Červen 2022

Přístav Modrá kotva letos zjara opět odemkl řeku Labe
V současné době je hotový náhon a cesta vedle
pošty, na ostatních prostranstvích práce ještě
pokračují. 

• V květnu začala firma Šikner, spol. s r. o.,
s o p r a v o u s t ř e c h y Tu r n h a l l e ( č p . 1 4 2
v Litoměřické ulici). 

• Prodejna potravin se v květnu přestěhovala
z křižovatky ulic Rumburská a Litoměřická do
nových prostor v Turnhalle.

• Od května má rybářství v Liběchově nového
nájemce. Je jím rybářský spolek z Mělníka (Český
rybářský svaz), který bude pokračovat v chovu
a prodeji ryb. Co vše plánují v areálu rybárny, se
dozvíte v článku na straně 20.

• V dubnu a květnu proběhly zápisy do první
třídy a do mateřské školy ZŠ a MŠ Liběchov.

• V sobotu 11. června se po dvou letech opět
uskuteční Vítání občánků. Vzhledem k velkému
počtu dětí se slavnost odehraje nadvakrát. Děti
budou do dvou skupin rozděleny podle věku.

 


MILÍ SPOLUOBČANÉ, 

vítám vás u dalšího čísla liběchovského
zpravodaje, které nám nenápadně naznačuje, že se
kvapem blíží letní prázdniny a s nimi spojený čas
dovolených. Přeji Vám, abyste dny volna využili
k načerpání nových duševních i fyzických sil
a abyste si z léta do dalších měsíců odnesli jen samé
pěkné vzpomínky. Nyní prosím věnujte chvilku
pročtení městského zpravodaje, který už tradičně
začíná souhrnem událostí za poslední dva měsíce
a stručnou zprávou o akcích, které nás v nejbližší
době teprve čekají. 

S příchodem jara se začalo v Liběchově stavět
ostošest:

• V květnu se uzavřela pátá etapa rekonstrukce
silnice I/9 v úseku od ulice Kokořínská na začátek
obce Želízy. Zároveň měla být dokončena oprava
silnice u sýpky v Malém Liběchově, ale při
začátku prací začaly z budovy sýpky opadávat
cihly, a práce tak byly opět zastaveny. V průběhu
měsíce června bude firma BES Benešov, a. s.,
dokončovat nedodělky a opravovat vady na
předešlých čtyřech etapách. V rámci opravy
objízdné trasy byl položen nový povrch místní
komunikace v ulici Nad Hřištěm.  

• Od dubna pokračuje výstavba sběrného dvora.
Firma SDC, a. s., by měla stavební práce dokončit
v měsíci červenci. Kolaudace stavby je plánována
na srpen a od září už by měl nový areál sloužit
veřejnosti.  

• V měsíci květnu firma TUBEKO SPORT, s. r. o.,
dokončila stavbu sportovního hřiště v areálu ZŠ
a MŠ Liběchov. Slavnostní otevření sportoviště se
uskuteční 28. června společně s odhalením sochy
Václava Levého u ZŠ a MŠ Liběchov, slavnostním
vyřazením žáků 9. třídy a šerpováním budoucích
prvňáčků.

• V květnu dokončila firma Kašpárek celkovou
rekonstrukci střechy na Ješovické hospodě.  

• Firma Gardenline, s. r. o., dokončí revitalizaci
prostoru před městským úřadem v měsíci červnu.

č. 3

• V závěru června přivítá místní knihovna
prvňáčky ze ZŠ Liběchov, kteří se v letošním roce
naučili číst, a uspořádá pro ně historicky první
pasování čtenářů v Liběchově.

• Město Liběchov pro svou veřejnou knihovnu už
podruhé získalo sponzorský dar od firmy Enetep,
s. r. o., ve výši 6 000 Kč na nákup nových knih.

• V pátek 10. června v 17 hodin proběhne
v prostorách knihovny a infocentra (Rumburská
40) vernisáž výstavy fotografií ze čtyřicátých let
20. století a dalších artefaktů, nalezených na půdě
téže budovy. Pozvánku najdete na zadní obálce.

• O letních prázdninách se uskuteční již pátý
ročník příměstského tábora, který pro děti
mladšího školního věku pořádá město Liběchov.
Tábor se koná v sokolovně a je rozdělen do sedmi
týdenních turnusů. Podmínky shrnujeme na str. 5.

