oranžerie. Je to ale běh na dlouhou trať. Kromě
ateliéru sochaře Tomáše Rafla se na záchraně soch
bude podílet i akademický sochař Petr Dufek
z Mladé Boleslavi a sochař Miroslav Kroupa
z Mělníka. Jsme rádi, že první kroky už máme za
sebou. Originál sochy Herkula, kterému již opravdu
hrozila destrukce, byl ještě před zimou zafixován
a dopraven do ateliéru v Mladé Boleslavi k očištění
a konzervaci.

Sochy antických mytických hrdinů poukazovaly
ke klasickému vzdělání a estetice, kterou tolik
obdivovalo české baroko. Šlo o spojení dávné
moudrosti a řádu s aktuální výzvou k novému
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Ing. arch. Markéta Bahníková,
revitalizace zámku Liběchov

Herkules. Foto M. B. (2021)

Historie turbíny Papouškova mlýna
Shánění informací a historických dokladů, které
se vážou k Papouškovu mlýnu a Liběchovu jako
takovému, je nezbytnou součástí naší agendy.
I letos se nám povedlo shromáždit kolekci nových
dokumentů. Z archivu pana Doubka jsme získali
kopie listin, které významně doplňují
mozaiku historie první poloviny 20. století.
Nejpozoruhodnější je kupní smlouva na
Francisovu turbínu, která byla instalována
Janem Papouškem v rámci rozsáhlé
modernizace mlýnské technologie na
přelomu 19. a 20. století. Mlýnské kameny byly
vyměněny za válcové stolice a mlýnská kola
nahrazena turbínou.
Francisova horizontální turbína je přetlaková
turbína, což znamená, že pracovní kapalina během
své cesty strojem mění tlak a přitom produkuje
energii. Oběžné kolo (rotor) turbíny se nachází
mezi vysokotlakým přívodem a nízkotlakou savkou.
Jak voda prochází oběžným kolem, její rotační
rychlost se zmenšuje a zároveň odevzdává energii
oběžnému kolu. Vlastní turbína je umístěna ve
stěně turbínové kašny naplněné vodou. Její osa je
dostatečně vysoko nad spodní vodou, aby nehrozilo
zaplavení stroje. V našem případě se jedná
o turbínu s tzv. suchou savkou.

místo jedné z válcových stolic byl v mlýnici
umístěn šrotovací stroj neboli šroťák. Poháněl jej
kartáčový motor zhotovený v padesátých letech ve
Stalingradu, který patrně jako poslední běžel na
elektřinu vyráběnou naší turbínou. Z dynama se
dnešních časů dočkalo jen torzo. Šrotovací
stroj se používal k výrobě krmné směsi pro
zvířata chovaná v areálu mlýna, sloužil ale
také zákazníkům, kteří sem vozili
k sešrotování vlastní plodiny.
Spolu s koncem socialistické epochy
skončilo i šrotování. Začátkem devadesátých let
restituoval liběchovský mlýn příbuzný rodiny
Papoušků pan Kuťák, který nechal vypracovat
projekt malé vodní elektrárny v prostorách mlýnice.
Z projektu ale sešlo a následující majitelé již
s využitím vodní energie nepočítali. V rámci našeho
projektu obnovy mlýna máme v plánu repasovat
turbínu alespoň pro účely expozice. V loňském
a letošním roce dobrovolníci z Liběchova a Želíz
začali s čištěním a rozebíráním turbíny, která je
v lepším stavu, než se předpokládalo. Nezbývá než
doufat, že se její kolo jednou znovu roztočí.
Mgr. et Mgr. Dušan Thurzo, Ph.D.
Umělecký mlýn Liběchov, z. s.

Původně se předpokládalo, že k vestavbě turbíny
došlo na konci 19. století, dokument ovšem
dokazuje, že se tak stalo až v roce 1908. Kupní
smlouva je ze dne 31. 10. 1908, výrobcem byla
karlínská továrna na stroje J. C. Bernard, dříve
Lüsse, Märky a Bernard. Zaměřením firmy, tzv.
specialitou, bylo „úplné zařizování továren na
výrobu papíru, celulosy, lepenky a dřevoviny,
parních mlýnů a pil, porcelánek a olejen, turbin,
vodních kol, parních strojů a transmisí“.
Předmětem prodeje byla Francisova turbína typu
„Austria“ číslo IV s příslušenstvím, které
představovala prodloužená hřídel, tři řemenice
hnací, tři řemenice hnané a kus transmise o délce
3 m, průměru 55 mm, se třemi věšáky s kroužkovým
mazáním a 350 mm silným vyložením. Vše
i s montáží a dovozem za 2 900 korun. Záruční
lhůta na zařízení byla 12 měsíců.

