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Milí spoluobčané,
ráda bych vás přivítala v novém roce 2022, který
nám, doufám, konečně přinese zklidnění
problematické situace spojené s šířením Covidu-19.
Po téměř dvou letech starostí a restrikcí všichni
potřebujeme trochu optimistické zprávy. A nyní
k událostem, které se v Liběchově a Ješovicích
odehrály v uplynulých dvou měsících, a také
k našim plánům na nejbližší období:
Nejprve stručný přehled všech stavebních prací,
které v Liběchově již nyní probíhají, případně
odstartují brzy na jaře:
• V lednu firma Dekonta, a. s., začala
s dekontaminací zeminy v bývalém areálu lesní
správy. Dobrá zpráva je, že Krajský úřad
Středočeského kraje schválil na tuto stavbu
dotaci v plné výši. Kromě toho bude městu
Liběchov proplacen v prosinci uskutečněný odvoz
a likvidace kontaminované zeminy, uhrazeny
budou i vloni provedené a vyhodnocené sondy,
nezbytné pro zjištění rozsahu kontaminace.
• Od ledna firma Gardenline, s. r. o., pokračuje
v úpravách prostranství před Městským úřadem.
• V dubnu bude firma Stavba dopravních cest,
a. s., pokračovat ve výstavbě sběrného dvora.
• Na konci března se firma BES, s. r. o., Benešov
vrátí k rekonstrukci silnice I/9. Na předchozí
etapy naváže opravou úseku od křižovatky
s Kokořínskou ulicí až po začátek obce Želízy.
Musíme se opět připravit na nelehkou dopravní
situaci v obci.
• V letošním roce vybuduje firma TUBEKO
SPORT, s. r. o., sportoviště u Základní školy
a mateřské školy Liběchov, jehož součásti bude
nový běžecký ovál, hřiště pro malou kopanou,
hřiště pro míčové hry a doskočiště pro skok
daleký. Na tuto stavbu jsme získali dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj. Více se dozvíte
v článku o dotacích na stranách 4–7.

J. Tvrzník (1966). O kresbě, kterou Liběchovu věnoval
pan Josef Šetek, píšeme na straně 3
• Připomínáme, že v zimních měsících opět platí
zákaz parkování na veřejných prostranstvích
a komunikacích. Ohleduplným parkováním
umožníte pravidelnou údržbu cest a ochráníte své
vozidlo před možnou kolizí s vozidly technické
služby. Pamatujte, že automobil odstavený na
nevhodném místě může zablokovat cestu
například vozidlu s radlicí, a zastavit tak
odklízení sněhu v celém městě.
• Stále platí také zákaz sypání žhavého popela do
popelnic na komunální odpad. Svozová firma
nádobu s horkým popelem nevyveze, protože
hrozí riziko požáru popelářského vozu.
• Věnujte prosím pozornost zprávě na straně 9.
Do kontejnerů na použité oleje z domácností
nevhazujte olej ve skleněných nádobách, vždy jen
v dobře uzavřených plastových obalech!
• Nakonec ještě několik informací z kulturního
a společenského života v našem městě, který
v závěru roku bohužel poznamenala hygienická
opatření proti šíření koronaviru. Bez přítomnosti
veřejnosti jsme 28. 11. 2021 rozsvítili vánoční
strom (viz strana 3). Mikulášské nadílky

v Liběchově a Ješovicích i předvánoční posezení
se seniory jsme také letos ještě museli oželet.

Společenská kronika
V únoru a březnu 2022 oslaví osm našich
spoluobčanů významné životní jubileum. Všem
oslavencům srdečně blahopřejeme a do dalších let
přejeme pevné zdraví, dobré lidi kolem sebe
a spoustu pohody ve dnech všedních i svátečních.

• V lednu začaly v Liběchově taneční pro mládež
pod vedením tanečních mistrů Jany a Pavla
Dětinských.
• Pan Josef Šetek věnoval městu Liběchov kresbu
Kostelíčka. Více najdete v článku na straně 3.

V únoru budeme našim spoluobčanům gratulovat
k 65., 80. a 94. narozeninám, v březnu k 70., dvakrát
k 75., dále k 84. a 92. narozeninám.

Uskutečněné akce: Advent na zámku Liběchov
a výstava betlémů; zpívání koled u ješovické lípy;
vánoční procházka s koňmi; rozdávání
Betlémského světla skauty z přístavu Modrá kotva.

V loňském roce oslavila 85. narozeniny paní

Vzhledem k nejisté prognóze, pokud jde o vývoj
epidemie, zatím neumíme říci, jaké akce se budou
moci uskutečnit.

Marie Procházková
Do dalších let bych paní
Procházkové ráda popřála
mnoho zdraví, spokojenosti
a stále stejný, neuvěřitelný
elán, jakým oplývá dnes.

Nový zákon o odpadech
Vláda schválila nový zákon o odpadech. Nepotěšil
asi nikoho kromě firem, které vlastní a provozují
skládky, nebo firem, které sváží komunální i tříděný
odpad. Účelem nového zákona je zcela
minimalizovat množství komunálního odpadu
a zvýšit množství odpadu tříděného. V čem je
základní kámen úrazu?

Vladimíra Zralíková

V roce 2021 byla norma množství komunálního
odpadu na jednu osobu 200 kg za rok. Pokud obec
tuto normu překročila, což se v případě Liběchova
stalo již v listopadu, musela za každou tunu
komunálního odpadu navíc zaplatit 300 Kč. Pro rok
2022 je norma odpadu na osobu již jen 190 kg
a platba za každou tunu navíc se zvýšila na 400 Kč.
Tímto způsobem se bude situace zhoršovat každý
rok: v roce 2023 má být norma odpadu na jednu
osobu 180 kg za rok. Při překročení tohoto
množství se za každou tunu navíc zaplatí 500 Kč;
v roce 2024 klesne norma na 170 kg za osobu a rok,
částka za překročení limitu stoupne na 600 Kč za
tunu atd.
Liběchovští občané již nyní vesměs výborně třídí
odpady (plasty, papír, sklo, textilie i bioodpad),
a přesto se do předepsaných norem nevejdeme.
Podobně je na tom většina obcí v České republice
a situace bude rok od roku horší. Nejen proto
musíme stále co nejlépe třídit odpad a věřit, že
vláda v budoucnu učiní taková opatření, která
množství odpadu sníží už ve fázi v ýroby
a distribuce – například tím, že bude naléhat na
výrobce, aby minimalizovali obalový materiál.
Vždyť každý z nás si umí představit, kolik odpadu
vznikne, například když člověk rozbalí jednu
jedinou skříň.
Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města
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Liběchovský vánoční strom
se opět rozzářil
O první adventní neděli 28. listopadu 2021 se jako
každoročně rozsvítil vánoční strom, umístěný již
tradičně v parčíku v centru Liběchova. Už podruhé
se tak bohužel stalo bez přítomnosti veřejnosti
a také bez vystoupení dětí ze Základní školy
a mateřské školy Liběchov, na které se všichni
těšili. Protiepidemická opatření a karanténa
některých školních tříd však způsobily, že si na
slavnostní zahájení adventu budeme muset počkat
do příště.
Letos nám aspoň udělal radost mimořádně krásný
stromek, který městu darovala paní Božena
Řezáčová z Liběchova, jíž za tento dar mockrát
děkujeme. K ozdobení stromku jsme loni zakoupili
nové světelné řetězy o celkové délce téměř 400
metrů a velké stříbrné koule, takže výsledek byl
opravdu kouzelný. Ostuda se nekonala. A těší nás,
že nejen liběchovští občané, ale také lidé z okolních
obcí stromek často chválili jako nejkrásnější

Dar pro kostelíček
Město Liběchov dostalo od pana Josefa Šetka
zajímavý dar, který si můžete prohlédnout na
titulní stránce tohoto zpravodaje. Jde o kresbu
uhlem, znázorňující liběchovský Kostelíček. Kresba
o rozměrech 39 x 27,5 cm je signována J. Tvrzník
66. Je opatřena paspartou a vsazena do rámu
o velikosti 56 x 46,5 cm. Druhý obraz, který nám
pan Šetek se svou manželkou v lednu dovezl
a věnoval, zachycuje mělnický zámek.
Za oba obrazy i za milé setkání manželům
Šetkovým velmi děkujeme. Jako poděkování jsme
dárcům předali knihu Liběchovsko na starých
pohlednicích.
Pan Josef Šetek k historii obrazu s Kostelíčkem
napsal tento komentář: „Ing. Josef Tvrzník byl
rodákem z okolí Liběchova a byl stavitelem
v Mělníku a amatérským malířem. Obrázek daroval
mé babičce Emilii Doboszové, rozené Vágnerové,
narozené v Liběchově 25. 9. 1897, její bratranec Ing.
Josef Tvrzník. Ing. Josef Tvrzník byl strýcem
herečky Jaroslavy Tvrzníkové (měla za manžela
Martina Štěpánka). Snad ještě jedna zajímavost. Při
pátrání po rodokmenu mojí babičky, již zmíněné
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vánoční strom v širokém okolí. Jaká škoda, že se
pak našel primitiv, který ze stromku uřízl velkou
svítící hvězdu a ukradl ji.
Doufáme, že i přesto stromek v adventu
a o Vánocích přinesl sváteční atmosféru dětem
i dospělým a že se v prosinci pod dalším, podobně
pěkným stromkem už opravdu všichni sejdeme.