• Jednotka sboru dobrovolných hasičů města
Liběchov se zúčastnila Hasičských slavností
v Kunraticích u Cvikova.


Taneční 2022
Na konci ledna začaly v liběchovské sokolovně
taneční pro mládež. Přestože se vzhledem
k nižšímu počtu tanečních párů uskutečnilo jen pět
lekcí po dvou hodinách, naučili se mladí začátečníci
v oboru společenského tance chachu, jive, blues,
foxtrot, waltz, tango, polku, kvapík, valčík,
mazurku a country tanec. Nechyběla samozřejmě
ani prodloužená a závěrečný tříhodinový věneček,
na který si taneční páry nacvičily slavnostní
polonézu. Povedla se jim skvěle. Všem účastníkům
se taneční lekce tak zalíbily, že po věnečku
pokračovali ve výuce tance ještě v dalších čtyřech
lekcích a naučili se nové taneční figury.

Kurs společenského tance pro mládež bychom
rádi uskutečnili i v příští sezóně, podmínkou však
je, aby se přihlásilo nejméně osm párů. Pokud by
o výuku tance měli zájem také dospělí, i pro ně je
možnost zorganizovat vlastní kurs.

Uskutečněné akce: Výstava Velikonoční zahrada
Beránkova, Den Země v Ješovicích, Pálení
čarodějnic, Jarní prodejní výstava v SOU, Dětské
rybářské závody, Májová hasičská zábava.

 


Plánované akce: Den dětí v Liběchově (4. 6.)
a v Ješovicích (5. 6.), spojený se soutěží Ješovický
koláček, Svatodušní pouť na Kostelíčku (5. 6.),
Vernisáž výstavy v knihovně a infocentru (10. 6.),
Vítání občánků (11. 6.), Liběchovský biograf
v Uměleckém mlýně (11. 6.), Oslava 75. výročí
založení SK Liběchov (25. 6.), Školní slavnost
(28. 6.).

Články na stranách 1–2

Ing. et Mgr. Vladimíra Zralíková, starostka města


Den Země 2022
24. dubna jsme se sešli na ješovickém hřišti, abychom ho uklidili po zimě a připravili na novou
sezónu. Přestože se nás dostavilo pouze třináct, sedm dospělých a šest dětí, povedlo se nám za
dopoledne shrabat starou trávu a větve z celého fotbalového hřiště. Vyčistili jsme také hřiště na
nohejbal i dětské hřiště, připravili branky na instalaci sítí a vysbírali odpadky z celého prostranství.
V následujícím týdnu technické služby odstranily staré pletivo u nohejbalového hřiště a koupily
barvu, kterou pak pan Procházka natřel sloupky k plotu a k lavičce. Na sloupky u nohejbalového
hřiště bude nataženo nové pletivo. Do fotbalových branek už byly nainstalovány sítě, na sloupy za
brankou bude ještě připevněna záchytná síť.

Den Země se v Ješovicích pravidelně pořádá od roku 2010, s dvouletou covidovou odmlkou se
letos konal již po jednadvacáté. Na jaře 2023 opět pozveme k 22. ročníku Dne Země každého, komu
není lhostejné, jak vypadají veřejná prostranství a kdo také sám rád přiloží ruku k dílu. Jarní úklid
se závěrečným táborákem a opékáním špekáčků je navíc každoročně symbolickým zakončením
zimy a dobrou příležitostí, jak se setkat s přáteli i sousedy.
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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. 

STAVBA SBĚRNÉHO DVORA

V dubnu se po osmiměsíční pauze podařilo
obnovit stavbu sběrného dvora, která byla
pozastavena kvůli zjištěné kontaminaci podloží
ropnými látkami. V současné době je dvůr takřka
hotov. Byla vybudována dešťová kanalizace,
zpevněné plochy, ocelový přístřešek, oplocení.
V areálu je třeba dokončit elektroinstalaci a čeká se
na dodání nových vjezdových vrat. Stavba samotná
bude dokončena pravděpodobně dříve, než jsme
předpokládali. Další fází bude dodání několika
velkoobjemových kontejnerů a speciálního ekoskladu pro nebezpečné odpady. Dodávku zajišťuje
firma JRK Česká republika, s. r. o., v celkové výši
895 447 Kč. Celkové náklady na vybudování
sběrného dvora včetně přípravné fáze projektu jsou
6,1 mil. Kč, město získalo dotaci ve výši 5,2 mil. Kč.
Po kolaudaci bude sběrný dvůr otevřen veřejnosti
a umožní ukládání široké škály odpadů vyjma sutě
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