Torzo dynama

Hřídel turbíny disponuje dvěma řemenicemi:
jedna poháněla transmisi napojenou na strojní
zařízení v mlýnici, zatímco druhá poháněla dynamo
na výrobu elektrické energie pro potřebu obyvatelů
mlýna a také pro veřejné osvětlení Liběchova.
V padesátých letech 20. století došlo k ukončení
výroby mouky a odstavení mlýnských strojů. Na
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Turbína

Ješovický posel Vás zve na tradiční předvánoční akce
Město Liběchov zrekonstruovalo Ješovickou
hospodu, aby bylo v Ješovicích pěkné místo
k setkávání. V červenci na otevření hospody
dorazilo více než šedesát lidí a obdobné množství
v září navštívilo i vepřové hody. Restauraci
provozuje paní Pavla Kosová. Protože se ze starého
vybavení restaurace nedalo skoro nic využít,
darovala jsem do začátku tři barové židle. V zápětí
se přidali i další občané Ješovic: Martin Novotný
daroval čuníka na vepřové hody a pan Josef
Homolka daroval krbová kamna s výměníkem.
Město Liběchov pak zaplatilo radiátory, rozvody
a montáž. Ješovická hospoda je teď nově vybavena
ústředním topením, které nám umožní pořádat
místní akce po celý rok, i v zimních měsících.
Děkujeme všem!

Text a foto: Vlaďka Zralíková
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Šéf legendárního liběchovského rybářství:
Nechci být pouhý překupník, zavíráme!
Dosavadní nájemce vyhlášeného liběchovského
rybářství Martin Hnilica se pečlivě chystá na
tradiční vánoční prodej kaprů a dalších ryb, po něm
ale provozovna končí. Liběchovskému zpravodaji
přiblížil důvody, které ho k tomu přiměly.
Už nějaký čas se povídá, že
rybářství zavíráte. Opravdu je
to tak?
Skutečně končíme, tyto Vánoce
pro nás budou poslední, protože
jsme bez vody. Rekonstrukce,
která by tento problém mohla
zmírnit, by byla tak nákladná, že
pro nás nepřipadá v úvahu.

tři roky už jsme proto neodchovávali siveny. Dřív
pramenitá voda stačila na malou líheň, velkou
líheň, všechny sádky vpředu a ještě zbylo na sádky
naproti budově. Dnes máme něco málo na malé
líhni a maximálně jeden bazén u prodejny, více
nejsme schopni utáhnout.
Takže i na Vánoce už budete mít
pouze ryby dovezené odjinud?

Rozhovor
Liběchovského
zpravodaje

Proč ta voda není, kam zmizela?
Celkově je málo spodních vod. Co se týká zdejšího
pramene na Boží Vodě, hlavní je odběr vodárny pro
zásobování Liběchova, my máme vodu jen
z přepadu. Takže když tam spustí dvě čerpadla, my
jsme každou chvíli bez vody.
Vodu z Liběchovky využívat nemůžete?

Ano, ale my to nijak netajíme.
Spolupracujeme s rybářstvím
v Chlumci nad Cidlinou, kapra i další
ryby jsme tak samozřejmě vždy
otevřeně prezentovali.

Liběchovské rybářství mělo velké
jméno, zdejší pstruh byl zmiňován
hned v několika kuchařkách. Čím si takové
renomé zasloužil?
Podmínkami chovu, kvalitou vody, tradicí. Ještě
za mě jsme vyprodukovali několik tun pstruha
ročně. Ta tradice už tu přitom trvá celá desetiletí,
pan Vacek tu zavedl speciální aparáty pro odchov
pstruhů, byly tu vždy renomované rybářské rody.

