Duben 2022
Milí spoluobčané,

první jarní den ohlásil počátek jara. V Liběchově je
toto období spojeno s tradičními společenskými
akcemi, při kterých bychom se, jak doufám, znovu
mohli začít potkávat po vynucené dvouleté
covidové pauze. Zároveň je přelom března a dubna
časem, kdy každoročně vychází druhé číslo
Liběchovského zpravodaje. Díky tomu
Vás rovnou můžeme seznámit s tím, co
se v nejbližší době v našem městě
chystá. Kromě mnoha pozvánek na
kulturní a společenské akce v tomto
vydání najdete i důležité informace
o právě probíhajících stavbách a také
o našich dalších plánech do budoucna.

V úvodu stručně zrekapituluji,
v jakých fázích se nacházejí stavby,
které v současné době v našem městě
probíhají. Stavební firmy se bohužel
potýkají s celostátním problémem, který
spočívá v nedostatku téměř všeho
stavebního materiálu a jeho enormním
zdražení.

• V pondělí 21. března začala poslední etapa
opravy komunikace I/9 v úseku od ulice
Kokořínská až na začátek obce Želízy. Provoz
bude řízen semafory, s minimalizováním
dopravní zácpy zde však budou navíc pomáhat
regulovčíci. Konec této páté etapy je naplánován
na 12. června 2022.

• V únoru dokončila firma Dekonta, a. s.,
dekontaminaci zeminy v areálu bývalé lesní
správy, a tím pádem bude moci firma Stavby
dopravních cest, a. s., od dubna pokračovat
v budování sběrného dvora. 

• V březnu začala firma TUBEKO SPORT, s. r. o.,
se stavbou sportovního hřiště v areálu ZŠ a MŠ
Liběchov. Stavba bude dokončena v měsíci
květnu. Podrobnější popis prací a fotografii
najdete v článku na straně 4.


č. 2

• Na jaře bude stavební firma Šikner, spol. s r. o.,
pokračovat v rekonstrukci střechy Turnhalle;
firma Kašpárek provede rekonstrukci střechy na
Ješovické hospodě. 

• Práce na prostranství před úřadem firma
Gardenline obnovila již v lednu a pokračuje se
podle plánu.


• V ZŠ a MŠ Liběchov začala firma EMS, s. r. o.,
s výměnou elektroinstalace a zářivek na všech
chodbách školy.

• V souvislosti s válkou na Ukrajině řeší město
Liběchov nejen materiální pomoc uprchlíkům, ale
i zajištění výuky ukrajinských dětí. Od dubna
začnou ukrajinské děti navštěvovat ZŠ a MŠ
Liběchov. Zpočátku se budou pouze učit český
jazyk s dvěma vyučujícími, z nichž jedna je
ukrajinská studentka. Postupem času se děti
začlení do příslušných tříd podle věku. Náklady
na platy těchto vyučujících bude město Liběchov
hradit z transparentního účtu, který zřídilo u KB
Mělník. Z tohoto účtu budou dále zakoupeny
veškeré učební pomůcky pro výuku českého
jazyka. Zahajujeme i potravinovou sbírku pro
ukrajinské rodiny v Liběchově a okolí (viz s. 3).


• S příchodem jara připomínáme majitelům

zahrad, aby prořezali větve, které přesahují nad
chodníky a do místních komunikací. Je také
vhodný čas pro kontrolu a případnou opravu
okapů nad chodníky, které by mohla dešťová
voda z poškozených žlabů poničit.

• Věnujte prosím pozornost termínům odečtu
vodoměrů (viz níže) a důležitému článku o pitné
vodě, v němž jsou uvedena pravidla využívání
vody z vlastních studní. 

• Při vyklízení půdy domu č. p. 40 (budova
pošty) zaměstnanci městských technických
služeb našli listiny a drobné předměty z doby
před druhou světovou válkou. Z nalezených věcí
chystáme již v letošním roce malou výstavu.
Podrobností se dozvíte z článku na straně 13.


• O letních prázdninách město uspořádá další
ročník dětského příměstského tábora (viz str. 6).


• Závěrem bych ráda poděkovala skautům
z Přístavu Modrá kotva Liběchov za pomoc při
čištění náhonu.


Plánované akce: Výstava Velikonoční zahrada
Beránkova v kapličce na Boží Vodě (10. 4. a 15. 4. –
18. 4.); Den Země v Ješovicích (24. 4.); Pálení
čarodějnic v Liběchově (30. 4.); Dny otevřených
dveří a jarní prodejní výstava v SOU Boží Voda (6. –
7. 5.); Dětské rybářské závody u Labe (14. 5.); Den
dětí v Liběchově (4. 6.); Den dětí v Ješovicích,
spojený se soutěží Ješovický koláček (5. 6.); Vernisáž
výstavy v infocentru – knihovně (bude upřesněno).


Voda ze studní v domácnostech
Většině majitelů slouží voda z vlastní studny
především k zalévání zahrady. V některých
domácnostech napojených na veřejný vodovodní
řad je ale voda ze studní zároveň zavedena do
domu a využívá se například ke splachování toalet.
Tento způsob využití vody ze studní má svá úskalí.
Je totiž bezpodmínečně nutné, aby okruh užitkové
vody ze studny byl vždy zcela oddělen od okruhu
pitné vody. V opačném případě hrozí kontaminace
pitné vody ve veřejném vodovodním řadu!
Záležitostí se pak zabývá vodoprávní úřad, který
může udělit pokutu od 50 tis. korun výše.

Každý, kdo v domácnosti používá vodu ze studní
ke splachování toalet apod., by měl nechat napojení
trubek zkontrolovat pracovníkem DSO Boží Voda
panem Jiřím Bardou. Na konci dubna k tomu bude
příležitost při odečtech spotřeby pitné vody. Trubku
ze studny je nutné opatřit vodoměrem, aby mohla
být odpadní voda z toalet započítána do stočného. 

V souvislosti s odečty vody opět připomínám, že
vodoměrné šachty je třeba průběžně kontrolovat
a udržovat je v dobrém technickém stavu (pevné
stěny šachty, odstranění spadané hlíny nebo písku,
funkční přístupový žebřík ad.).


Termíny odečtů vodoměrů
Klácelka				
Liběchov				
Želízy						
Tupadly					
Dolní Zimoř		
Ješovice					

23. 4.

25. 4. – 27. 4.

28. 4. – 29. 4.

2. 5.

3. 5.

4. 5.

Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města

OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO
MÍSTA V LIBĚCHOVĚ
(bývalý areál lesní správy, Litoměřická ul.)

Otevřeno je 

• každý pátek od 8 do 11 hodin po
telefonické domluvě (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 (fyzické osoby nepodnikající) po
předložení průkazu totožnosti.

Sběrné místo není určeno k ukládání
odpadů vzniklých podnikatelskou činností.

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu výstavby nového sběrného dvora
je sběr některých typů odpadů DOČASNĚ
OMEZEN.

VELKOOBJEMOVÝ odpad odebíráme ve
stejném režimu bez omezení jako doposud.

NEBEZPEČNÝ odpad a ELEKTRO odpad
bude odebírán od 2. 5. do 6. 5. 2022 po
předchozí telefonické domluvě a v sobotu
7. 5. 2022 od 8 do 12 hodin.

O dalších termínech a změnách Vás
budeme informovat. Děkujeme za pochopení.

Vedení města Liběchov
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Liběchov pomáhá Ukrajině
Město Liběchov se zapojilo do pomoci lidem z Ukrajiny, která je už několik
týdnů následkem vojenské invaze ničena válkou a vystavena humanitární
katastrofě. Uspořádali jsme sbírku obvazového materiálu a dezinfekce, která
byla ukončena k 21. 3. 2022. Shromážděný zdravotnický materiál jsme předali
panu Tomáši Trejbalovi z mělnické iniciativy „Mělník hraje“, který zajišťuje pravidelné dodávky pomoci
přímo kyjevské domobraně.