V posledním čísle jsme informovali o nově
započatých pracích na budování sportoviště ve
školním areálu. Dnes můžeme říci, že hřiště je
hotové. Běžecká dráha i hřiště jsou opatřeny
speciálním sportovním povrchem. V průběhu
výstavby bylo na doporučení firmy rozhodnuto
o změně umístění doskočiště pro skok daleký, které
se nyní stalo součástí atletického oválu. Zároveň
jsme obnovili prostor pro vrh koulí. Horní část
areálu tedy bude sloužit pro atletiku, dolní část pak
bude víceúčelová. Nyní ještě čekáme na dodání
branek na malou kopanou, sloupků, sítě a také na
to, až se nově oseté plochy zazelenají. V příštím roce
bude třeba dokončit oplocení sportovního areálu.
Jeho dolní část vybízí k dalšímu sportovnímu
vyžití, jako je třeba umístění venkovních

pingpongových stolů atp. Celkové náklady jsou
2,53 mil. Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
pak 1,97 mil. Kč. Slavnostní otevření areálu, který se
po šedesáti letech zaskví v nové, moderní podobě,
proběhne 28. června při školní slavnosti.

REVITALIZACE PLOCHY PŘED MĚSTSKÝM
ÚŘADEM A POŠTOU 

Stavba konečně pokročila do fáze, kdy se
odehrávají změny na povrchu a je již vidět reálnější
podoba místa. Po sedmi měsících také mohla být
puštěna do náhonu voda, která do něj vrátila život.
Byly vysazeny stromy, stejné jako jsou u hlavní
křižovatky. Dlouhé dodací lhůty především
kamenných materiálů mají za následek, že firma
nakonec plně využije čas, který má daný smlouvou.
Pevně věříme, že do konce června bude veřejný
prostor definitivně hotov. V příštím týdnu se
začnou dláždit plochy, zbyde ještě osadit drobný
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mobiliář, tedy lavičky, koše, zábradlí. Nadále
prosíme o trpělivost a opatrnost. Stavba stále
probíhá, chodci chodí po staveništi.

OPRAVA STŘECHY TURNHALLE

Odstartovaly dlouho očekávané práce na střeše
Turnhalle nad nižší částí budovy. Krov bude nový
a dojde k zateplení střechy. Původní dřevěné
podbití bude obnoveno a zachovány budou také
zdobné prvky původního krovu, jako jsou kovová
táhla nebo kryty větracích otvorů. Celý prostor
bude zachován ve své historické podobě, tj. jako
velký sál s vysokým stropem. V příštím roce by bylo
žádoucí pokračovat opravou fasády, výměnou oken,
elektroinstalací atp. a prostor zpřístupnit veřejnosti.

OPRAVA STŘECHY JEŠOVICKÉ HOSPODY

Naposledy jsme informovali, že se v nejbližší době
pustíme do nové střechy na ješovické hospodě.
Krov byl zachován, na mnoha místech došlo
k částečným výměnám trámů. Nyní můžeme říci, že
střecha je hotová. Dokončují se poslední detaily.
Čeká nás ještě stavba nového komína, který musel
být pro svůj špatný stav ubourán. Do střechy
dlouhodobě zatékalo. V půdním prostoru byly
v minulosti provedeny nevhodné a neodborné
zásahy, které také zapříčinily špatný stav střechy.
Celkové náklady jsou cca 500 tisíc Kč, akce bude
hrazena z rozpočtu města. Byla vybudována 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.

STUDIE OKOLÍ SOKOLOVNY

Jak jsme již také několikrát informovali, nechali
jsme zpracovat studii na úpravu prostranství kolem
sokolovny. Zadáním bylo otevřít plochu před
sokolovnou veřejnosti a vybudovat v jedné části
klidový prostor se zapojením některých soch ze
sympozia, ve druhé pak parkoviště. Ve spodní,
oplocené části se počítá s pódiem pro pořádání
kulturních akcí, veřejným sportovištěm a obnovou
toalet z dob letního kina. Po vypracování projektu
a předpokládaného rozpočtu bude možné využít
dotačních programů.