Emilie, jsem zjistil,
že její bratr Jaroslav
Vágner, narozený
též v Liběchově 21.
12. 1898, se stal
první
obětí
p r a ž s k é h o
Květnového
povstání v roce
1945. Byl zastřelen
příslušníkem SS
dne 5. 5. 1945 na
druhém nádvoří
Pražského hradu,
kde má Jaroslav
pamětní desku na zdi nedaleko vchodu do
Prezidentské kanceláře. Jaroslav byl dělnickým
civilním zaměstnancem Pražského hradu od 10. 2.
1930. Byl Revolučním výborem Pražského hradu
pověřen vyvěsit československou státní vlajku a při
této příležitosti byl ostřelovačem zastřelen. Druhý
člen byl postřelen.“
Texty na této straně: Vladimíra Zralíková
Fotografie pamětní desky: Vladimír Štrupl,
www.vets.cz

Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

V novém roce Vám opět přináším informace
k největším probíhajícím akcím, ale i k projektům,
které se teprve připravují a u kterých čekáme na
výsledek žádosti o dotace. Věřím, že se nám je
podaří realizovat, a přispět tak k lepšímu žití v obci.
ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
V AREÁLU BUDOUCÍHO SBĚRNÉHO DVORA
Stará ekologická zátěž, o které jsme vás
informovali v minulém čísle Zpravodaje, zastavila
stavbu sběrného dvora v areálu bývalé lesní správy.
V lednu 2022 bylo staveniště předáno firmě
DEKONTA, a. s., která vyhrála výběrové řízení na
odstranění této zátěže. Na akci nám byla schválena
dotace z Havarijního programu Středočeského kraje
ve výši 2,6 mil. Kč, o kterou jsme požádali na
podzim loňského roku. Jsme za to rádi, protože
dohledat viníka a ještě mu znečištění plochy
dokázat by byl pravděpodobně boj na dlouhé roky,
a navíc s nejistým výsledkem. Po odtěžení
kontaminované zeminy budeme pokračovat ve
stavbě sběrného dvora, která by měla být
dokončena do července 2022. Doufejme, že vše
půjde hladce a nic již nebude stát v cestě.
Pro připomenutí: Výběrové řízení na stavbu
sběrného dvora 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.). Z dotace jsme zatím pořídili
výkonnější štěpkovač, který naši zaměstnanci
poprvé otestovali už letos v lednu. Jedná se tedy
spíše o špalíkovač s dopravníkem, který umožňuje
plnit dřevní hmotu ihned do pytlů.
OBNOVA SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU ŠKOLY
Z dřívějších článků již víte, že jsme získali dotaci
na obnovu běžeckého oválu. Stávající, již
nevyhovující škvárový posyp z šedesátých let bude
nahrazen umělým sportovním povrchem. Uprostřed

běžecké dráhy vznikne travnaté hřiště pro malou
kopanou, vybudováno bude také hřiště na míčové
hry a doskočiště pro skok daleký. Celkové náklady
jsou 2,53 mil. Kč, dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj pak 1,97 mil. Kč. Po dohodě se zhotovitelem
začnou hlavní práce v jarních měsících. Hřiště bude
hotové do konce května 2022.
Naše škola září, dělá mi velkou radost. Peníze
investované v tak krátkém čase do mnoha projektů
se nám vrací v podobě zvyšujícího se počtu žáků –
škola znovu ožívá a děti slaví své úspěchy. Nebylo
by to ale možné bez kolektivu učitelů. Opravdu
velké díky, obzvlášť v této nelehké, šílené covidové
době, patří paní ředitelce Mgr. Janě Pravdové, která
říká: „Já tu školu miluju.“
A jaké práce nás v letošním roce čekají?
Plánujeme výměnu starých zářivek na chodbách ve
třech patrech. V březnu nebo v dubnu se na fasádě
budou opravovat díry po ptactvu, což je nekonečný
příběh… Dále musíme vyměnit uhnilé lampy
veřejného osvětlení podél cesty ke škole. Na závěr
prozradím, že pravděpodobně v červnu město
společně se školou uspořádá (věřím, že krásnou)
slavnost. Ale o tom až v dalším zpravodaji.
REVITALIZACE PLOCHY PŘED MĚSTSKÝM
ÚŘADEM A POŠTOU
Úprava zmíněné plochy v centru obce je časově
odvislá od rekonstrukce silnice I/9, kterou provádí
firma BES z Benešova. Když oprava silnice nabrala
zpoždění, poznamenalo to bohužel i navazující
stavbu v režii města, tedy úpravy kolem pošty
a úřadu. Původně měla oprava silnice v centru
(etapa kolem úřadu) trvat od konce srpna do
poloviny září, nakonec ovšem probíhala na hraně
možností a s rizikem komplikací v zimním období.
Firma BES se z Liběchova stěhovala až 17. 12. 2021,
ne však natrvalo. Na jaře mají práce pokračovat
odstraněním nespočtu vad a nedodělků
z předchozích etap a dále opravou silnice od
odbočky do ulice Kokořínská až po Želízy (doprava
bude řízena semafory). Veškeré práce firmy
Gardenline, která má na starost úpravy veřejného
prostranství před úřadem, měly původně skončit
v prosinci a na jaře by zbývalo už jen osadit drobné
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prvky (lavičky, koše) a vysázet zeleň. Vlivem
zpoždění při opravě silnice bohužel i naše stavba
přesáhla do zimního období, které po vánoční
pauze nedovoluje pokračovat tak, jak bychom si
přáli. Náhon je již příliš dlouho rozestavěný, práce
stojí. Počasí se ale poručit nedá. Konečný termín ve
smlouvě je červen 2022.

ovocných stromů – rovněž třešní a višní,
doplněných jedním dubem letním. V druhé,
jihovýchodní části cesty je vysazeno stromořadí
z javorů.
JEŠOVICE – CESTA ÚVOZEM. V první řadě byla
technologií travnaté cesty obnovena úvozová cesta,
která před realizací vedla skrz husté porosty
a úzkou travo-bylinnou mezí. Obnovená cesta se
napojuje na příjezdovou cestu k rodinným domům
a pokračuje dál na severozápad, kde se napojuje na
polní cestu kolem lesa. Úvozovou cestu lemují
listnaté i ovocné druhy stromů, vysazené většinou
po jedné straně cesty a lokálně i po straně druhé.
Konkrétně jsou zde vysazeny tyto druhy: javor
babyka, dub zimní, ořešák, třešeň a hrušeň.
Stávající dřeviny byly ošetřeny. Pod odstraněnými
keřovými porosty a vzrostlými stromy byly lokálně
založeny nové travo-bylinné porosty. Délka
obnovované úvozové cesty je 363 m.

VÝSADBA ZELENĚ V JEŠOVICÍCH A LIBĚCHOVĚ
I takové projekty jsou důležité. V listopadu byl
dokončen projekt výsadby zeleně. Spolupráce se
zhotovitelem, firmou DIKÉ zahrady, s. r. o., však
bude ještě pokračovat, neboť v dalších letech je
třeba o stromy nadále pečovat. Se zálivkou nám
v prvních letech pomohou i naši dobrovolní hasiči,
což je významná výpomoc. Celkem bylo vysazeno
361 stromů. Stromy jsou opatřeny závlahovými
vaky, které se na zimu uklízejí, aby se předešlo
jejich degradaci.
Jednotlivé lokality:
JEŠOVICE – PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE. Po obou
stranách komunikace byly vysazeny slivoně.
Probírka stávajících porostů má za cíl obnovení
původní aleje.
JEŠOVICE – STROMY V ZATÁČCE. Stávající
stromořadí podél nové polní cesty bylo ošetřeno
úměrně svému zdravotnímu stavu; namísto
uhynulých stromů byly vysazeny nové a následně
bylo stromořadí doplněno i na druhé straně polní
cesty. Druhové složení odpovídá původnímu
sortimentu: javor babyka, třešeň ptačí, dub letní
a lípa malolistá.
JEŠOVICE – CESTA PODÉL LESA. V první části
jsou podél stávající polní cesty ve dvou řadách
vysazeny třešně a višně. Kolem orné půdy
pokračuje zatravněný pás s liniovou výsadbou
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LIBĚCHOV – SAD. Projekt spočívá především
v založení extenzivního krajinného ovocného sadu
a ošetření stávajících dřevin, které odpovídá jejich
zdravotnímu stavu. Odstraněny byly nepůvodní
okrasné výsadby, které do krajiny nepatří, následně
byly vysazeny nové stromy jako součást ovocného
sadu tvořeného z třešní, višní, jabloní, moruší
a ořešáku; vyměněn byl uhynulý buk lesní.