Pro finanční pomoc město Liběchov zřídilo transparentní účet s názvem Liběchov pomáhá Ukrajině
s počátečním vkladem 20 000 Kč. Tento účet, vedený u KB Mělník, má číslo 123-6455410257/0100 a stále
na něj můžete přispívat. Z vybraných peněz se budou hradit náklady na stravu, hygienické potřeby
a další potřebné věci pro ukrajinské rodiny ubytované v Liběchově, Ješovicích a blízkém okolí. Jedním
z nejdůležitějších výdajů bude nákup učebních pomůcek a úhrada výuky češtiny, nezbytná k tomu, aby
se děti z ukrajinských rodin brzy mohly zapojit do vyučování v naší základní škole.


Děkujeme občanům, institucím i firmám, jedním slovem všem, kteří se zapojili do materiální sbírky
obvazového materiálu a kteří štědře přispívají také na transparentní sbírkový účet. Vaše pomoc je
nesmírně důležitá a velmi si jí ceníme. Postaráme se o to, aby darované prostředky přispěly konkrétním
lidem v kritické životní situaci. Děkujeme i dobrovolníkům, kteří pomáhají při organizování pomoci
Ukrajině.

Zároveň bychom rádi oslovili ty z Vás, kteří u sebe mají ubytované uprchlíky z Ukrajiny: kontaktujte,
prosím, Městský úřad Liběchov, abychom Vám mohli poskytnout přímou, adresnou pomoc.

Přehledné informace, uvedené rovněž v ukrajinštině, které Vám pomohou zorientovat se v nabízené
pomoci a zvládnout základní situace, najdete mimo jiné na webových stránkách Středočeského kraje:
https://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/pomoc_ukrajine. Informace pro ukrajinské občany na území
České republiky získáte i na webu Ministerstva vnitra, a to v české, anglické a ukrajinské jazykové verzi:
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Vedení města Liběchov

Město Liběchov vyhlašuje

POTRAVINOVOU SBÍRKU
pro Ukrajince ubytované v Liběchově, Ješovicích a blízkém okolí.
Sběrné místo:
Městský úřad Liběchov,
Rumburská 53,
277 21 Liběcho

Sbírka potrvá do konce května.
Kontakt: 315 697 016
ou@libechov.cz

v
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

V novém čísle zpravodaje 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.


a pneumatik. Otevření dvora předpokládáme
v srpnu nebo v září letošního roku. V současné
době je i v omezených podmínkách stále možné
ukládat velkoobjemový odpad a elektroodpad.

OBNOVA SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU ŠKOLY

Rozeběhly se práce na budování sportoviště ve
školním areálu. Hřiště bude hotové do konce května
2022. Z dřívějších článků již víte, že jsme získali
dotaci na obnovu běžeckého oválu. Stávající, již
nevyhovující škvárový posyp z šedesátých let bude
n a h r a z e n u m ě l ý m s p o r t o v n í m p o v rc h e m .
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.


ODSTRANĚNÍ STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE
V AREÁLU BUDOUCÍHO SBĚRNÉHO DVORA

V březnu se ve spolupráci s firmou DEKONTA,
a. s., podařilo dokončit sanaci bývalého areálu lesní
správy. Ložisko kontaminace ropnými látkami bylo
objeveno při budově stodoly. Celkově se odtěžilo
452 tun kontaminované zeminy. Celou akci značně
komplikovalo velké množství spodní vody, která
velmi rychle zaplavovala vytěžené plochy a musela
být odčerpávána a ekologicky likvidována. Celkové
náklady na odtěžbu a průzkumy jsou 1,5 mil. Kč,
což je méně, než jaké byly odhady. Veškeré náklady
jsou ze 100 % kryty z dotace Středočeského
havarijního fondu. 

Mohla být tedy zahájena stavba sběrného dvora,
pozastavená 15. 7. 2021 kvůli zjištěné kontaminaci.
Připomínáme, že 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 či EKO skladu
pro nebezpečné odpady (barvy, oleje, autobaterie
atp.). Nový termín dokončení stavby je 31. 7. 2022.
Po kolaudaci bude sběrný dvůr otevřen veřejnosti
a umožní ukládání široké škály odpadů vyjma sutě

REVITALIZACE PLOCHY PŘED MĚSTSKÝM
ÚŘADEM A POŠTOU 

Stavba zdá se chytila druhý dech. Firma se po naší
k r i t i c e ro z l o u č i l a s p a r t o u „ m a j s t r ů “ o d
subdodavatele a nasadila partu vlastních lidí. Práce
nyní již probíhají rychlejším tempem a v lepší
kvalitě. Nejsložitější je situace v náhonu potoka,
komplikovaná objevením staré stoky pod
památníkem a horším stavem přilehlé opěrné zdi.
Zeď se měla původně pouze opravit, místo toho
vzniká u mostku zcela nová. Odhadujeme, že
zhruba do měsíce bude možné pustit vodu do
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náhonu. Koryto bude dlážděné
stejně, jako je tomu v propustku
u pivovaru.

Prosíme o trpělivost a opatrnost.
Stavba stále probíhá, chodci chodí
po staveništi. Některé úseky
chodníku, především ten u pošty,
budou předlážděny, neboť nejsou
provedeny v dobré kvalitě. Ulička
ke kostelu pod koňskými schody
byla předlážděna. Byly při tom
využity stávající kamenné odseky,
které byly očištěny a vráceny zpět;
spodní část uličky byla obnovena
a doplněna novou dlažbou. Je
zajímavé porovnat stav s fotografií
uličky z dubna roku 2016, než byla
kvůli havarijnímu stavu v roce
2018 dočasně přeasfaltována.
Při zemních pracích byly nalezeny zbytky
původních kamenných dlažeb.

Připomeňme, že celý projekt úprav při silnici I/9
začal vznikat již v roce 2015. Studie řešila
vybudování tří přechodů pro chodce: jednoho
u Akademie věd, druhého u hřbitova a třetího
u pošty. První dva se podařilo postavit v roce 2018.
Ten třetí, u pošty, vycházel dokonce ze tří možných
návrhů. Výsledná varianta byla veřejnosti
prezentována v létě 2016. Stavební povolení na tuto
část bylo vydáno v roce 2018. Stavbu částečně
převzalo Ředitelství silnic a dálnic, a to právě
výstavbu přechodu pro chodce. S celou realizací se
čekalo na dobu, kdy ŘSD zahájí rekonstrukci silnice.
Stalo se tak v roce 2021. Letos to tedy bude sedm let
od doby, kdy padlo rozhodnutí o nutnosti zavést
bezpečnostní opatření na silnici I/9, především
z pohledu pohybu chodců. Na začátku roku přibylo
v uvedeném úseku zařízení pro měření rychlosti. 

OPRAVA STŘECHY TURNHALLE

Věřím, že v nejbližší době začnou stavební práce
na nižší části budovy, která získá také novou
střechu. Bude obnoveno dřevěné podbití, zateplení
střechy a zdobné prvky původního krovu. Celý
prostor bude zachován v původní historické
podobě, tj. jako velký sál s vysokým stropem.
V další fázi bude třeba vyřešit vytápění, nová okna,
dveře, omítky a v neposlední řadě i venkovní
omítku. Otázkou je budoucí využití. Podle mého
názoru by občanům města přinesla užitek otevřená
prodejní plocha v podobě „městské tržnice“ se
základními potravinami, smíšených zbožím,
případně s doplňkovým prodejem sezónního zboží
či občerstvením. Akce bude hrazena z rozpočtu
města.