Jednak té je také málo, její
průtok je daleko menší, než na
co byla tato rybárna kdysi
stavěná. Navíc ta voda je v tak
špatném stavu, že se pro chov
ryb prostě nedá použít. Ryby by
v ní nepřežily, dostaly by
infekce a jiné choroby. Ta voda
je prostě nevyhovující, pro ryby
téměř jedovatá. Já ji musím
mixovat, a až po nějakém půl
roce začneme rybu zvykat, aby
v ní vůbec přežila.
Odchováváte ještě nějaké
ryby? Pojem liběchovský
pstruh je přece legendární…
Teď už ne. V létě náhle spadla
voda, my byli asi půl hodiny
úplně na suchu, a to prostě
pstruh nemůže přežít. Ze
začátku jsme odchovávali
pstruhy i siveny, jak ale
postupně ubývala voda, museli
jsme chov omezovat. Poslední
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Co tedy na konec rybářství říkáte?
Je mi to samozřejmě líto. Byl jsem tu deset let, ale
v poslední době jsem to už vlastně musel dotovat
z jiných činností. Ty ryby byly můj koníček, ale i do
toho můžete vrážet peníze jen do určité rozumné
míry. Bohužel jsme se dostali do situace, kdy už
tady ryby chovat nemůžeme. A abych byl jen
překupník, to jsem opravdu nikdy nechtěl.
Mluvíme o vodě, o penězích – ale co lidé,
zákazníci?
To je bohužel další smutná kapitola. Lockdowny
uplynulých dvou let, kdy lidé méně cestovali na
chaty a chalupy, zavíraly se obchody a podobně, se
na nás výrazně podepsaly. Naprosto zdrcující ranou
jsou ale v polední době uzavírky silnice přes
Liběchov. Sem tam přijde někdo, kdo to zná, ale
oproti dřívější době dnes máme tak desetinu
zákazníků.
Břetislav Tureček

Světla nad bunkry 2021
Stejně jako v minulých letech i letos se
uskutečnila vzpomínková akce s názvem Světla
nad bunkry, ke které jsme se v Liběchově připojili
již popáté. Konala se 25. 9. 2021, tedy v sobotu
nejblíže 23. září, kdy byla v roce 1938 vyhlášena
všeobecná mobilizace.
Od 20:30 do 21:00 se v tento den po celé
republice a na některých místech Slovenska
nasvítilo celkem 178 objektů. Liběchovský řopík
umístěný u silnice na Štětí byl jako v letech
předešlých nasvícen halogenovými reflektory.
V prostoru objektu si návštěvníci mohli přečíst
něco o mobilizaci, Mnichovské dohodě nebo také
o typu a vybavení objektu. Pro zúčastněné bylo
připraveno i malé občerstvení.
Všem, kteří přišli, bych ráda poděkovala za
účast a zavzpomínání na dobu minulou.
Poděkování patří také firmě Luna Plast, a. s.,
Hořín za zapůjčení elektrocentrály.
Snad se i v dalších letech sejdeme při stejné
příležitosti alespoň v takovém počtu jako letos,
nebo v ještě větším. Vždyť historie je něco, na co
by se zapomínat nemělo.

Řopík je součástí tzv. Liběchovské příčky

Petra Kollmanová
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CO SE DĚJE VE VÝZKUMÁKU
Novinky z ÚŽFG AV ČR v Liběchově
Letošní podzim nám naštěstí dopřál nejen krásné
slunečné dny, ale i pracovní a společenský život
víceméně bez omezení. Díky tomu se mohly opět
otevřít brány našeho ústavu a přivítat mnoho
nadšenců se zájmem o zajímavosti z naší práce.
Co jsme vybádali?
Díky liběchovským miniprasatům mohou
v Evropě začít klinické testy nové léčby
Huntingtonovy choroby
V našem centru PIGMOD chováme zcela unikátní
miniprasátka, která slouží jako model pro výzkum
Huntingtonovy choroby. Jde o závažné lidské
onemocnění postihující mozek, které je způsobeno
mutací v genu kódujícím protein huntingtin. „Naše
miniprasátka jsou námi vytvořené genetické
modely. Nesou sice mutovaný lidský nebo prasečí
huntingtin, ale klinicky jsou zdravá, bez symptomů
Huntingtonovy nemoci, která je u lidí smrtelná
s těžkým průběhem. Jsou proto ideálním modelem
pro testování nové terapie bez toho, aby sama
trpěla symptomy této nemoci,“ popisuje význam
modelu transgenních prasat Zdeňka Ellederová,