OPRAVA STŘECHY TURNHALLE
Oprava střechy nad nižší částí budovy se poněkud
opozdila. S ohledem na nalezený původní strop
jsme museli přistoupit ke změně projektu,
respektive ke změně způsobu provedení krovu,
a celou situaci přehodnotit ve spolupráci
s pracovníky památkového ústavu. Další zpoždění
je způsobeno nedostatkem materiálu a dlouhými
dodacími lhůtami i čekáním na kvalitní řemeslníky,
kteří se nebojí výzev, jaké podobné rekonstrukce
přinášejí. Doufejme, že se přesto podaří novou
střechu do června realizovat. Než se prostor v této
části budovy znovu otevře, bude třeba ještě udělat
omítky, vyměnit okna i dveře atd. Hlavní otázka
využití tohoto prostoru zůstává zatím
nezodpovězena. Podle mého názoru by občanům
města přinesla užitek otevřená prodejní plocha
v podobě „městské tržnice“ se základními
potravinami, případně s doplňkovým prodejem
sezónního zboží.

a předpokládané náklady by se tím zvýšily o několik
milionů, zatímco výše dotace by zůstala neměnná.
Spoluúčast města by byla příliš vysoká a původní
velkorysost projektu by se tím úplně ztratila. Proto
jsme se rozhodli dotaci odmítnout, a jsem
přesvědčena, že jsme udělali dobře. Ukazuje se, že

řada obcí a měst nyní odstupuje od velkých akcí
a dotaci raději nepřijme. Tušíme, že to byl i tento
případ, kdy ve fondu „zbyly“ odmítnuté peníze,
které pak byly nabídnuty dalším obcím v pořadí.
Dalším argumentem pro odmítnutí tohoto štědrého
programu bylo i jeho jiné negativní specifikum,
a sice nutnost plnit přísné podmínky po dobu
dvaceti let, což představuje obrovskou
byrokratickou zátěž pro obec a současně je to
nepříjemné i pro samotné uživatele bytů. Obvyklá
doba je přitom pět let. Očekáváme, že v letošním či
následujícím roce budou vyhlášeny programy nové,
a doufejme, že i na byty standardní, obecní, které
budeme moci nabídnout širší skupině zájemců.
Objekt, tak jak je navržen, je vhodný pro poklidné
bydlení.
REVITALIZACE CENTRA: NOVÉ NÁMĚSTÍ,PARK

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ
Pro objekt bý valé mateřské školy máme
vypracován projekt na dvanáct bytových jednotek.
Začali jsme jej připravovat v roce 2018, na začátku
roku 2019 jsme podali žádost o dotaci. Náklady na
celou akci byly spočítány na 22,6 mil. Kč se
spoluúčastí města cca 3,5 mil. Kč. V květnu 2020,
tedy po více než roce, byly projekty vyhodnoceny
a obdrželi jsme informaci, že bylo podpořeno 42
projektů z celkových 145, ale náš nikoliv. Na
podzim 2021 přišla nečekaná zpráva, že při
hodnocení naší žádosti došlo k chybě při bodovém
hodnocení a náš projekt by býval podporu získal.
Museli jsme se velmi rychle rozhodnout, zda nadále
máme o peníze zájem. Radost, že jsme uspěli a do
města přinesli další finanční prostředky, bohužel
vystřídala racionální úvaha: ceny všech stavebních
materiálů vzrostly o několik desítek procent
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Další velká akce, jejíž přípravy trvají již několik
let a v současnosti už získávají jasnější obrysy.
Studie byla dokončena, čekáme na poslední
vyjádření dotčených orgánů. Společnost UNIT
architekti, kterou jsme vybrali ze dvou veřejnosti
prezentovaných návrhů, zpracovala stavebnětechnickou studii. Ta se v některých částech mírně
liší od vydaného konceptu. Jedná se například
o přesunutí autobusových zastávek blíže ke
stávajícímu parčíku. Celá studie, která ověřovala
různé detaily (například právě umístění zastávek),
b y l a k o o r d i n o v á n a s e s p o l e č n o s t í A F RY,
zpracovávající projekt na rekonstrukci silnice II/
261, přesněji úseku od křižovatky v centru až po
odbočku do Ješovic, včetně cesty až k ješovické lípě.
Oba projekty jsou tedy propojeny, a je skvělé, že se
tyto akce podařilo časově zkoordinovat. V letošním
roce musíme nechat zpracovat další stupeň, a sice
projekt pro stavební povolení, aby bylo možné

využít programy na revitalizaci veřejných center,
které se chystají v následujícím období (nové
programy EU). Nové centrum Liběchova je obrovská
výzva, která má šanci, aby byla naplněna, a nesmí
nám ujet vlak. Štěstí přeje připraveným.
OPRAVA STŘECHY NA BUDOVĚ POŠTY
Na první pohled možná banální a nezajímavá
akce. Opak je pravdou, půjde o náročnou stavbu.
Krov je totiž v havarijním stavu, střecha byla již
několikrát v minulosti opravována, často
neodborně, na mnoha místech zatékalo… zub času
si zkrátka vzal své, a střecha je proto dnes určena
k celkové výměně. Znamená to vytvořit projekt
a pak absolvovat klasické kolečko k získání
potřebných podkladů pro stavební povolení. Tvar

současné půdy mohly vzniknout bytové jednotky,
prostor je to nádherný.
OPRAVA STŘECHY KOSTELÍČKA
Čekáme na výsledek žádosti 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, na
příští rok jsme požádali o 1,2 mil. Kč. V minulosti
jsme již informovali, že než byla vypracována
projektová dokumentace, muselo být provedeno
několik 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 ULIC KE ŠKOLE A POD ŠKOLOU
V prosinci roku 2021 jsme opakovaně podali
žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na
opravu silnice vedoucí ke škole a silnice pod školou.
Celkové náklady na opravu těchto 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
v programu málo. Výsledek bychom mohli znát
v květnu tohoto roku. Následovalo by výběrové
řízení na zhotovitele. Projekt by měl být dokončen
v roce 2023.
STUDIE ÚPRAV KOLEM SOKOLOVNY

střechy samozřejmě zůstane zachován. Aby však
bylo možné navrhnout nový krov, museli jsme
v půdním prostoru provést několik sond v podlaze.
Tomu předcházelo vyklizení půdy od desítky let
starého harampádí, které zde zbylo po různých
obyvatelích města. Pracovníci našich technických
služeb to zvládli bravurně a navíc při úklidu nalezli
i zajímavé poklady. O tom ale jindy… Sondy, které
byly nezbytné pro kvalitnější zpracování
potřebného projektu, poté odhalily, že stropy
nejsou v dobré kondici. Neznáme zatím celkové
předběžné náklady, ale v letošním roce střechu
opravit určitě nedokážeme. Je třeba s tím počítat
v rozpočtu v dalších letech. V budoucnu by místo
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V současné době plánujeme také úpravy kolem
sokolovny. Celý prostor jsme nechali zaměřit
a zadali jednoduchou studii. Naším cílem je otevřít
veřejnosti venkovní prostor před budovou, kde
vznikne volně přístupná oddychová zóna
s lavičkami a stromy. Bude tu zakomponována
i nejméně jedna ze soch v ytvořených při
sochařském sympoziu. V další části bude parkování
pro návštěvníky sokolovny. Za sokolovnou, v místě
bývalého letního kina, plánujeme zřídit venkovní
hřiště. Uvnitř budovy je v letošním roce v plánu
lakování podlahy sálu. Připomínáme, že sokolovnu
si můžete pronajmout na různé příležitosti, ale
třeba i na hodinku, a jít si zahrát badminton.
Na Vánoce jeden z našich občanů vyslovil krásné
přání: „Ať naše město vzkvétá.“ Je to i mé přání
a přidávám své oblíbené: „Přeji i nadále dotacím
úspěch.“ Pokud máte nějaké dotazy, náměty,
připomínky, neváhejte se na mě obrátit. Na závěr
Vám přeji vše dobré v novém roce a hlavně ZDRAVÍ.
Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Poplatky za svoz
komunálního odpadu

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

Obecně závazná vyhláška města Liběchov
č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů stanoví
poplatek za svoz komunálního odpadu v Liběchově
a Ješovicích takto:

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

700 Kč ročně hradí

Vznikne-li poplatková povinnost během roku po
tomto termínu, je poplatek ze psů splatný do 30
dnů od vzniku poplatkové povinnosti.