Stav před rekonstrukcí z dubna 2016
OPRAVA STŘECHY JEŠOVICKÉ HOSPODY

V nejbližší době se pustíme do nové střechy na
ješovické hospodě. V současné době je její stav již za
hranicí životnosti a je dlouhodobě zanedbán. Do
střechy zatéká. Celkové náklady jsou cca 500 tisíc
Kč, akce bude hrazena z rozpočtu města. Bude
provedena i nová jímka na odpadní vody před
budovou. Postupně chceme do budovy dále
investovat, ať už jde o výměnu zbývajících oken,
zázemí hospody, fasádu nebo vybudování bytu
v půdním prostoru.

OPRAVA STŘECHY KOSTELÍČKA

Bohužel na letošní rok dotace ve výši 1,2 mil. Kč,
určená na opravu střechy, nevyšla. Žádali jsme
o dotaci z Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury. Podle předběžných
výsledků byly podpořeny především tzv. akce
pokračující, které ministerstvo podporuje i několik
let stále stejnou částkou. Celkové náklady na
opravu střechy včetně věže, hromosvodu a dešťové
kanalizace jsou 3,35 mil. Kč. Oprava by se rozdělila
na dvě etapy. Věříme, že uspějeme příště.

OPRAVA ULICE KE ŠKOLE A POD ŠKOLOU

Také u této akce čekáme na výsledek dotace, který
bychom měli znát během května. 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 opravy těchto cest jsou 9,69 mil. Kč,
dotaci lze získat ve výši 6,377 mil. Kč. Projekt by
měl být dokončen v roce 2023.

Přeji i nadále dotacím úspěch!
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Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Vítání občánků v červnu 2022
V sobotu 11. června 2022 se po dvouleté odmlce
vrátíme k slavnostnímu Vítání občánků, které se –
jak už se stalo tradicí – odehraje v obřadní síni
Městského úřadu Liběchov.

Událost se týká všech dětí s trvalým bydlištěm
v Liběchově a Ješovicích, narozených od posledního
Vítání občánků, které se uskutečnilo v květnu 2019,
a samozřejmě i letošních miminek.

Děti obdrží pamětní list a dárek, a na památku se
mohou vyfotografovat v kolébce, která už před
desítkami let přivítala i mnohé z dnešních rodičů.

Kvůli většímu počtu dětí, které se letos v červnu
symbolicky stanou občánky našeho města, budou
účastníci výjimečně rozděleni do dvou menších
skupin. První skupina se sejde v 9.30, druhá v 11.00
hodin. Podrobnosti se rodiče dětí dozvědí včas
z pozvánek, které obdrží z oddělení matriky.

Uvítáme, když nám dáte vědět, jestli se s Vaším
děťátkem chcete Vítání občánků zúčastnit. Velmi
nám to pomůže s organizací celého dne.

Kontakt:		 matrika@libechov.cz

telefonní číslo 315 697 200

Děkujeme Vám a těšíme se na viděnou druhou
červnovou sobotu!

Vedení města Liběchov


Společenská kronika
Srdečně blahopřejeme našim spoluobčanům, kteří
v dubnu a květnu tohoto roku oslaví životní
jubileum. Všem přejeme hlavně hodně zdraví,
stálou spokojenost a příjemně strávené chvíle
v kruhu rodiny a přátel.

Všichni oslavenci obdrží od města Liběchov
malou pozornost. Třikrát budeme gratulovat
k sedmdesátinám, dále k 75. a 80. narozeninám.

V dubnu popřejeme také k 92., v květnu pak k 90.
a 93. narozeninám

Příměstský tábor Liběchov 2022
O letních prázdninách 2022 bude pro Vaše děti opět připraven příměstský tábor v Liběchově.
S využitím dotace z programu podpory zaměstnanosti jej pořádá město Liběchov ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Liběchov, která zajistí dohled na táboře. Tábor je určen dětem z Liběchova, Ješovic a z celého okresu
Mělník.

Tábor bude probíhat v týdenních turnusech od 11. července do 26. srpna 2022, vždy od 7.30 do 16.00 h.

Je určen pro věkovou kategorii předškoláků (budoucích prvňáčků) a pro děti z prvního stupně základní
školy. Kapacita tábora je 14 dětí. 

Program bude zaměřen na různá témata z oblasti přírodovědy, vesmíru, nauky o zdraví apod.

Děti se budou scházet v budově sokolovny (Rumburská ulice, č. p. 71).

Tábor je zdarma, rodiče platí pouze obědy a při výletech uhradí svým dětem dopravu a vstupné.

Svačiny si děti donesou z domova podle svých zvyklostí, stejně tak lahev s pitím na výlety musí mít
vlastní. Při pobytu v budově sokolovny bude pitný režim zajištěn.

Přihlášky se odevzdávají na Městském úřadě Liběchov, kde obdržíte i potřebný formulář. Přihláška je
rovněž ke stažení na webu města:

https://www.libechov.cz/formulare-ke-stazeni 

Kontakt: ou@libechov.cz
315 697 016

Přihlášky se přijímají až do naplnění
kapacity tábora.
Město Liběchov a ZŠ a MŠ Liběchov

.
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Ordinace Liběchov, s. r. o.
Milí pacienti,

 


ani nevíte, jak mě těší, že po
dlouhé době mohu psát
o jiném problému, než je
onemocnění covid-19, i když
také k němu se ještě krátce
dostanu. 

V posledních dvou letech jsme kvůli epidemii
významně omezili ostatní medicínskou činnost.
Nám zdravotníkům na ni sotva zbývala kapacita,
a v y, p a c i e n t i , j s t e s e č a s t o v y h ý b a l i
„zbytečným“ návštěvám zdravotnických zařízení ze
strachu před onemocněním, případně jste vyšetření
odkládali na příhodnější dobu.
Preventivní
vyšetření jsou však velmi důležitá, protože dokáží
odhalit závažné skryté nemoci v jejich časném
stadiu. To umožní jejich včasnou léčbu a velmi často
i úplné vyléčení. V nadcházejících
„klidnějších“ měsících
bychom se proto chtěli
zaměřit právě na
preventivní prohlídky.
Nárok na preventivní
vyšetření má každý
pojištěnec jedenkrát za
dva roky.

Předcházet vážným
onemocněním můžeme
i s pomocí očkování. Na
některá z nich, běžně dostupná v naší ordinaci,
bych Vás teď ráda upozornila:


OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Ani tuto vakcinaci nepodceňujte, neboť nyní
opravdu nevíme, co nám covid-19 ještě připraví.
Přestože očkování nezabrání přenosu nemoci,
jednoznačně vidíme, že zásadně snižuje počet
těžkých průběhů onemocnění s dlouhodobými
zdravotními následky.

Strategie je v současné době následující:
neočkovaným pacientům se stále doporučuje plné
očkování stávajícími vakcínami. Ti, kdo již obdrželi
první dávku vakcíny, by měli dokončit očkování
druhou dávkou, podanou v běžných termínech
podle očkovacího schématu.

Pacienti očkovaní dvěma dávkami by měli spíše
vyčkat do letních měsíců a třetí posilující dávkou se
nechat přeočkovat před podzimem. Tím získají
nejvíce protilátek právě v těch měsících, kdy opět
očekáváme zvýšený výskyt onemocnění. 

Všichni, kdo jsou očkováni třemi dávkami, mají
zatím vystaráno.

Přejeme Vám všem krásné jaro a pevné zdraví.


OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ

uvádím jako první, neboť toto onemocnění Vás
bude ohrožovat během letních měsíců nejvíce.
Dobrou zprávou je, že všechny Vaše zdravotní
pojišťovny plně hradí toto očkování klientům nad
50 let věku, kdy následky meningoencefalitidy
mohou vést k trvalé invaliditě.