OPRAVA ULICE KE ŠKOLE A POD ŠKOLOU

Stále čekáme na výsledek dotace, který bychom
měli znát dle posledních informací během června.
Ministerstvo nás informovalo o vysokém počtu
zájemců o podobné projekty. Celková poptávka
několikanásobně převyšuje finanční zdroje, které
má ministerstvo vyčleněny. Žádost jsme opakovaně
podali v prosinci roku 2021. Cesty jsou ve špatném

stavu, jejich oprava je nákladná a není možné ji
financovat jen z obecních peněz. 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.
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Přeji i nadále dotacím úspěch!

Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Příměstský tábor v Liběchově

Společenská kronika

• Termín: 11. července – 26. srpna 2022
v týdenních turnusech, vždy od 7.30 do 16.00

• Kde: Sokolovna, Rumburská 71, Liběchov

• Pro koho je určen: děti z celého okresu
Mělník; pro předškoláky (budoucí prvňáčky)
a žáky prvního stupně ZŠ

• Kapacita: 14 dětí 

• Program: témata z oblasti přírodovědy,
vesmíru, nauky o zdraví apod.

• Cena: tábor je zdarma, rodiče platí pouze
obědy, při výletech dopravu a vstupné

• Stravování: obědy zajištěny, z domova jen
svačiny a pití na výlety; v budově pitný režim
zajištěn

• Přihlášky: Městský úřad Liběchov

• Formulář na úřadě nebo ke stažení zde:
https://www.libechov.cz/formulare-ke-stazeni 

• Kontakt: ou@libechov.cz, tel. 315 697 016

V červnu, červenci a srpnu oslaví dvanáct našich
spoluobčanů své životní jubileum.

Všem oslavencům srdečně gratulujeme a do
dalších let přejeme pevné zdraví, dobrou pohodu
a hodně radosti ve dnech všedních i svátečních.

Na všechny jubilanty čeká jako vždy malá
pozornost a osobní gratulace starostky města.

Červen: 1 x 65, 1 x 70, 1 x 85, 1 x 93 let

Červenec: 1 x 65, 1 x 75, 1 x 85 let

Srpen: 1 x 65, 2 x 70, 1 x 75, 1 x 85 let


Přání k narozeninám, výročí svatby nebo jinému
významnému dni uveřejňujeme zdarma.

Podle zákona je však nyní podmínkou otištění písemný
souhlas oslavence.

Bližší informace získáte na Městském úřadu Liběchov.

Vzpomínky na zesnulé otiskujeme také zdarma, na přání
rodiny a pozůstalých.
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Změna Tarifu PID ve Středočeském kraji od 12. 6. 2022
Od 12. června 2022 dochází na základě
rozhodnutí Středočeského kraje k několika
úpravám jízdného na linkách v systému PID ve
Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je
zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let
v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto
věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID.
Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční
jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. 

PŘEPRAVA SENIORŮ NAD 70 LET

Senioři nad 70 let již nebudou moci cestovat na
území Středočeského kraje v autobusech zdarma,
ale nově budou platit jak v autobusech, tak i ve
vlacích PID poloviční jízdné, stejně jako nyní senioři
nad 65 let. K dispozici budou jednorázové
i dlouhodobé předplatní jízdní doklady. V Praze se
výše ani rozsah slev nijak nemění.

Jízdné pro jednotlivou jízdu je odstupňováno
podle počtu tarifních pásem a časové platnosti.
Zakoupit jej je možné přes mobilní aplikaci PID
Lítačka, u řidičů autobusů nebo v jízdenkových
automatech, případně v pokladnách ČD ve
stanicích a u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD,
Arriva vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn. Jak
v autobusech, tak v pokladnách a ve vlacích ČD
i u většiny jízdenkových automatů je možné také
platit platební kartou.