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

Vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
je poplatník povinen hlásit správci poplatků
Městskému úřadu Liběchov do 15 dnů ode dne, kdy
tato skutečnost nastala.

Od poplatku jsou osvobozeny osoby:

Poplatek za svoz komunálního odpadu a poplatek
ze psů je možné uhradit buď v pokladně Městského
úřadu Liběchov hotově nebo platební kartou, nebo
převodním příkazem na účet číslo 3120171/0100.

• ve vazbě, a to po dobu trvání vazby
• ve výkonu trestu odnětí svobody, a to po dobu
výkonu trestu
• pobývající celoročně v zahraničí

U poplatku za svoz odpadu uveďte jako variabilní
symbol číslo popisné nebo číslo evidenční.

• přihlášené na území města Liběchov, které se
zde však více než šest po sobě jdoucích měsíců
v kalendářním roce prokazatelně nezdržují
• vlastnící rodinný dům, byt nebo stavbu určenou
k individuální rekreaci nacházející se na území
města Liběchov, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba, pokud je alespoň jeden z vlastníků
přihlášen na území města Liběchov, a to v případě,
že zmíněná nemovitost není způsobilá k užívání
z důvodů svého stavebně-technického stavu nebo
není fakticky v průběhu kalendářního roku
k bydlení či rekreaci využívána
Ohlašovací povinnost
Vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
je poplatník povinen ohlásit správci poplatku do 15
dnů od vzniku skutečnosti.

U poplatku za psa vyplňte do poznámky své
příjmení a údaj „poplatek za psa“.
Důležité upozornění
Platby, které nebude možné identifikovat
(chybějící jméno a číslo popisné jako variabilní
symbol), budou vráceny zpět na účet plátce,
poplatková povinnost tak nebude splněna.
Plné znění vyhlášek včetně informací o poplatku
za užívání veřejného prostranství a poplatku
z pobytu získáte na Městském úřadu Liběchov a na
webových stránkách www.libechov.cz v sekci
Městský úřad – Vyhlášky, zákony, směrnice
a rozvojové dokumenty.

Splatnost poplatku za komunální odpad
Poplatek ve výši 700 Kč na osobu a rok lze uhradit
najednou k 31. 3. 2021, případně ve dvou stejných
splátkách (dvakrát 350 Kč) nejpozději k 31. 3. 2021
a k 30. 9. 2021.

ZÁLOHY NA STOČNÉ
Od 1. 2. 2022 do 28. 2. 2022
jsou přijímány zálohy na stočné.

Pokud povinnost hradit poplatek za komunální
odpad vznikne až po datu splatnosti první splátky
(po 31. 3.), je poplatek splatný do data splatnosti
druhé splátky (do 30. 9.).

Číslo účtu: 43-7151660227/0100.
Platby záloh přijaté mimo termín
budou vráceny na účet plátce.

Vznikne-li poplatková povinnost až po tomto
druhém termínu, je poplatek splatný do 30 dnů od
vzniku poplatkové povinnosti.
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Nakládání s odpady ve městě
Liběchov
V tomto článku chci reagovat na situaci v systému
odpadového hospodářství (OH), a to především
v obcích. Původcem odpadu dle platného zákona
a hierarchie nakládání s odpady je každý, při jehož
činnosti vzniká odpad, tj. i občan, dále právnická
nebo podnikající fyzická osoba, která provádí
úpravu odpadů nebo jiné činnosti, a obec od
okamžiku, kdy osoba odloží odpad na místo obcí
k tomuto účelu určené.
Nový zákon o odpadech, který má podstatný vliv
na fungování OH v obcích, má připravit veřejnost
na oběhové hospodářství. Dobré je, že ČR je ve
třídění odpadu na předním místě v Evropě, přesto
se musíme připravit na nutné zvyšování poplatků
za nakládání s odpadem. Musí se s ním vypořádat
všechny obce, přičemž v malých obcích to je
stěžejní otázka.
V Liběchově je nakládání s odpady na dobré
a dostačující úrovni. Město připravuje stavbu
sběrného dvora, což je na místní poměry zásadní.
Povinnosti občanů a systém nakládání s odpadem
upravuje město Liběchov v novele k OZV č. 2/2015.

Popelnice na kuchyňský olej
Děkujeme, že využíváte oranžové popelnice na
kuchyňské oleje a nevyléváte použitý olej do
kanalizace.
Prosíme však: Nedávejte olej do skleněných
nádob. Při pádu z výšky se sklenice rozbijí a jejich
obsah se vylije přímo do popelnice. Ideální jsou
PET lahve s širším hrdlem. Olej rozlitý v popelnici
komplikuje nebo zcela znemožňuje správné třídění.
Děkujeme.
Vedení města Liběchov

Je potřebné připomenout, že nadále platí základní
ustanovení zákona o hierarchii OH, podle kterého
je prioritou předcházení vzniku odpadu. Nelze-li
vzniku odpadu předejít, pak je nutné naložit s ním
v následujícím pořadí: příprava k opětovnému
použití, recyklace, u které státní orgány tak trochu
zaspaly, dále jiné v yužití, včetně v yužití
energetického (což není spalování v kamnech, jak
se občas protiprávně stává). Není-li možné ani to,
musí dojít k odstranění odpadu, přesněji k jeho
odvozu na skládku. Tento způsob se ale bude
postupně a výrazně omezovat a poplatky od obcí se
budou značně zvyšovat. Zvláštní kapitolou je
nakládání s komunálním (směsným) odpadem.
A nelze se nezmínit o narůstajícím významu
recyklace, hlavně plastů.
Tento článek má být pro každého z nás impulzem
k zamyšlení nad vlastním přístupem ke snižování
produkce odpadů v celém spektru. Cílem je ušetřit
své vlastní peníze i finanční prostředky obce
a zároveň snižovat dopady na životní prostředí
v obci. Vzhledem k nárůstu množství odpadu
a počtu jeho druhů je to otázka nanejvýš aktuální,
ne-li přímo nutná.
V Liběchově dne 17. ledna 2022
Ing. František J. Ohem
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Zprávy ze školy
K naší velké lítosti byla v podzimních měsících
činnost školy opět narušena šířením nemoci
Covid-19, právě když děti pilně trénovaly
vystoupení k rozsvícení vánočního stromečku.
Kvůli karanténám celých tříd bylo vystoupení
bohužel nakonec zrušeno, a děti tak přišly o jeden
z nejhezčích zážitků roku.
Velice podobné to bylo se svátkem sv. Mikuláše.
V tento den za běžných okolností nejmenší žáky
naší školy navštíví Mikuláš v doprovodu čerta
a anděla. Letos jsme tuto návštěvu museli oželet.
Děti však o mikulášskou nadílku nepřišly. Vedení
školy jim ve třídách rozdalo balíčky s dobrotami.
Koncem listopadu žáci 4. a 5. třídy úspěšně
dokončili plavecký výcvik. Čtvrťáci se mohou těšit
na jeho pokračování v příštím roce, kdy se k nim
připojí mladší spolužáci.
Koncem listopadu se vybrané žákyně 9. třídy
zúčastnily dopolední tvořivé dílny na Zahradnické
akademii v Mělníku. Z živého přírodního materiálu
a různých přízdob dívky vytvořily vánoční svícen,
který si poté odnesly domů.
Žáci 9. ročníku mají nyní spoustu starostí
s volbou své další „kariéry“. Proto společně
navštívili Výstavu vzdělávání a zúčastnili se besedy
na téma Pracovní právo a volba povolání, kterou
pro ně ve škole uspořádala paní Ludmila Štelcíková
z mělnického Úřadu práce.
V poslední den vyučování před začátkem
vánočních prázdnin jsme se s našimi žáky zašli
podívat do místního zámku, kde byl vystaven
historický betlém. Žáky zde provedl pan Vítězslav

Štajnochr a poutavě dětem přiblížil vznik a historii
tohoto jedinečného díla. Žákům se akce moc líbila
a někteří pokládali zvídavé otázky. Po prohlídce
betléma následovaly předvánoční třídní besídky.
Čtvrťáci, kteří bohužel byli v prosinci a v lednu
opakovaně v karanténách, si nakonec třídní besídku
užili ve středu 12. ledna. Na některé děti však dárky
stále ještě čekají.
Závěrem nám ještě dovolte popřát nám všem
spoustu pevného zdraví.
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Vedení Základní školy a mateřské školy Liběchov