A příprava na podzim:


Kolektiv Ordinace Liběchov

Adresa: nám. V. Levého 140

277 21 Liběchov

Telefon: 315 697 138

ordinace@ordinacelibechov.cz

ORDINAČNÍ HODINY

Den			

Ordinace			

Pondělí		

8:00 – 13:30				

7:00 – 8:00


Úterý			

8:00 – 12:00				

7:00 – 8:00


 		

13:00 – 18:00


 		

13:00 – 16:00


Středa			

8:00 – 12:00				

Čtvrtek*		 13:00 – 17:00				

OČKOVÁNÍ PROTI PNEUMOKOKU

Nejtěžším projevem pneumokokové infekce je
zápal plic během hospitalizace, a to zejména
v pooperačním období. Očkování je plně hrazeno
všem pacientům starším 65 let. Čím dříve se injekce
aplikuje, tím větší imunitu si lidský organismus
vytvoří. Očkování proti pneumokoku je vhodné
zejména u pacientů s onemocněním plic a dýchacích
cest, cukrovkou, hypertenzí a ischemickou
chorobou srdeční.
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Laboratorní odběry


7:00 – 7:30

7:00 – 7:30

(po domluvě)


Pátek			

8:00 – 12:30				

7:00 – 7:30


*Čtvrtky v sudé týdny se neordinuje.

Každé vyšetření je nutné telefonicky
objednat předem! Poslední termín je 60 minut
před koncem ordinační doby. Prosíme Vás
o dodržování smluvených termínů.

Novinky ze Základní školy
a mateřské školy Liběchov
PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí
výchovně-vzdělávací činnosti a řídí se specifickými
požadavky a pravidly pedagogiky volného času.
Výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost
realizuje v době mimo vyučování formou
pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti
vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové.
Kromě toho družina dětem umožňuje i přípravu na
vyučování. Počet přítomných účastníků se během
dne mění, děti odcházejí do zájmových kroužků, na
doučování nebo domů.

Školní družina v naší škole má dvě oddělení.
Každé z nich si připravuje vlastní tematický plán,
kterým se řídí, některé akce však pořádají společně,
například různé soutěže, dýňování, drakiády nebo
karnevaly. Výhodou je, že obě oddělení jsou
sestavena z dětí různého věku. Starší žáci se tak učí,
jak pomáhat mladším dětem, a ty zase přebírají
znalosti a dovednosti zkušenějších kamarádů.

MASOPUST A VELIKONOCE V DRUŽINĚ

V družině se 23. února konal karneval. Děti se
převlékly do kostýmů představujících všechny
možné bytosti ze světa fantazie. Akce začala tancem

v tělocvičně a představením všech krásných masek.
Kromě tance byly pro děti nachystané i zábavné
soutěže a hry. Všechny masky byly navíc odměněny
malou sladkostí a diplomem za účast, takže
z karnevalu nikdo neodešel s prázdnou. Děti si
karnevalový rej masek s chutí užily a prožily díky
němu pěkné středeční odpoledne.

V současné době v rámci školní družiny probíhá
soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici. Kraslice
zdobené podle vlastní fantazie děti vytvořily za
pomoci svých rodičů. Hlasováním, do něhož se
mohou zapojit všichni žáci naší školy, bude zvolen
vítěz soutěže, pro kterého je připravena odměna.
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NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY

V pondělí 7. a ve středu 9. března se žáci 1.
stupně v doprovodu Mgr. Jany Tottové, Mgr.
Evy Cedrychové a Mgr. Andrey Havelkové
vypravili do Místní knihovny v Liběchově.
Dětí se zde ujala paní knihovnice Andrea
Vítová, která je seznámila se základními
principy fungování knihoven a prací
knihovníka. Některé knihovnické činnosti si
žáci vyzkoušeli na vlastní kůži, a tím si
zároveň procvičili dovednosti získávané ve
škole. Vyhledávali určité knihy v knihovně,
vyplňovali knižní lístek, zkusili si knihy
označit přírůstkovým číslem. Následně paní
knihovnice dětem vysvětlila některé
literární a knihovnické pojmy, např. jaký je
rozdíl mezi měkkou a pevnou vazbou, jak se
nazývají jednotlivé části knihy a co se můžeme
dozvědět z tiráže. Žáci měli možnost se po
knihovně porozhlédnout, prolistovat knihy
a nakonec zbyl prostor i pro zvídavé dotazy, které
paní knihovnice vstřícně zodpověděla. Po skončení
besedy žáci neodcházeli s prázdnou, všichni dostali
letáček s informacemi o liběchovské knihovně
a záložku s básničkou na knihovnické téma.

ŠKOLIČKA PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Nezapomínáme ani na společné akce s našimi
předškoláčky. V březnu a dubnu se uskutečnila
„Školička“, během níž se naši budoucí prvňáčci
setkali se svými staršími kamarády z 1. a 2. třídy
základní školy. Děti společně tvořily, prohlédly si
prostory školy a strávily tak příjemné dopoledne.


(mohli jste je obdivovat v místní knihovně),
a zhotovili také krmítko pro ptáky, které na podzim
umístíme na zahradu. Děvčata i chlapci se střídali
v kuchyňce a učili se připravovat rychlá jídla, jako
např. špagety, pizzu, přírodní kuřecí řízek
s bramborem, slaný závin i halušky. Nezapomněli
jsme ani na pečení či studenou kuchyni. Jak se
dětem práce dařila, můžete zhodnotit sami na
přiložených fotografiích.

Kolektiv učitelů ZŠ

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Ve středu 9. března žáci 9. třídy za doprovodu
metodičky prevence Ing. Lucie Orvošové navštívili
divadelní představení My děti ze stanice ZOO,
zaměřené na prevenci užívání drog. Jednalo se
o dramatizaci knižního bestselleru K. Hermanna,
který vznikl jako rozhovor s patnáctiletou
narkomankou Christianou F. Herci Činoherního
studia Ústí nad Labem velmi realisticky ztvárnili její
život a přiblížili žákům prostředí, ve kterém se
pohybovala, i to, jak fetovala a kradla. Následně
měli žáci možnost vyjádřit se k danému tématu
v bezpečném prostředí školy, kde si o této
problematice mohli ještě popovídat. Představení
v nich zanechalo velmi silný dojem.

PRACOVNÍ VÝCHOVA – 2. STUPEŇ

Během podzimních měsíců se převážně pracovalo
na zahradě, bylo potřeba sklidit úrodu a připravit
pozemky na příští rok. V zimě se žáci přesunuli do
dílny a cvičné kuchyňky. Vyráběli dřevěné domečky
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ZNOVU SE ROZJÍŽDÍME
V novém roce se nám po dlouhé době různých
opatření a omezení podařilo uskutečnit dvě akce,
které dětem zpestřily běžný školkový život.

V lednu děti do svého děje vtáhlo poutavé
hudební představení Marie Čemusové O ptačím
sněmu. Během poslechu známých lidových písniček
si připomněly naše nejznámější ptáčky. S každou
písní přiletěl jiný a usadil se na kulisu stromu.
Hravou formou se seznámily s houslovým klíčem,
notovou osnovou a notami, které ptáčkům
pomáhaly zapamatovat si jednotlivé písničky.
Naučily se i jednoduchý vílí taneček. V závěru jim
paní Čemusová zapůjčila hudební nástroje a z dětí
vznikla velká kapela. Vedle obvyklých nástrojů si
mohly vyzkoušet i ty méně tradiční, zhotovené
třeba ze skořápek ořechů nebo dřevěných kostiček.
Nechyběl ani doprovod hrou na tělo. Pořad byl
nejen poutavý, ale také poučný a děti jej po celou
dobu sledovaly s velkým nadšením.

Měsíc únor tradičně rozjařil pohádkový karneval
a děti si ho náležitě užily. V kostýmech různých
pohádkových postaviček si zatancovaly, zasoutěžily
a plnily různorodé úkoly. S pomocí obrázků
vyhledávaly známé pohádkové dvojice, skládaly
pohádkové puzzle, zdobily klauny správnými
barevnými víčky, zahrály si masopustní štronzo,
stavěly věž pro princeznu, krmily draka
a procházely pohádkovým lesem.