Předplatní časové kupony jsou opět
odstupňovány podle pásmové platnosti a lze je
koupit v měsíční, čtvrtletní nebo roční variantě, a to
přes mobilní aplikaci PID Lítačka, v elektronické
podobě nahrané na Lítačku, In Kartu Českých drah
nebo bankovní bezkontaktní platební kartu,
případně v papírové podobě k průkazce PID.
Elektronické kupony je možné zakoupit buďto online přes e-shop PID Lítačky, nebo ve všech
prodejních místech Dopravního podniku hl. m.
Prahy, či ve vybraných pokladnách ČD, popř. na
dalších místech. Papírové předplatní kupony lze
koupit na předprodejních místech pražského
Dopravního podniku a také na pokladnách Českých
drah.


vždy do 4:00 následujícího dne). Tyto jízdní
doklady budou platit s jakoukoli platnou jízdenkou
PID cestujícího ve všech vlacích PID ve vnějších
tarifních pásmech (1 až 12) a bude možné je
zakoupit jak v elektronické podobě v aplikaci PID
Lítačka, tak v papírové podobě na pokladnách ČD
nebo u průvodčích ve vlacích ČD, KŽCD, Arriva
vlaky (jen linka S49) a Die Länderbahn. Přeprava
kol na území Prahy zůstane s jakoukoli platnou
jízdenkou PID i nadále zdarma.

Z V Ý H O D N Ě N É P Ř E D P L AT N É P R O
ÚČASTNÍKY ODBOJE PROTI KOMUNISMU
A VÁLEČNÉ VETERÁNY

Pro účastníky odboje a odporu proti komunismu
a válečné veterány, kteří se prokážou předepsaným
osvědčením nebo průkazem vydaným
Ministerstvem obrany ČR, bude nově k dispozici
speciální zlevněný roční kupon za 365 Kč platný pro
vnější tarifní pásma PID pouze na území
Středočeského kraje. Tento kupon bude možné
nahrát pouze elektronicky v rámci PID Lítačky
a vyřídit si potřebnou žádost o slevovou kategorii
bude možné pouze v budově centrálního
dispečinku Dopravního podniku hl. m. Prahy
v Praze 2, Na Bojišti. Toto jízdné neplatí na území
hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a ve vnějších tarifních
pásmech nacházejících se na území krajů
sousedících se Středočeským krajem.


NOVÉ JÍZDNÍ DOKLADY PRO PŘEPRAVU
JÍZDNÍCH KOL

Od 12. června 2022 bude možné pro přepravu
jízdních kol ve vlacích PID využít výhodné časové
přepravné pro cesty na území Středočeského kraje,
resp. vnějších tarifních pásmech. Na výběr bude
mezi dvouhodinovým přepravným za 30 Kč
a celodenním přepravným za 80 Kč (to bude platit
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Kontakt: Ing. Filip Drápal, tiskový mluvčí,

vedoucí odboru marketingu ROPID

+420 602 379 792; drapal.filip@ropid.cz

Mgr. Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí IDSK

+420 725 940 097; buchetka.oldrich@ropid.cz

Ordinace Liběchov informuje
Vážení pacienti,

představujeme Vám nový systém komunikace
mezi Vámi a ordinací, který by měl všem ušetřit co
nejvíce času. Chápeme, že je někdy obtížné dovolat
se do ordinace, neboť je buď obsazeno, nebo telefon
dlouho nebereme, protože se věnujeme jiné práci.
I pro pacienty, kteří jsou právě v ordinaci, je
nepříjemné, když je jejich komunikace s personálem
neustále přerušována příchozími telefonními
hovory. Proto jsme pořídili systém Medevio, který
umožní napsat Váš požadavek. Ten pak vyřídíme
dle jeho naléhavosti. Rádi bychom, aby tato metoda,
která Vám umožňuje objednat se na vyšetření,
požádat o předepsání léků, výpis z dokumentace,
o návštěvu atd., byla využívána co nejvíce. Zároveň
v systému Medevio uvidíte aktuálně i naši
nepřítomnost a plánované dovolené. Přikládáme
podrobný návod, jak na to:


Do systému se dostanete:

1. z aplikace Medevio ve Vašem mobilním
telefonu, kterou si stáhnete přes Google Play (pro
systém Android), nebo přes App Store (pro iOS od
Apple) NEBO načtením QR kódu 

2. bez nutnosti stáhnout aplikaci přes odkaz
z našich webových stránek https://
www.ordinacelibechov.cz NEBO přes internetový
prohlížeč na adrese https://www.medevio.cz

QR kód můžete naskenovat čtečkou QR kódů
z této stránky nebo z letáků a vizitek, které obdržíte
v ordinaci. 