Základní škola a mateřská škola Liběchov, příspěvková organizace
INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ
Vážení rodiče,
zápis do 1. ročníku ZŠ proběhne dne 11. dubna 2022 od 13:30 do 16:30, kdy se do školy dostaví zákonní
zástupci, v případě zájmu i s dětmi. Časový harmonogram bude upřesněn. Dokumentaci k zápisu je zapotřebí
odevzdat dříve, a to v době od 14. března do 25. března 2022. Věnujte proto pozornost níže uvedeným
informacím a v případě potřeby nás kontaktujte na adrese skola@zslibechov.cz nebo na telefonních číslech
315 697 003, linka 102 (ředitelna) nebo 728 567 261, v úterý a ve čtvrtek dopoledne.
Za nepříznivé situace v důsledku šíření COVID-19 bude osobní návštěva zákonných zástupců ve škole
zrušena a zápis bude dokončen dálkově jako v předchozích dvou letech.
Termín odevzdání přihlášek do ZŠ či žádostí o odklad: 14. března – 25. března 2022
Kde sehnat tiskopisy?
Veškeré tiskopisy jsou ke stažení a vytištění na stránkách školy: www.zslibechov.cz, sekce Dokumenty nebo
k osobnímu vyzvednutí ve vestibulu školní budovy, a to od úterý 1. března 2022 vždy ve všední den od 6:30
do 12:00.
Co odevzdat?
1) v případě zápisu do 1. třídy:

•
•
•
•

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

2) v případě odkladu povinné školní docházky:

• Žádost o odklad povinné školní docházky
• vyjádření pediatra (dětského lékaře)
• vyjádření pedagogicko-psychologické poradny
Prosíme, vyplňte všechny požadované údaje včetně telefonního čísla a e-mailové adresy.
Po přijetí dokumentů Vám bude přiděleno registrační číslo.
Způsob odevzdání dokumentace k zápisu:
1) osobně – všechny dokumenty vložte do obálky (prosíme nepřehýbat), obálku nadepište „Zápis“, vložte do
poštovní schránky na budově školy
2) poštou – všechny dokumenty vložte do obálky a zašlete na adresu: ZŠ a MŠ Liběchov, Za Školou 161,
277 21 Liběchov
3) elektronicky – podepsané a naskenované dokumenty zašlete e-mailem na adresu: skola@zslibechov.cz
Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o odkladu Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním
seznamu registračních čísel přijatých dětí a seznamu registračních čísel dětí, jimž byl povolen odklad.
Seznamy budou zveřejněny na vchodových dveřích budovy školy a na webových stránkách školy:
www.zslibechov.cz nejpozději k 10. květnu 2022.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno písemně, ale bude též oznámeno zveřejněním seznamu
registračních čísel nepřijatých dětí na vchodových dveřích budovy školy a na webových stránkách školy:
www.zslibechov.cz nejpozději k 10. květnu 2022.
Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy
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Adventní čas v liběchovské
mateřské školce
Adventní čas jsme v naší školce zahájili
návštěvou Mikuláše, anděla a čerta. Ti přišli
zkontrolovat, zda jsou děti ve školce hodné,
neubližují si nebo se nehádají s kamarády. Za
podpory paní učitelky zarecitovaly básničku a od
andílka dostaly balíček plný sladkostí. Čert ze
školky odešel s nepořízenou, protože nikdo neměl
tak velké prohřešky, aby si ho odnesl do pekla.
Letos nás už v prosinci mile překvapila sněhová
nadílka. Když napadne sníh, je potřeba si jej
pořádně užít. Děti postavily rodinu sněhuláků,
vyválely se ve sněhu a užily si koulovačku.
Během prosince děti v yráběly přáníčka,
ozdobičky, věnečky a svícínky, které před Vánoci
předaly rodičům. Tradiční vánoční besídka se
bohužel uskutečnit nemohla, proto jsme pro rodiče
opět natočili vánoční pásmo. Doufáme, že se
tanečky, básničky s pohybem, písničky a fotky
z dění ve školce všem líbily.
Před vánočními prázdninami k velké radosti dětí
přišel do školky Ježíšek. Pod stromečkem leželo
mnoho dárků: stavebnice, panenky, autodráha
s garáží, lékařská a zubařská ordinace a pro
každého také malé překvapení.
Tímto dodatečně přejeme všem šťastný a klidný
nový rok.
Kolektiv učitelek mateřské školy
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Modrá kotva hlásí...
Rok uběhl jako voda a před námi je nový začátek.
Rád bych se ale ještě na chvíli vrátil ke konci roku
minulého. Měsíc prosinec pro nás začal velkým
zklamáním. Kvůli zhoršující se epidemické situaci
jsme, tak jako jiní pořadatelé, byli nuceni zrušit
naše Putování za Mikulášem.
Další akci jsme však díky způsobu, jakým měla být
provedena, odvolávat nemuseli. Bylo to Betlémské
světlo, které jsme stejně jako v předchozím roce
přivezli na liběchovský hřbitov a na hrobě faráře
Filipa Čermáka jsme jej tentokrát udržovali
rozsvícené až do 25. prosince. Oproti roku 2020
jsme navíc světlo opatrovali i na Boží Vodě
u křížku. A nezapomněli jsme ani na věřící v kostele
sv. Havla. Dále jsme na přání rozváželi Betlémské
světlo k lidem přímo domů. Moc nás při té
příležitosti potěšilo setkání s obyvateli Počeplic,
kteří s lucernami přišli k místnímu památníku.
Betlémské světlo jsme přivezli také do Ješovic ke
zpívání koled a i zde jsme byli rádi, že jej lidem
můžeme předat.
Na začátku letošního roku se naši roveři a rangers
(mládež ve věku 15–18 let) vydali na akci Prahou
plnou strašidel. Jde o skautský závod, který spočívá
v luštění šifer s názvy ulic Staré Prahy. Závodníci
pak mají za úkol najít v ulicích strašidla a předat

jim tajný kód, za který dostanou kartičku
s vyobrazením dané bytosti. V určeném čase tak
musí nejen rozluštit zadané šifry, ale také na
příslušná místa dojít a ještě se včas vrátit do cíle.
Naše děti v tomto závodě utvořily dvě posádky,
které se umístily na krásném 19. a 25. místě z 33
závodících posádek v jejich kategorii. Závod se
povedl a již teď se těšíme na příští ročník, kterého
se, jak doufáme, opět zúčastníme.
Za přístav Modrá kotva Liběchov
Mgr. Jaromír Kubec

Místní knihovna v Liběchově

Ješovický posel

Otevřeno: středa 16–18, pátek 16–19 hodin

Zpívání u lípy

Knihovna nabízí svazky formou volného
výběru, bez nutnosti předchozího objednání.

V podvečer 23. prosince 2021 jsme se stejně
jako každý rok sešli u ješovické lípy, abychom si
zpěvem vánočních koled zpříjemnili vánoční čas
a popřáli si hezké svátky. Je neuvěřitelné, jak ten
čas letí: vždyť od prvního zpívání letos uplyne už
patnáct let! Tradici držíme od roku 2007. Jedinou
výjimkou byl rok 2020, kdy jsme se nemohli sejít
kvůli Covidu. O rok později se ale akce vydařila
a kromě vlastního zpěvu koled nám večer
zpestřila také hra na příčnou flétnu. Poslechli
jsme si dvě koledy – Dej Bůh štěstí a Nesem vám
noviny. Skauti z liběchovského přístavu Modrá
kotva dovezli do Ješovic Betlémské světlo
a rozdávali jej zájemcům.

Nové soubory v nabídce knihovny:

• hobby příručky pro zahradu, domácnost,
vaření, tvoření...

• edice První čtení pro začínající čtenáře
Adresa: Rumburská 40, Liběchov
Katalog: www.libechov.cz/mestska-knihovna
Facebook: Knihovna Liběchov
E-mail: knihovna@libechov.cz

Byl to krásný večer – takže 23. prosince 2022
opět na viděnou!
Vlaďka Zralíková
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Zástupce ředitele CHKO Kokořínsko – Máchův kraj
konstatuje: Vlci už klidně mohou být i v okolí Liběchova
Liběchovský rodák Michal Smrž (44) se sice
před deseti lety přestěhoval na Mělník, do
našeho města se ale stále vrací, a navíc má na
starost ochranu krajiny a přírody v přilehlé
chráněné krajinné oblasti. S absolventem oboru
zahradní a krajinářské architektury na
zahradnické fakultě Mendelovy univerzity
v Brně jsme tedy mluvili hlavně o jeho práci.
Jak přežívá chráněná příroda Kokořínska
„covidovou dobu“, kdy lidé nemohou tolik
cestovat do zahraničí a kdy se jich o to více
pohybuje českou krajinou?
Nárůst počtu turistů a návštěvníků obecně byl
zjevný. Nenastala ale žádná krizová situace, kdy by
návštěvnost poškozovala nějaký z fenoménů, které
se v rámci chráněné krajinné oblasti chrání.
V současné době máme dva dobrovolné strážce
v pozicích zpravodajů, kteří sice nemají pravomoci
veřejného činitele, ale monitorují situaci. Když
zaznamenají nějaké porušení pravidel, nabádají lidi
po dobrém. Také s obcemi a místními
samosprávami máme velmi dobré vztahy
a spolupráci. To je velké plus našeho regionu.
Občas přicházejí zprávy o vlcích
v oblasti Doks. Myslíte si, že se
časem objeví i u Liběchova?