Liběchovská miniprasata – ideální model pro
výzkum Huntingtonovy choroby (foto: Archiv ÚŽFG)
autorka studie. Naše miniprasátka proto byla
použita v preklinických testech nové terapie, jež
v mozku cíleně potlačuje produkci mutovaného
huntingtinu. Na základě nadějných výsledků
preklinických testů bylo evropskou i americkou
regulační agenturou (FDA a EMA) povoleno
zahájení klinických testů na pacientech. „Díky
našim miniprasátkům tak bude na konci roku 2021
klinické testování této nové terapie rozšířeno také
o pacienty v Evropě,“ vysvětluje Jan Motlík, vedoucí
centra PIGMOD, význam výsledků studie.

Aktuálně od nás: Noc vědců 2021 obrazem i slovem
Výzkumák se poprvé zapojil do Noci vědců. Při této celonárodní akci vědci každoročně veřejnosti poodhalí
tajemství svých pracoven a laboratoří, aby zájemce o vědu poutavou formou seznámili s vlastní prací
a novinkami z oboru.

2/ Při plnění rozmanitých úkolů na čtyřech
stanovištích se návštěvníci poučili například
o výzkumu lidských neurodegenerativních
onemocnění a na vlastní kůži si vyzkoušeli dráhu,
kterou musí zvládnout i miniprasátka.

1/ Více než 150 návštěvníků k nám 24. září 2021
zavítalo na Noc vědců s názvem KDY NA ČASE
ZÁLEŽÍ. Navštívili chovná zařízení, laboratoře
i operační sály, ale hlavně si odnesli mnoho zážitků
a nových poznatků.
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3/ Jinde se dozvěděli, že čas běží pro každého živočicha jinak,
a zjistili, proč jsou někteří živočichové na světě krátce, zatímco
jiní celou věčnost, a jak se tomu přizpůsobila jejich vajíčka.

4/ Zajímavosti zejména o rozmnožování
prozradili obojživelníci. Návštěvníci si
vyzkoušeli skládačku „Jak se pulec mění
v žábu“ a přesvědčili se, že tahle
proměna je vždy malý zázrak.
5/ Náš mazlík Arnošt, axolotl mexický, návštěvníkům dokázal, že
někdy je naopak výhodné neměnit se v dospělce.
6/ Na stanovištích bylo
rušno do pozdních
nočních hodin a malí
i velcí po tmě horlivě
skládali pexesa
a luštili nejrůznější
tajenky. S drobnými
hlodavci se vydali po
stopách evoluce
a poodhalili tajemství
vzniku druhů.

8/ Mnozí ocenili
i virtuální realitu.
Mohli se ponořit
do lidského těla,
putovat mezi
buňkami
a prohlédnout si
stavbu různých
molekul.
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7/ V přednáškovém sále si návštěvníci
vyslechli přednášku o rychle ubíhajícím čase
z pohledu ženy. Výklad se zabýval geny,
které ovlivňují délku plodnosti žen. Druhá
přednáška popsala překvapivě pestrý život
v ledovcích. V poslední přednášce se
představili halančíci, extrémně rychle žijící
africké rybky, které musí celý svůj životní
cyklus stihnout dřív, než jim vyschnou tůně.
Po dobu celé akce nám čas plynul
velmi rychle, ale krásně. Věříme, že
stejně rychle a příjemně uteče i celý
příští rok. Za všechny z výzkumáku
bychom Vám chtěly popřát klidné svátky
a hodně štěstí, úspěchů a imunity do
nového roku.
Text: Barbora Vošlajerová
a Jana Zásmětová

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 zpravodaje včetně starších
vydání je ke stažení na stránkách obce www.libechov.cz
v sekci „Liběchovský zpravodaj“. Příspěvky zasílejte na
e-mail libechovsky.zpravodaj@libechov.cz.
Realizace funprint.eu

Hledám paní (nebo studentku) na
občasné přepisování
diktovaných textů do počítače.
V Liběchově, možno večer i přes den.
Cena a časové možnosti jsou věcí
vzájemné dohody.
Pište, prosím, na psani.diktatu@email.cz.
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