Objeví se instalační
stránka Google Play
nebo App Store, kde si
nainstalujete aplikaci
Medevio, tu pak máte
v telefonu na své ploše.

Před
prvním
přihlášením je potřeba
založit si v aplikaci
účet, ke kterému je
nutná e-mailová adresa. Zvolíte heslo a zadáte
telefonní číslo. Na toto číslo Vám přijde aktivační
sms zpráva, kterou do aplikace vyplníte. Zadáte
Vaše jméno a příjmení.

Jak zadat jméno zařízení? Můžete jej vyhledat,
stačí uvést jméno Lucie Žáčková nebo ordinace
Liběchov. Aplikace zobrazí údaj: MUDr. Lucie
Žáčková, Liběchov. Ten zvolte.

Dále se objeví plocha, kterou vidíte na přiloženém
obrázku. Zde zadáte svůj požadavek.

Před vložením prvního
požadavku je nutné
přidat pacienta (lze
přidat i další lidi,
například rodinné
příslušníky). Pro přidání
pacienta potřebujete
jeho jméno, příjmení
a rodné číslo. Pro další
požadavky pak již stačí
jenom
vybrat
zaregistrovaného
pacienta ze seznamu.

Vám, kterým se moje
vysvětlení bude zdát
zbytečně podrobné
a naivní, se omlouvám
a zároveň Vás prosím,
abyste s užíváním
systému pomohli svým
blízkým, kteří se
v dnešních moderních
technologiích neorientují tak dobře jako Vy. 

Pokud Vám používání systému Medevio přijde
nepřekonatelné, poproste o pomoc mladší členy
rodiny či přátele, jako jsem to musela učinit i já. 

Těšíme se na Vaše požadavky, zejména na Váš
zájem o preventivní prohlídky a očkování, na které
je v létě nejlepší čas.

Ordinace Liběchov, s. r. o.

MUDr. Lucie Žáčková
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Novinky z liběchovské školy –
realizované i plánované
V dubnu se jako každoročně uskutečnil zápis dětí
do 1. ročníku. Do školy se při té příležitosti
podívaly děti z naší školky i děti z okolí. Paním
učitelkám ukázaly svoji šikovnost a předvedly své
znalosti a dovednosti. Už nyní se těšíme na podzim,
kdy prvňáčky přivítáme do našich řad. 


V rámci výuky jsme pro žáky naší školy připravili
několik projektových dnů. Pod vedením třídních
učitelek proběhla na prvním stupni začátkem
dubna projektová výuka s různými tématy: Jaro,
Velikonoce, Čeští autoři pro děti, Den Země. Na
druhém stupni se projektová výuka odehrála až
v květnu a byla zaměřena přírodovědným směrem.
Pro své mladší spolužáky ji připravili deváťáci
s jednotlivými vyučujícími. 

Dětem ze školy i školky byl určen dětský
sportovní den, kde si všichni zasoutěžili, plnili
různé úkoly a užili si zábavné dopoledne. Jako
odměnu za svoji snahu si zúčastnění z tohoto dne
odnesli drobnou dobrotu.

Vzápětí přišlo na řadu přijímací řízení na střední
školy a učiliště. Při skládání přijímacích zkoušek
z matematiky a češtiny byli naši deváťáci úspěšní
a všichni se umístili na svých vybraných školách,
z čehož máme velkou radost. 

Protože jsou naši žáci velice šikovní, zapojují se
i do společných aktivit s Městským úřadem
Liběchov. Deváťáci se podílejí na přípravě
a realizaci dětského dne v Liběchově, prvňáčci pro
změnu chystají krátké vystoupení k příležitosti
přivítání nových občánků Liběchova. 


Nezapomněli jsme ani na rozvíjení čtenářské
gramotnosti našich nejmladších žáků. Do školy se
dostavil pan spisovatel Josef Beneš, který dětem
povyprávěl, jak vzniká kniha a co je k tomu
zapotřebí. Ze své knihy pak dětem přečetl úryvek. 

Žáci prvního stupně se v polovině května
v hojném počtu zúčastnili školy v přírodě, kterou
strávili v Poslově mlýně u města Doksy. Děti se
z pobytu vrátily spokojené, a proto věříme, že se
podobné akce budou moci konat i v příštím školním
roce.