Karnevalové veselí vyvrcholilo předáním medailí
a diplomů za povedené masky i vynaložené úsilí
při plnění úkolů. Nechyběl ani balíček se
sladkostmi. Po obědě na děti čekala sladká tečka –
masopustní kobliha.


Jsme všichni rádi, že už můžeme konečně
zařazovat do našeho života kulturní, sportovní či
vzdělávací programy. Do konce roku několik
zajímavých aktivit připravujeme a věříme, že nám
v jejich uskutečnění nebude už nic bránit.
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Kolektiv učitelek mateřské školy
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Liběchovská knihovna v dubnu nabídne nové tituly
Místní knihovna v Liběchově (Rumburská 40) brzy oslaví rok od obnovení
provozu. Po několika letech jsme se znovu zapojili do oběhu výměnných
souborů knížek, které menším knihovnám v regionu zapůjčuje a pravidelně
rozváží Knihovna města Mladá Boleslav. Na další soubor se můžeme těšit
už 25. dubna. Přijďte si vybrat z titulů, které se u nás objeví úplně poprvé!
Otevřeno je ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 16 do 19 hodin.
Katalog a informace: https://www.libechov.cz/mestska-knihovna
E-mail: knihovna@libechov.cz
Facebook: Knihovna Liběchov
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Na půdě se skrývalo sudetské tajemství
Tisíce lidí z celé republiky i ze zahraničí
nedávno na facebooku obdivně i s přátelskou
závistí reagovaly na lednovou událost
v Liběchově. Na půdě zdejší pošty se náhodou
podařilo najít stovky předmětů dokládajících
kontroverzní historii města pod nacistickou
nadvládou.


chceme uspořádat malou ukázku, pro naše občany
i turisty. Do budoucna by ale mělo jít o větší,
komplexnější výstavu.“

Nemůže ale takto výbušné historické téma stále
rozdělovat dnešní lidi? „Je to součást historie města,
kterou nelze vymazat. Samozřejmě není na místě
nějaké vyzdvihování toho období, takže rozumné
lidi by to určitě rozdělovat nemělo,“ ujišťuje
starostka Zralíková.


„Černého prachu jako v uhelném dole, ale
obrovská radost ze životního nálezu,“ shrnul
(tur)
s úsměvem své dojmy Miroslav Haška, který se
z pozice vedoucího městských
technických služeb na práci pod
starou střechou liběchovské pošty
podílel. „Zadání znělo: vyklidit
půdu a sondou pod dřevěnou
podlahu zjistit, v jakém je stavu,
protože trámy střechy jsou na tom
hodně špatně,“ vysvětlil další
účastník mise Bohumír Šafránek. 

Na hledání a třídění kilogramů
smetí se podíleli i Milan Miko
a Břetislav Tureček. Jak se ukázalo,
záchranná práce stála za to.
Pováleční obyvatelé totiž pod
fošny nahrnuli desítky filmových
negativů i papírových fotek,
množství soukromé i oficiální
korespondence a dalších
dokumentů ze života sudetských
B. Šafránek, M. Haška a M. Miko vybírají ze smetí historické artefakty
Němců. „Nejvíce si osobně cením
kovových identifikačních známek
německých vojáků a dvou
rukávových pásek Volkssturmu,
tedy lidové domobrany
Wehrmachtu,“ říká Haška. 

Pro jiné Liběchováky ale možná
budou zajímavější fotografie
zachycující válečný život města –
zdejší Němci se fotografovali na
jeho dodnes dobře známých
místech. 

„Spolupracujeme s několika
lidmi, kteří pomáhají nalezené
předměty roztřídit, zrestaurovat
a zjistit další souvislosti,
“ vysvětluje plány starostka
Vladimíra Zralíková. „V létě
Oskenovaný a retušovaný negativ zachycuje válečné křtiny

u kostela sv. Havla v Liběchově

| ￼13 |

Liběchovský nález připomíná, že i za války se v Sudetech vedl
normální život, shrnuje historik
Šest let stojí Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D.,
v čele katedry historie na Filozofické fakultě
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývá
se vojenskými dějinami i civilní každodenností
v Sudetech – výmluvně tuto práci shrnuje titul jeho
zatím poslední knihy Zklamání, strach a naděje. Život
v Ústeckém kraji v letech 1938–1946. S uznávaným
odborníkem na česko-německé soužití v pohraničí
proto Liběchovský zpravodaj v Ústí hovořil také
o lednovém nálezu dokumentů v Liběchově.

Jaké bylo po záboru pohraničí na podzim 1938
postavení Sudetské župy v německé říši?

Sudetská župa (Sudetengau) byl útvar
vybudovaný na zelené louce. V Německu se od
poloviny třicátých let chystala reforma místní
správy. Nakonec už nebyl čas aplikovat ji přímo
v Německu, ale najednou tu bylo nově získané
území, které se dalo na základě té připravované
reformy postavit. Říšská župa Sudety pak byla
nazývána jako Mustergau, vzorová, což bylo
využíváno jednak jako ukázka úspěchu, ale také
k motivaci místních lidí k ještě lepším výsledkům,
aby mohli být vzorem ostatním župám.

Skutečně to tak sudetští Němci
vnímali? 

Už v roce 1939 začali zjišťovat,
že tahají za kratší konec provazu.
Sice stále převažovalo nadšení
z připojení k Říši, ale přibývalo
remcání, že jsou tu např. nízké
platy, zatímco náklady na bydlení
nebo na otop byly vyšší než
v sousedních říšských župách.

Co ale vadilo místním snad nejvíce, byla tzv.
glajchšaltace. Jednoduše řečeno šlo o to, že vše, co
se tu nacházelo – spolky, organizace, družstva,
procházelo revizí, kdy se určilo, jestli se začlení do
stávajících organizací v Říši, anebo jestli se rozpustí,
či dojde k nějakému hybridnímu řešení.


neměli. Jako příklad můžu zmínit relativně mladé
autokluby, kterých měli Němci na severozápadě
Čech opravdu hodně. Kluby si získávaly ostruhy
soutěžením s českými spolky stejného zaměření.
Jenže po připojení k Říši padlo rozhodnutí začlenit
všechny tyto sudetské autokluby pod mnichovskou
organizaci, čímž přišly i o hodně peněz. To je jeden
z desítek nebo stovek podobných případů.

Zároveň ale řada historiků
upozorňuje, že v Sudetech bylo
po připojení k Říši výrazně větší
zastoupení členů v nacistické
straně NSDAP než v jiných
částech Německa. Čím to bylo?

Myslím, že to byl významný
ukazatel euforie z toho, že
sudetští Němci se stali součástí Říše.
A tato euforie ustupovala jen pomalu. V západně
položených částech Německa byli obyvatelé
postupně stále více pesimističtí, mj. s tím, jak na
vlastní kůži zažívali spojenecké bombardování.
Sudety byly v tomto ohledu dlouho stranou války,
takže nadšení a angažovanost tu byly dlouho
vysoké. Netýkalo se to jen NSDAP, ale i Národní
socialistické lidové péče (NSV) a dalších organizací.
Oddíly SA tu už na podzim 1938 zastavily nábor,
protože zájem o členství byl obrovský. I ta nová
možnost angažovat se v organizacích, které byly
donedávna zakázané, k tomu přispěla. 


Rozhovor
Liběchovského
zpravodaje

Takže zdejší Němci pozbyli jakousi autonomii,
kterou měli v rámci Československa?