Pro člověka jsou tady zjevně jiná nebezpečí než
zrovna vlk.
Co se týká škod na hospodářských zvířatech, tak
budu-li mluvit za náš region, tady s tím velké
potíže nejsou. Případy útoků vlka na ovce nejsou
zase tak časté a vždy se vyřeší ke spokojenosti
chovatelů, protože škody způsobené vlkem jsou
propláceny státem. Tím je vyjádřen veřejný zájem
na návratu této velké šelmy do české
lesní krajiny, právě proto stát
garantuje náhradu potenciálních škod.

Rozhovor
Liběchovského
zpravodaje

Je pravděpodobné, že už se tady
objevili. Z loňského roku máme
doloženou přítomnost vlka u Tupadel,
kde zoolog zachytil stopy ve sněhu,
takže to bereme jako ověřený zdroj.
Také když půjdeme více do minulosti, byly tady na
jihu hlášeny výskyty vlků u Chodče nebo
u Chorušic. Viděli jsme i fotky. Ve zdejších lesích
směrem na Ješovice, kde začíná CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj, by se vlk klidně mohl vyskytnout,
protože tady by mu to vyhovovalo. Jde o velký
komplex lesů a má sem kudy přeběhnout ze severu,
aniž by musel překonávat nějakou migrační
překážku v podobě velké silnice.
Měli by se tedy lidé něčeho bát, mít strach třeba
o svá zvířata?
Vlk je plaché zvíře, takže on se člověku spíš vyhne.
Samozřejmě mohou nastat nějaké extrémní situace,
ale fakt je ten, že poslední doložený případ útoku
vlka na člověka v Evropě je několik desítek let starý.

Na Šumavě byl odhalen myslivec,
který měl v mrazáku zabitého rysa.
Nebojíte se podobných případů
i tady?

Kromě myslivců, kteří by měli při
výkonu myslivosti opravdu myslet, je tu i řada
různých lovců. To byl asi i nedávný případ
zastřeleného vlka u Konětop na Mělnicku. Tyto věci
jsou každopádně posuzovány jako trestný čin,
policie pak ale z podstaty věci málokdy přijde na
něco konkrétního. Výsledek vyšetřování – co si
budeme nalhávat – zřídka něco přinese, to by
musely přijít svědecké výpovědi. Bez nich případy
končí na důkazní nouzi, protože nelze dohledat
toho, kdo střílel.
Podobně jako výskyt vzácných šelem se
v médiích probírají naopak invazivní,
nepůvodní druhy. Týká se to i Kokořínska?
Například psík…
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Psík mývalovitý už je prakticky po celé republice.
Tady v našem regionu se bojuje spíš s rostlinnými
invazními neofyty, jako je křídlatka. Té byly dva
druhy – japonská a sachalinská. Pak se dokonce
objevil jejich kříženec, poprvé popsaný v Čechách.
Tento druh se proto jmenuje Reynoutria bohemica.
Křídlatka se rozšiřuje podzemními oddenky, takže
likvidace je poměrně náročná. Dobře se množí
a jako většina invazních druhů v přírodě postupně
vytlačuje druhy původní.
Ohrožuje tedy tento jev i zdejší prostředí, třeba
chráněné mokřady v údolí Liběchovky?
Vyloženě o ohrožení bych v našem případě v tuto
chvíli nemluvil. Ale je potřeba s tím bojovat,
protože čím dříve se lokality invazních rostlin
zlikvidují, tím lépe se problematické fázi předejde.
Například někdy před dvaceti lety se na západě
Čech ničily lokality invazního bolševníku dokonce
s pomocí vojenské techniky. Tady máme taková
místa s bolševníkem také, ale je to v udržitelné
míře, protože rostlinu likvidujeme průběžně.
Tomuto fenoménu je ale potřeba věnovat velkou
pozornost, protože v ekosystémech může vést
k rozsáhlým změnám, jejichž projevy se navíc jen
těžko odhadují.
Z laického pohledu mám dojem, že se tu
pohybuje poměrně dost zvěře, srnčí, daňci,
mufloni. To je v pořádku?
Z hlediska ochrany přírody to asi úplně v pořádku
není. Všeobecně se ví, že jsou tu nadstavy této
zvěře. Obecně v České republice jsou škody

způsobené zvěří poměrně velké. Ale to už se
dostáváme spíš do politické roviny, k zájmům
myslivecké lobby a k pozici ministerstva
zemědělství. Protože škody se neprojevují jen
v oblasti ochrany přírody, ale i v zemědělství. Když
se tady u nás podíváte třeba na velké zemědělské
plochy u Vysoké nebo Vidimi, škody působené zvěří
jsou tam hodně viditelné. Bavíme se tu o opravdu
velkých, mnohasethlavých stádech.
Jaký má tedy smysl přikrmovat přes zimu zvěř,
když na jaře zase máme nadstavy, působící tyto
škody?
To jsou otázky, které se musí řešit politicky – na
ministerských úrovních určit, co jsou priority státu.
V rámci regionů s tím mnoho dělat nejde.
To je asi i případ úvah o obchvatu silnice I/9,
vedoucí přes Liběchov na Českou Lípu.
Projednává to s vámi někdo?
Když Ředitelství silnic a dálnic zadalo studii na
hledání nových tras pro silnici I/9, tak jsme tu před
časem měli určitou vyhledávací studii. Ve hře jsou
nové trasy, severně od Štětí, už na území Ústeckého
kraje. Ale také třeba modernizace ve stávající trase.
Je jasné, že nikdy nelze najít ideální řešení, vždy
bude někdo nespokojený. A opravdu je to opět
politická otázka: máme tu veřejný zájem na
ochraně přírody – a proti němu veřejný zájem na
silniční síti.

Vlk zachycený fotopastí v Národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala.
Archiv Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
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Rozhovor připravil Břetislav Tureček

CO SE DĚJE VE VÝZKUMÁKU
V novém roce Vám úvodem přejeme hodně zdraví,
imunity, optimismu a pevné nervy. Věříme, že
i nadále Vás budou zajímat naše novinky a že se
brzy budeme moci setkávat při různých akcích pro
veřejnost, které plánujeme opět pořádat.
Co jsme vybádali?
Nelítostné války genů uvnitř buněk mohou vést ke
vzniku nových vlastností

„Výzkumem buněčné terapie věkem podmíněné
makulární degenerace, která je ve vyspělých zemích
nejčastější příčinou slepoty u lidí nad 60 let, stejně
jako genovou terapií Usherova syndromu, dalšího
onemocnění zraku postihujícího naopak děti, se
dlouhodobě zabýváme. Věříme, že setkání špiček
světového výzkumu v dané oblasti spolu se
zástupci hlavních organizací, které tento výzkum
podporují, povede k užší spolupráci a urychlení
vyvíjení metod potenciálních terapií,“ popisuje
význam workshopu hlavní organizátor Jan Motlík.
Týden Akademie věd ve výzkumáku

Sekavec písečný . Foto: Archiv ÚŽFG

Vědeckému týmu Karla Janka se podařilo popsat
doslova nelítostné boje mezi geny a chromozomy
uvnitř jednotlivých buněk sekavců. Výzkumem
těchto běžných drobných rybek, které můžeme
najít i v písčitém dně Pšovky, se vědci z Laboratoře
genetiky ryb věnují dlouhodobě. Tyto rybky totiž
mají unikátní schopnost rozmnožovat se bez sexu –
tedy bez míchání genů od matky a otce, a vytváří
tak kopie stejných jedinců, tzv. klony, které jsou
skvělým materiálem pro výzkum evolučních
a genetických procesů.
„Náš objev je zásadní v tom, že částečně
vysvětluje, proč některé organismy jsou tak citlivé
na přestavby genomů, jako třeba lidé, kde takové
zásahy mají většinou zcela fatální následky, jako
třeba známý Downův syndrom. Sekavci však takové
změny berou úplně nalehko, a dokonce si ze ztrát
kusů vlastní genetické informace udělají výhodu
pro přežití v měnícím se prostředí. Prakticky tyto
vlastnosti mohou mít obrovský význam především
pro aplikované disciplíny v zemědělství, kde se
s kříženci a zvýšeným počtem genových kopií zcela
běžně pracuje pro dosažení kvalitnějších vlastností
a vyšších výnosů,“ popisuje využití výsledků práce
Karel Janko.