Chtěli být součástí té velké Říše, jen zároveň s tím
přišli o své místní tradice. Pro sudetskou identitu
najednou nebylo v celoněmeckém měřítku moc
prostoru. Ztratili řadu věcí, na které byli hrdí. Od
19. století posilovali řadu aktivit i třeba v rámci
soutěžení s českým elementem, a najednou to

A co Němci, kteří v Sudetech naopak nacistickou
ideologii nesdíleli

?
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Takových tu byly tisíce a tisíce. Řada z nich
například podporovala válečné zajatce, kteří tu byli
umístěni, další pomáhali Čechům. O nějakém
odboji se ale mluvit nedalo – nesmíme zapomínat,
že tito opozičně ladění lidé byli úřadům dobře
známí a byli vystaveni neustálému a velmi silnému
dohledu. 


a stále čelili nějaké formě dohledu a diskriminace,
pořád byli v roli podezřelých. Čechů, kteří sem
přišli za prací z protektorátu, se to přitom týkalo víc
než těch místních. Přicházela na ně hlášení, že jsou
vyzývaví, že si hlasitě objednávají pivo v hospodě,
že projevují škodolibost při neúspěších německé
armády a tak dále…


Nelitovali někteří sudetští Němci po pohlcení
Říší, že už nežijí v podmínkách meziválečného
Československa?

To jsem nezaznamenal, že by se jim stýskalo po
ČSR. Četná situační hlášení odesílaná různými
organizacemi a úřady nadřízeným orgánům sice
zachycují brblání a nespokojenost s některými
věcmi, ale nikoli v tom smyslu, že by za
Československa bylo líp.

Negativně se na veřejných náladách hodně
odrazila porážka u Stalingradu zkraje roku 1943.
Poté tento trend umocnil příchod Němců
z bombardovaných částí Říše. Ke konci roku 1944
bylo takových uprchlíků z jiných částí země
v Sudetské župě kolem 250 tisíc. Tito lidé si prošli
značným strádáním, prožili dlouhé týdny
v protileteckých krytech. Právě tito soukmenovci
z Říše sem přinesli skepsi a frustraci a místních se
často ptali: „Vy se tu pořád ještě zdravíte Heil
Hitler?“


Viděl jste část fotografií a písemností nalezených
nad liběchovskou poštou. Co na to říkáte?

Moc se mi to líbí. Odráží to skutečnost, že i za
války se vedl normální život. Vidíme lidi
v každodenním životě, někdo tam fotí své děti, své
blízké… Nelze žít šest let jenom v nějakém afektu a
stresu. Člověk se přizpůsobí i hodně špatným
podmínkám. V Sudetech žili i normální lidé, kteří se
ocitli v nenormální situaci, v soukolí velkých dějin.


Jak se v zabraném pohraničí žilo Čechům?

V Sudetské župě tvořili Češi něco přes desetinu
obyvatelstva, měli jen státní, nikoli říšské občanství

Mohou podobné nálezy ještě rozšířit naše
poznání o této době? 

Na fotografiích nedávno nalezených na Děčínsku
mě překvapilo, v jaké míře měli lidé doma busty
Hitlera, hákové kříže a další nacistickou symboliku.
Měl jsem spíš za to, že pokud nemuseli, v soukromí
si tyto věci tolik nevystavovali, takovou formu
loajality k Říši bych nečekal.

O životě v Sudetech se toho ale pořád ví
překvapivě málo i obecně. Málo zpracované je třeba
válečné hospodářství nebo nesmírně zajímavá
sociální problematika.
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Rozhovor připravil Břetislav Tureček

Modrá kotva hlásí…
SKAUTŮ A SKAUTEK MINULÝ ROK PŘIBYLO

V uplynulých dvou letech jsme se museli naučit
fungovat ve světě s pokračující pandemií.
Přizpůsobovali jsme se nelehké epidemické situaci
a dodržovali řadu hygienických opatření. Byli jsme
také nuceni rušit jak interní akce, tak akce pro
veřejnost. Přesto všechno se ztížené podmínky naší
činnosti neodrazily v menším zájmu o skauting.

Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého
skauta, 11. března 2021 na webových stránkách
www.skaut.cz uvedl: „Velmi si vážíme toho, že se
pandemie nepromítla do počtu skautek a skautů
výrazně negativně. Ze spřátelených skautských
organizací v zahraničí máme zprávy spíše
o opačném trendu, i naše mateřská světová
organizace WOSM pokles předpokládá. Za tímto
výsledkem je obdivuhodné úsilí a vytrvalost
vedoucích – dobrovolníků i pevné zázemí
organizace, které jim poskytuje podporu.“

Počty skautů stále rostou nejen v celé České
republice, ale i v přístavu Modrá kotva Liběchov.
V roce 2021 bylo v organizaci Junák – český skaut
registrováno 68 802 členů a členek – kluků a holek,
dospívajících i dospělých. Dlouhodobě jsme tak
největší výchovnou organizací pro děti a mládež
v Česku. Nejvíce skautů a skautek je
v Jihomoravském kraji, ve Středočeském kraji
a v Praze, nejméně v Karlovarském kraji.

Každý rok v lednu probíhá po celé ČR sčítání
skautů a skautek, tzv. registrace. Zatím máme
čerstvé počty k roku 2022 pouze z našeho okresu.
V okrese Mělník se k lednu 2022 registrovalo 548
skautů a skautek. Velké poděkování patří všem
vedoucím, dobrovolníkům, rodičům mladších členů
a všem sponzorům a podporovatelům skautingu.

V našem grafu se můžete podívat na počty našich
členů v předešlých letech.


JARO JSME ZAHÁJILI JARNÍM ÚKLIDEM

S našimi vlčaty a světluškami (děti ve věku 7–11
let) jsme se rozhodli zahájit jaro menším jarním
úklidem. Uklízeli jsme nejen v naší klubovně, ale
pomohli jsme také městu Liběchov s čištěním
mlýnského náhonu. Při hrabání listí jsme našli
nemálo pokladů, např. porcelánový hrnek se
znakem rakouské orlice, ale i spoustu odpadků,
jako různé kusy skla, nebo dokonce pneumatiku.
Jsme rádi, že jsme mohli pomoci. Příroda se nám za
to odměnila hezkým počasím.
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Za přístav Modrá kotva Liběchov Bc. Marie Kubecová

Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka
Vážení čtenáři Liběchovského zpravodaje,

je nám nesmírně líto ukrajinského lidu pro to,
jakým útrapám a násilí je vystaven. Vyjadřujeme
Ukrajině naši podporu a uvědomujeme si jako
mnoho jiných Evropanů, že mír a domov nemusí
být samozřejmostí.

V následujícím období plánujeme uspořádat dvě
události, kterými se vracíme ke křesťanským
tradicím, a srdečně na ně zveme nejen naše
spoluobčany, ale každého, kdo do Liběchova zavítá. 

Na Květnou neděli 10. 4. 2022 otvíráme pro
veřejnost v kapličce Panny Marie na Boží Vodě
v Liběchově výstavu s názvem Velikonoční zahrada
Beránkova. V kapličce, kterou nad vzácným
pramenem nechal v roce 1750 vystavět tehdejší
majitel liběchovského panství Karel Hubert Pachta,
hrabě z Rájova, budou instalovány postní jesličky,
Boží hrob, tradiční pokrmy a jiné symboly
Velikonoc. Výstava bude doprovázena odborným
komentářem a pro zájemce jsou připravené

informační listy s tématem historických Velikonoc.
Výstavu můžete navštívit 10. 4. a poté 15. 4. – 18. 4.
2022 vždy od 14 do 17 hodin.

I letos plánujeme uspořádat 4. června o letniční
sobotě Svatodušní pouť ke kapli sv. Ducha, Božího
hrobu a sv. Kříže. Hlavní program začne ve 13
hodin a stejně jako v minulém roce se uskuteční
u Kostelíčka. S detaily Vás v brzké době seznámíme
na plakátech a na webu www.kostelicek.eu.