Po roční pauze jsme v prvním listopadovém týdnu
minulého roku uskutečnili oblíbené a hojně
navštěvované Dny otevřených dveří. V úvodu
zazněla přednáška o fungování Akademie věd jako
celku a o činnosti našeho ústavu. Studenti
středních škol projevili velký zájem o projekt
Otevřená věda, který jim umožňuje během ročních
stáží pracovat ve špičkově vybavených laboratořích
a zpracovávat jimi vybraná témata.

1
1/ V akvarijní místnosti děti formou hry rozdělily
živočichy na sladkovodní a mořské a poznávaly
druhy ryb; starší žáci se poučili o chromozomech
a asexuálním rozmnožování u ryb.

Co se u nás událo?
Na zámku v Liblicích se sešly špičky světového
výzkumu závažných lidských onemocnění zraku
Jak zastavit s věkem postupující slepotu? Tak
znělo moto mezinárodního vědeckého setkání,
které jsme pořádali v konferenčním centru AV ČR
na zámku v Liblicích na přelomu října a listopadu.

2
2/ Žáci 6. ročníku místní základní školy vyslechli
například povídání o vajíčkách a o metodě PCR.
A zkusili si poskládat savčí druhy podle délky
březosti.
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4

3

3/ Mezi nejoblíbenější zastávky patřil operační
sál, kde se studenti dozvěděli, k čemu nám slouží
naše unikátní miniprasata, která se v Liběchově
chovají, a zároveň byli svědky názorné pitvy oka.

4/ Praktické ukázky práce v laboratoři zaujaly
vždy nejvíc. Věříme, že i tento rok budou moci Dny
otevřených dveří proběhnout a že se opět setkají
s velkým zájmem škol i veřejnosti.

Co nás čeká?

• Jarní exkurze: Pro velký zájem chystáme obdobu podzimních Dnů otevřených dveří, a to nejspíš
v dubnu, formou exkurzí pro školy. Vše bude záležet hlavně na epidemické situaci.

• Týden mozku 2022: Na konci března proběhne on-line festival, v rámci kterého si můžete vyslechnout
přednášku naší kolegyně Evy Švirákové o výzkumu terapií neurodegenerativních onemocnění.
Více na: www.tydenmozku.cz

Text: Barbora Vošlajerová a Jana Zásmětová

Oddíl stolního tenisu
SK Liběchov
Po dvouleté odmlce plné zákazů a vládních
opatření mohli hráči stolního tenisu uspořádat
tradiční Vánoční turnaj. Uskutečnil se 5. prosince
2021 v místní sokolovně a z důvodu
protiepidemických
opatření se ho zúčastnili
pouze hráči našeho
oddílu. Soutěžilo se
v kategoriích mladších
a starších žáků. Lákavé
ceny upečené z perníku
pro děti připravila paní
Marie Nesměráková.
Umístění bylo následující:

Starší žáci
1. Johana Vítová

Mladší žáci

2. Jiří Ryšavý

1. Pavel Frydrych

3. Theodor Kubek

2. Vojtěch Skřipský

4. Tomáš Skřipský

3. Antonín Nesměrák

Text: Miloslav Vít
Foto: Marie Nesměráková
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Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka
Vážení čtenáři Liběchovského zpravodaje,
dovolte mi krátké ohlédnutí za minulým rokem
a stručné shrnutí toho, co se týká Kostelíčka. Za
povzbudivé považuji, že Národní památkový ústav
v Praze a Oddělení památkové péče v Mělníku ke
konci roku vyjádřily oficiální souhlas se vznikem
pietního místa v kryptě Kostelíčka
a s předloženým grafickým
návrhem mobiliáře pro interiér.
Exteriérová podoba je zatím
v jednání. Grafický návrh pietního
místa pro kryptu kaple vyhotovil
PhDr. Vítězslav Štajnochr, Ph.D.,
souhrnnou technickou zprávu Ing.
Jan Bína. Spolek na své náklady
nechal zhotovit první část
mobiliáře – ocelový kříž doplněný
červenými skleněnými křížky, který
vyhotovil a nainstaloval Ing.
Miroslav Liederhaus, osvětlení
kříže a modelové osvětlení celé
krypty provedl Ing. Milan Žáček.
Na základě nových informací,
vyplývajících zejména ze stavebněhistorického průzkumu, byl úplný
název Kostelíčka stanoven ve znění
kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv.
Kříže; následně byl název upraven také v seznamu
kulturních památek. Za spolupráci v této věci
děkujeme vedení města Liběchov.
V prosinci jsme před budovu kaple nainstalovali
dvě informační tabule, na nichž se návštěvníci
Liběchova mohou seznámit s historií samotné
kaple a také s chronologií jejího zasvěcení, a tedy
i pojmenování. Zároveň se zde dozví o pohnuté
historii hrobky, přečtou si například i seznam jmen
lidí, kteří zde byli pohřbeni. Výroba tabulí byla
částečně financována z dotace, kterou spolek
každoročně dostává od města Liběchov na svou
činnost.
Na sbírkovém účtu číslo 5627296389/0800, kde
jsou shromažďovány finance na opravu kaple,
v minulém roce přibylo 13 466 Kč.
V uplynulém roce se opět, i když ve skromnější
podobě, uskutečnila Svatodušní pouť, dále Dny
evropského dědictví, varhanní koncert v kostele
sv. Havla a také tři koncerty v Kostelíčku. Každou
adventní neděli spolek organizoval komentované
prohlídky na výstavě betlémů, kterou již podruhé
hostil zámek Liběchov. Největší pozornost po

zásluze poutal historický betlém Narození Páně,
který zapůjčila členka spolku MgA. Jitka
Navrátilová. Výstavu navštívilo více než tři sta lidí.
O loňských aktivitách a hospodaření spolku bude
podrobněji informovat výroční zpráva, kterou
v dubnu uveřejníme na našich webových stránkách
www.kostelicek.eu.

V letošním roce bychom chtěli, pokud situace
dovolí, pokračovat v přípravách, které povedou ke
vzniku pietního místa v hrobce kaple a alespoň
symbolickou finanční částkou přispět na opravu
střechy kaple. Rádi bychom také zorganizovali
zavedené osvětové a kulturní aktivity spolku.
Již nyní si Vás dovolujeme srdečně pozvat na
velikonoční výstavu do kapličky Panny Marie na
Boží Vodě, která bude veřejnosti přístupná od
Velkého pátku do Velikonočního pondělí, vždy
odpoledne od 14 do 17 hodin. Výstava bude
zaměřena hlavně na historické Velikonoce.
Nebudou chybět ani postní jesličky a symbolické
ztvárnění velikonoční zahrady.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům
našeho spolku, všem našim podporovatelům
a spolupracovníkům i všem, kdo nám nezištně
pomáhají dělat Liběchov hezčím.
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Za spolek Liběchov sobě
MUDr. Šárka Bínová

| !19 |

Obnova oplocení zámecké zahrady
Francouzský výraz chateau – zámek
stejně jako v češtině označuje jak
výstavné sídlo, tak mechanické zařízení
na uzamykání čehokoli na klíč. Slovo
zahrada zase znamená v ymezené,
zahrazené místo – prostor opatřený
ohradou. Oplocení a brána (se zámkem)
tak neodmyslitelně patří ke každé
zámecké budově. Obvykle je tvořeno
v ysokou zdí, která je směrem do
veřejného prostranství otevřena plotem
s vyzděnými sloupky, nízkou podezdívkou
a kovovými plotovými dílci. Zámecká
zahrada má být místem tajemným,
nevšedním, které se návštěvníkům
otevírá, místem, na něž musíme být
pozváni a od kterého také něco
očekáváme.
Areál liběchovského zámku se dostal do
současného havarijního stavu vlivem mnoha
nešťastných okolností, které nezpůsobil nikdo ze
současných aktérů. Poté, co byl zákonem České
republiky restituován rodinou původních majitelů,
znamená to pro její zástupce především závazek
dlouhodobých výdajů bez zaručeného výnosu, ale
také naději, že zámek jednou bude tím, čím býval:
rezidenčním sídlem velkostatku, hospodařícího na
místních polích a lesích, a přirozeným
reprezentativním, kulturním a společenským
centrem Liběchova, dotvářejícím krásné prostředí
pro život místních obyvatel i návštěvníků. Když na
podzim r. 1948 panu Ing. Františku Homolkovi
zámek zabavil stát, byl celý areál
v provozuschopném stavu. Všechny budovy byly po
válce a odchodu německých vojsk velmi brzy
obnoveny a opět sloužily jako sídlo velkého
hospodářství, kde žilo a pracovalo 20–30 lidí.
Zámecký velkostatek tehdy produkoval víno, obilí,
zeleninu, ryby, skot a další jateční zvířata, zvěřinu
a dřevo, vařilo se zde pivo. Zámecký pán hostil
významné osoby veřejného a kulturního života
a vyhlášená zámecká zahrada byla v režimu
nepsaného návštěvního řádu veřejně přístupná. Ve
všední den byla zámecká brána zavřená, ale
odemčená, na noc se zamykala. O nedělích
a slavnostech byly dveře otevřené dokořán a zvaly
návštěvníky k romantické procházce.
O Svatodušních svátcích a Havelském posvícení zde
pro všechny hrála promenádní hudba a děti jezdily
na ponících…
Část oplocení zámku, směrem do Litoměřické
ulice, tehdy tvořily hospodářské budovy, mezi