Závěrem mi dovolte, abych se podělila o pozitivní
informaci týkající se pietního místa. Krajský úřad
Středočeského kraje, oddělení památkové péče
souhlasí s předloženým návrhem spolku a města
Liběchov na realizaci pietního místa v kryptě kaple
sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže podle
grafického návrhu PhDr. Vítězslava Štajnochra,
Ph.D., a to jak s interiérovou, tak exteriérovou
podobou mobiliáře.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Za spolek Liběchov sobě MUDr. Šárka Bínová

Ukázka instalace Zahrady
velikonoční z knihy
Bavora Rodovského
z Hostiřan Kuchařství,
vydané v roce 1591:

Základem zahrady je
okrouhlá deska na nízkých
nožkách. Po obvodu desky
se modeluje příkop
z nekvašeného těsta
z mouky a vody, vysušené
těsto se koloruje
a impregnuje bílkem
a olejem. V příkopu pak
plavou živé ryby
„mníci“ (tj. v potoce čistém
vody živé). V potoce jsou
ještě umístěny kolorované
figurky kachen z jedlého
těsta. Uprostřed desky je
umístěn vrch, rovněž
z těsta a na něm je posazený
beránek, nadívaný a pečený na rožni s rounem bílých konfetů lepených zavařeninou, se zlacenými růžky a kopýtky
a rudě kolorovanými pysky (tj. Beránek Boží). Okolo Beránka jsou umístěny čtyři věže (tj. věže Jeruzaléma nového),
modelované z těsta, kolorované a rovněž plněné nádivkami, na vrcholech věží jsou posazené figurky kohoutů,
u brány věže figurky stráží. Vrch s Beránkem obklopuje zahrada se stromy modelovanými z těsta na kostrách
jedlových větviček, ,,štěpy” jsou ověšeny hruškami, jablky, ořechy, broskvemi z kolorovaného těsta (tj. Dřevo života
s ovocem) a okrášleny květy z oplatek. V oboře jsou umístěny květy s plody „jahodami“, a figurky rozmanitých
zvířat, také figurka střelce a figurka lovce se psem (střelec, lovec symbolizují dostižení ideálu – Krista, Beránka
Božího). V nástolníku je ještě umístěno ohniště, dutý střep z nádoby, ve kterém se zapálí silná vinná pálenka. (Podle
Zjevení Svatého Jana 22,5: A noci tam nebude, aniž budou potřebovati svíce, ani světla slunečného, nebo Pán Bůh je
osvětluje.)
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NOVINKY ZE ZÁMKU
Obchvat zámeckou zahradou
LIBĚCHOV JAKO KŘIŽOVATKA DVOU CEST

Vodní tvrz Liběchov byla kdysi založena na
soutoku Labe a říčky Liběchovky, jež odvádí
chladný proud povrchové vody strmým údolím,
skrze lesy, oplývající množstvím zvěře a divokých
včel. V krajině těchto vodních toků se od počátku
pohyboval člověk. Oral, těžil dřevo a kámen,
budoval svá sídla. K tomu potřeboval stále
bezpečnější, širší a rovnější cesty. Vznikly proto dvě
významné silnice, které se vinou podél zmíněných
toků a spojují Čechy se sousedním Saskem.
Důležitější z nich je trasa spojující Prahu, Mělník,
Liběchov, Dubou, Českou Lípu, Rumburk
a Budyšín v saské Lužici. Dnes je označována jako
silnice I. třídy č. 9. Uprostřed Liběchova se od ní
odděluje silnice na Štětí, Litoměřice, Ústí nad
Labem a Drážďany, současníkům známá jako silnice
II. třídy č. 261. Silnice od nepaměti přinášely život
a prospívaly obchodu, zároveň ale vždycky
představovaly i určitou zátěž a nebezpečí. Majitelé
liběchovského panství o ně v minulosti pečovali,
stejně jako o zdejší hospodářství, víno i věhlasnou
zámeckou zahradu, která sahala až k břehům Labe.
Netušili, jak moc se právě jí rozvoj dopravy dotkne. 

1873 – VPÁD ŽELEZNÉHO OŘE

V sedmdesátých letech 19. století byla do kraje
přivedena železnice. Vést dráhu z Mělníka po
složitém pravém břehu Labe bylo nesmyslné. Trasa
rovinatým terénem na opačné straně řeky by byla
výhodnější, rakousko-uherské úřady ovšem
usoudily, že je pro ně snazší vyvlastňovat pozemky
několika velkých vlastníků, kterým patřila půda na

pravém břehu, než se dohadovat s mnoha
drobnými zemědělci, hospodařícími na břehu
levém. To vedlo i k rozhodnutí vést železnici
zámeckou zahradou v Liběchově. Železniční násep
roku 1873 zahradu bezohledně odstřihl od Labe.
Tehdejší vlastník zámku, hrabě Antonín Ladislav
Veith (1836–1913), to považoval za projev
byrokratického barbarství a nemohl se s tím smířit.
V roce, kdy byla dráha dokončena, prodal zámek
knížecímu rodu Collaltů. Ti nechali na nové hranici
zahrady vysadit řadu dubů. Těmto stromům je
v současné době již 150 let a tvoří husou clonu,
která železniční násep alespoň milosrdně zakrývá.
Dub letní sice roste pomalu, zato je dlouhověký
a může se dožít i 2000 let, nesmí ale přijít nový plán
na další zábor zahrady.

1965 – ÚPRAVA SILNICE I/9 A DEMOLICE
V CENTRU LIBĚCHOVA

V roce 1965 vládní orgány rozhodly, že je potřeba
řešit nevyhovující dopravní situaci v Liběchově.
Vznikl návrh moderní silnice, která měla vést jako
hlavní třída centrem města. Počítalo se s rozsáhlou
asanací, při které měl padnout celý Malý Liběchov
mezi silnicí a Labem, všechny domy na Pražské
ulici, včetně pivovaru, mlýna a Besedy. Zůstat měly
jen zámek, konírna a oranžerie. Někde mezi
zámkem a školou měla být křižovatka odklánějící
trasu silnice I/9 za školu, dále lesem do Želíz
a Rumburka. Na studii navazovaly další a další
studie, až se v roce 1974 do Územního plánu
Liběchova dostal i nový pokus o vpád do zámecké
zahrady: územní rezerva trasy přeložky II/261
podél železničního náspu zahradou. Dopravní
situaci by to ale neřešilo. Obchvat zahradou se totiž
zabývá jen polovinou problému, a to přeložkou II/
261, nikoli I/9. Záležitostí, která ve skutečnosti
vždy realizaci obchvatu zastavila, je otázka
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navazu jící ho směru na Rumb u rk . Složit ý
a nestabilní terén s hlubokými roklemi a údolní
nivou se trvale vzpírá normě silnice I. třídy. Dokud
nebude toto vyřešeno, je nesmyslné zabývat se
průtahem zámeckou zahradou.

1990 – NOVÁ STUDIE OBCHVATU

Začátkem roku 1990 se oživila potřeba řešit
dopravu v Liběchově. Bohužel se vrátila i myšlenka
obchvatu zahradou. Přes odmítavé stanovisko
orgánů státní památkové péče i tehdejšího vlastníka
zámku Liběchov, Národního muzea, správkyně
zámku paní Ludmily Klimovičové i Občanského
sdružení pro obnovu zámeckého areálu byl obchvat
prohlášen za veřejně prospěšnou stavbu, kterou
musí vlastník strpět. Stavba se tak dostala v roce
2011 do Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje (ZÚR). To je závazný dokument, jehož stavby
musí obce zanést do Územních plánů. Zdánlivě
praktický, ve skutečnosti však značně
problematický záměr se tak stal znovu aktuálním.


Liběchova. Myslím si, že po sedmdesáti letech
vyhledávacích studií je už konečně potřeba si
přiznat, že kamiony nepředstavují pro město
Liběchov vůbec žádný přínos, na rozdíl třeba od
zámecké zahrady. A že bez nového mostu severně
od Liběchova, nebo bez svedení kamionové
dopravy např. mostem ve Štětí či Roudnici na
druhou stranu řeky Labe prostě nemá dopravní
situace v Liběchově ani v údolí Liběchovky řešení.  