jejichž štíty byla umístěna hlavní vstupní brána (viz
foto). Torzo tohoto plotu s mohutným pilířem
vjezdových vrat je ostatně na rohu domu čp. 39
(správcovský dům) dosud vidět. Stejný plot je pak
v torzálním stavu dochován u zadního vstupu,
u tzv. oranžerie, za mostkem přes Liběchovku.
(Tento mohutný kovový plot pochází patrně z roku
1872, tedy z doby těsně po nabytí panství rodem
Colaltů.) Když ale byly roku 1973 hospodářské
budovy do Litoměřické ulice obcí Liběchov strženy
a zůstalo místo nich jen „krásné“ prázdné místo,
ztratila vstupní brána druhý pilíř a veškerý smysl.
V sedmdesátých letech, kdy Národní muzeum
zřídilo na zámku svou expozici asijského umění,
potřebovalo zabezpečit plochu zahrady novým
plotem. Na hranici areálu, poněkud posunuté blíže
k zámku, která je dodnes vymezena udržovaným
trávníkem, tehdy vybudovalo jednoduchý drátěný
plot s kovovými sloupky a s čistě utilitárními,
kovov ými vjezdov ými vraty, naprosto bez
uměleckých ambicí. Tato užitková vrata i zbytky
drátěného plotu jsou již dožilé a plot z větší části
stržený. Areál zámecké zahrady je tedy dnes pro
pěší a cyklistické návštěvníky volně přístupný,
a stává se tak i opakovaným cílem vandalů.
Když někdy po roce 2014 začalo město Liběchov
uvažovat o zkulturnění prostoru centra před
zámkem a zahájilo práce na novém parkovišti, které
se nakonec transformovaly až do soutěže o návrh
nového náměstí, vznikla potřeba vymezit hranici
mezi veřejnou plochou a zámkem. Při úvahách
o prostoru předzámčí bylo třeba zohlednit i fakt, že
se nachází v záplavové zóně a pod dohledem
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orgánů památkové péče. Pro rodinu
Homolkov ých to znamená získat
k prosazení nového oplocení podporu
města, a město má naopak zájem o část
pozemků, které jsou ve vlastnictví
rodiny Homolkových. Od roku 2018 se
proto snažíme jednat o spolupráci, resp.
o společném projednání a povolení obou
projektů. V posledních dnech se zdá, že
je dobře namířeno k dohodě.
Obnova oplocení je důležitým
mezníkem na cestě k revitalizaci celého
zámeckého areálu. Zámek Liběchov je
proto vděčný všem, kteří věc chápou
a nedají se svést k nesmyslnému zděšení,
že prý „Homolkovi chtějí zavřít
zahradu!“ Není tomu tak! Zahrada má
být i v budoucnu přístupná
návštěvníkům z řad široké veřejnosti,
v pravidelných časech, podle
návštěvního řádu. Tedy tak, jak je to
běžné na státních, ale i obecních
zámcích. V tom jsme, jak věříme,
zajedno s každým rozumným
a zodpovědným občanem, kterému na
Liběchově záleží.

Text: Ing. arch. Markéta Bahníková

Nová možnost vzdělávání v Roudnici nad Labem
V Roudnici nad Labem se otevírá nové kombinované lyceum s názvem
Střední21. Ve čtyřletém maturitním oboru nabízí široký všeobecný základ
doplněný odborným zaměřením. To si student volí až na konci prvního
ročníku, má tedy více času na rozhodnutí, kterým směrem se vydat, zda
technickým, nebo humanitním. Jedná se o denní formu studia, studenti tedy
denně docházejí na výuku. „Střední21 primárně připravuje studenty k dalšímu
studiu na vysoké škole, díky odbornému vzdělávání se však absolvent po
maturitě neztratí ani na trhu práce,“ vysvětluje Richard Červený, ředitel školy.
Střední21 připravuje odpovědné, samostatné a kriticky myslící studenty. Poskytuje kvalitní
vzdělávací program, který je unikátní svou orientací na kompetence klíčové pro úspěšný život
v rychle se měnícím světě. Vytváří podnětné, bezpečné, motivující a otevřené prostředí. Střední21 je
výjimečná nadstandardním jazykovým vzděláváním. „Student může získat mezinárodní certifikáty,
které mu umožní hlásit se i na prestižní zahraniční univerzity,“ říká Milan Děžinský, učitel jazyků,
metodik a básník. Studenti mají každý týden vyhrazený čas na stanovení cílů, sebereflexi, trénink
měkkých dovedností a školní samosprávu. Formativní hodnocení dává studentům průběžnou
zpětnou vazbu a pomáhá vyučujícím provázet studenta vzdělávacím procesem. Na konceptu
Střední21 spolupracovali osobnosti z osvědčených vzdělávacích institucí napříč různými věkovými
kategoriemi.
Střední21 je jedním z maturitních oborů, které nabízí Soukromá podřipská škola v Roudnici nad
Labem. Škola s 30letou praxí přijímá studenty i do dalších 4letých maturitních oborů: Cestovní ruch,
Obchod, Logistika a do 3letých učebních oborů: Kuchař-číšník, Prodavač, Kadeřník. Soukromá
podřipská škola je moderní instituce s rodinnou atmosférou. Sídlí na náměstí Jana z Dražic 169
v Roudnici nad Labem.
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O kontribuční sýpce v Malém Liběchově
Tato mohutná stavba, památka „prvé třídy“, tvoří
spolu s protějším domem čp. 11 vstupní bránu do
obce. Podtrhuje nádheru terasovitých vinic
s Čermákovou vížkou a kostelíkem. Jde o sýpku
kontribuční (jinak též kontribučenskou; kontribuce
= nucený dar, příspěvek). V místě zvána též solnicí.
O tom, kdy byla vystavěna, běžné historické
prameny víceméně mlčí. Lze však usuzovat, že
pochází z doby Pachtů z Rájova, nejspíš z konce 18.
století čili z časů vlády hraběte Huberta Karla
(1728–1798). Není vyloučeno, že je ještě výrazně
starší (před Pachty patřil Liběchov Scheidlerům).
Více by nám patrně povědělo dendrodatum
některého vnitřního trámu, tak jak pomohlo
v určení stáří kaple sv. Ducha (stavebněhistorický
průzkum z roku 2019).
Proč vůbec sýpka vznikla? To bylo tak: V důsledku
velkého sucha a odtud neúrody obilí postihl Čechy
v letech 1713–1714 a znova v letech 1773–1776
velký hladomor. Císař Josef II. proto roku 1788
vydal patent, který ukládal povinnost vytvořit na

jednotlivých panstvích společné zásoby obilí,
použitelné v takových hladových obdobích.
Poddaní přispívali jednou třetinou úrody ve třech
po sobě jdoucích letech. Pokud časem vznikly
přebytky, byly prodány a utržené peníze převedeny
do tzv. kontribučních fondů. K uložení zásob obilí
proto po celém Rakousku houfně vyrostly zvláštní
sýpky. Stály zpravidla osamoceně, aby unikly
případným požárům, které byly tehdy časté.
Josefem II. zavedený systém byl zrušen až roku
1864, což souviselo s rozvojem železnice
a s možností přesouvat obilní zásoby na větší
vzdálenost.
K roku 1771 se uvádí, že Pachtovi sedláci museli
čtyřikrát týdně vozit z Liběchova až do Prahy dřevo
– a nazpět pak přiváželi sůl, která se skladovala
v obilní sýpce. Odtud objekt v Malém Liběchově
jmenován také solnicí.
Druhá liběchovská sýpka stojí v zámeckém areálu,
je podstatně mladší a nesloužila jako kontribuční.

Kontribuční sýpka v Malém Liběchově, 13. 10. 2006
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Detail sýpky, 30. 7. 2012
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