Pozn. Velký dík patří paní Ludmile Klimovičové
za pečlivé vedení dokumentace k této problematice,
kterou předala rodině Homolkových.


2021 – VYHLEDÁVACÍ A TECHNICKÁ STUDIE
OBCHVATU I/9 LIBĚCHOV – DUBÁ

V lednu 2021 zadalo ŘSD (Ředitelství silnic
a dálnic) u firmy Púdis tzv. Vyhledávací studii
přeložky I/9 Dubá – Liběchov a v návaznosti na ni
pak o rok později objednalo u společnosti M4 Road
Design tzv. Technickou studii. 

První z obou studií vznikla z iniciativy starostky
Liběchova a vyhledávala a posuzovala možné
dálkové přesměrování silnice 1/9 mimo údolí
Liběchovky. Druhá, technická studie měla za úkol
porovnat tyto varianty ještě s variantou ponechání
trasy 1/9 v údolí Liběchovky s návazností na
obchvaty Liběchova podle územního plánu města
Liběchov a posouzení úpravy trasy dle normy pro
silnice I. třídy, tedy narovnání oblouků. K první
studii nedostali zástupci zámku možnost se
vyjádřit, i když studie podrobně řešila trasu
zámeckou zahradou, včetně variantních řešení
různých tvarů a výšky náspu. Teprve ke druhé
studii byla otevřena veřejná diskuse zastupitelů
s projektantem. Všechny zvažované varianty
obchvatu mají trasu zámeckou zahradou jako
výchozí danou situaci vyplývající se ZÚR, kterou
projektanti ŘSD chápou jako zadání. Pan Homolka
proto vznesl připomínku, že by bylo vhodné
vyhledání a posouzení možných variant obchvatu
i bez využití koridoru zámeckou zahradou. Tato
připomínka však nebyla zohledněna a
k projektantům ŘSD se nedostala. Žádná z aktuálně
vyhodnocovaných variant přitom nedokáže
uspokojivě dořešit návaznost trasy ve směru na
Dubou a všechny ignorují problém Malého
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Ing. arch. Markéta Bahníková

CO SE DĚJE VE VÝZKUMÁKU
ÚŽFG POMÁHÁ UKRAJINĚ!

ÚŽFG se stejně jako většina jiných ústavů
Akademie věd připojil k podpoře a pomoci válkou
sužované Ukrajině. „Nejen jako vědci, ale jako
občané svobodné země důrazně odsuzujeme
ruskou agresi na Ukrajině a hledáme efektivní
způsoby pomoci jejím obyvatelům
i našim
ukrajinským vědeckým kolegům,“ říká Michal
Kubelka, ředitel ÚŽFG. 

Výzkumák se připojil k materiální sbírce města
Liběchov: Obvazový, zdravotnický materiál
a dezinfekce. Podařilo se nám nasbírat značné
množství zdravotnického materiálu i hygienických
pomůcek a věříme, že mohou významně pomoci
tam, kde jich bude nejvíce třeba.

V bytových domech našeho pracoviště
v Liběchově jsme ubytovali už tři ukrajinské rodiny,
příbuzné našich ukrajinských zaměstnanců, které
plánujeme nadále finančně i materiálně podporovat.
Sbírka drobností, kterou zaměstnanci ÚŽFG
uspořádali, potěšila zejména děti těchto rodin
a maminkám usnadnila počáteční chvíle v bezpečí. 

„Jsme svědky událostí, které si nikdo z nás
nedovedl představit, že by se odehrávaly tak blízko
a bezprostředně se nás dotýkaly. Velmi si vážím
pomoci všech našich zaměstnanců i koordinace
a pomoci organizované městem Liběchov. Jsem
potěšen, že můžeme alespoň těmto konkrétním
rodinám zajistit bezpečí. Děkuji všem, že pomáháte,
“ dodává Michal Kubelka. 


CO NÁS ČEKÁ?

I přes současnou nelehkou situaci pokračujeme
v naší práci, o jejíchž výsledcích Vás budeme
informovat zase příště. Nyní si Vás dovolujeme
pozvat na následující akce:

ÚŽFG se bude letos opět prezentovat na Veletrhu
vědy, který se uskuteční od 2. do 4. června 2022 na
Výstavišti Letňany. Přijďte se podívat nejen na náš
stánek, ale i na spoustu
interaktivních expozic
firem, institucí a ústavů
Akademie věd, protože
tato akce je největším
vědeckým veletrhem
v České republice.
Text: Barbora Vošlajerová, Jana Zásmětová
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TAJEMSTVÍ VĚDY - LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ÚŽFG
Zajímá tě, jak funguje příroda kolem nás? Nevadí ti se o prázdninách trochu učit a rád přicházíš věcem
na kloub? Lákalo tě někdy zkusit si práci v laboratoři? Pak je tenhle tábor přesně pro tebe, přihlas se
a přijď si vyzkoušet vědeckou práci na vlastní kůži a odhalit tajemství poznání.

• Přihlašování na tábor probíhá přes Dům dětí a mládeže Mělník na webové stránce
www.ddm-melnik.cz

• Pro koho je tábor určen: děti ve věku 13–16 let se zájmem o přírodu, přírodní vědy, biologii

• Termín: 22. – 26. 8. 2022

• Forma: příměstský tábor, který bude probíhat přímo v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
v Liběchově

• Čas: 8:30 – 16:00, oběd bude zajištěn

• Co je třeba mít s sebou: pohodlné oblečení, chuť
bádat a poznávat nové věci

• Cena: 2000 Kč

V dubnu by se měly uskutečnit jarní Dny otevřených
dveří, aktuální dění sledujte na našich webových
s t r á n k á c h w w w. i a p g . c a s . c z a f a c e b o o k u :
www.facebook.com/uzfgavcr

| ￼21 |

Fotbalový oddíl SK Liběchov: Rozpis zápasů - muži
MISTRÁK

sobota 26. 3.

11:00

AFK Veltrusy – SK Liběchov

MISTRÁK

sobota 2. 4.

16:30

TJ Sokol Cítov – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 10. 4.

10:30

SK Liběchov – TJ Sokol Hostín

MISTRÁK

sobota 16. 4.

10:15

AFK Hořín – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 24. 4.

10:30

SK Liběchov – TJ Sokol Ovčáry

MISTRÁK

neděle 1. 5.

17:00

TJ Sokol Zálezlice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 8. 5.

10:30

SK Liběchov – TJ EMĚ Mělník

MISTRÁK

sobota 14. 5.

17:00

FC Lobkovice – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 22. 5.

10:30

SK Liběchov – TJ Vehlovice

MISTRÁK

neděle 29. 5.

17:00

Sokol Dolany – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 5. 6.

10:30

SK Liběchov – TJ Řepín

MISTRÁK

sobota 11. 6.

17:00

PTZ Nelahozeves – SK Liběchov

MISTRÁK

neděle 19. 6.

10:30

SK Liběchov – TJ Kly

Oddíl stolního tenisu
SK Liběchov
V letošním roce se našemu žákovskému
oddílu dařilo: v okresním přeboru žactva
jsme se umístili na 4. místě. Naopak
„dospěláckému“ týmu se moc nevedlo
a pouze jediný bod nakonec rozhodl
o tom, že musel sestoupit do nižší soutěže.

I v jarním období zveme nové členy do
našeho pingpongového oddílu! Scházíme
se každou středu a pátek v liběchovské
sokolovně.

Ve středu trénujeme od 17 do 19 hodin
a v pátek od 16 do 18 hodin. Tak se přijď
podívat a vyzkoušet si svoji rychlost
a postřeh za zeleným stolem!

Johana Vítová
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