Na závěr letošního školního roku chystáme
jednodenní výlety pro všechny žáky naší školy.
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Výlety jsou různě zaměřené a vychází z nápadů
a přání dětí, které jednotliví zástupci tříd prezentují
v žákovském parlamentu.

Po dvouleté pauze způsobené covidem čeká
čtvrťáky a páťáky červnová návštěva dopravního
hřiště v Mělníku, kde se děti procvičí v jízdě na kole

a ovládání předpisů silničního provozu. Po
dokončení by děti měly obdržet „cyklistický
průkaz“. 

Děti, které v tomto školním roce absolvovaly
první třídu a získaly první čtenářské zkušenosti, se
mohou těšit na Pasování čtenářů. Letos se vůbec
poprvé odehraje v liběchovské knihovně.

Chtěli bychom touto cestou dětem poděkovat
nejen za jejich práci při vyučování, ale také za
aktivitu, kterou prokázaly v zájmových kroužcích,
realizovaných v jejich volném čase. Letos jsme
otevřeli tyto kroužky: vaření (v několika
skupinách), hra na flétnu, tanečky, 3D tisk,
logopedie, míčové hry. Děkujeme také vedoucím
kroužků za jejich práci s dětmi.  

V závěru našeho příspěvku bychom Vás rádi
pozvali na školní slavnost, kterou pořádáme ve
spolupráci s městem Liběchov. Čeká nás při ní
mimo jiné slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku
a pasování dětí z mateřinky na školáky.
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Za kolektiv školy
Mgr. Jana Pravdová a Mgr. Jana Tottová

Co nového ve školce?
V březnu jsme se věnovali jaru. Poznávali jsme
první jarní květiny a pozorovali probouzející se
hmyz. Proto jsme si do školky pozvali Divadlo
KAKÁ s pohádkou „Minimax a mravenec“.
Chlapec Max se na chvíli stal maličkým jako
mravenec a zažíval v lese spoustu dobrodružství
a nebezpečí. Pohádka byla velmi živá, poučná
i legrační.

Duben probíhal převážně
v duchu Velikonoc. Přichystali
j s m e o d p o l e d n í v ý ro b n í
dílničku, kde si děti se svými
rodiči či prarodiči užily krásné
společné chvilky při výrobě
nejrůznějších dekorací. Mohly
si vytvořit zajíčka a slepičku
ze sena, velikonoční zápich,
jarní obrázek z lékařských
špachtlí, zajíčka z ruličky, nazdobit perníčky. Po
vyčerpávající práci si dospěláci mohli posedět
u dobré kávy a k zakousnutí se podával velikonoční
beránek, mazanec a jidáše, které dopoledne upekly
děti ze třídy Motýlků. Jako každý rok před
velikonočními prázdninami jsme se vydali hledat
„Velikonoční poklad“. Cestou na děti čekaly různé
úkoly, jejichž splnění je dovedlo až k zaslouženému
zajíčkovu pokladu. 

Poslední den v dubnu jsme si užili ve znamení čar
a kouzel. Čarodějnice a čarodějové skládali zkoušky.
Závodili v létání na koštěti, učili létat netopýra,
vyzkoušeli si lezení pavouka po pavučině,
začarovali koště, aby uklízelo, a vařili lektvar.
Nechyběla odměna v podobě diplomu a sladkosti.

Druhý týden v květnu jsme pozvali všechny
maminky, babičky i tetičky na besídku ke Dni
matek. Děti z obou tříd si připravily krátký
program, kde předvedly, jak jsou šikovné, a tím jim
poděkovaly za jejich lásku, péči a starostlivost. Na
konci věnovaly maminkám malý dárek. 

V minulém čísle jsme psali, že připravujeme pro
děti několik zajímavých aktivit. Nezaháleli jsme
a během posledních dvou měsíců u nás proběhly tři
projektové dny. Prvním byl „Březen – měsíc knihy“,
kde se děti seznamovaly se vším, co se týká knih,
a navštívily i místní knihovnu. 

Druhý projektový den pod názvem „Děti
v silničním provozu“ prověřil u dětí znalosti
o správném chování na chodníku i na silnici,
o dopravních značkách a důležitých telefonních
číslech. Děti si vyzkoušely i různé dopravní situace
na uměle vytvořeném dopravním hřišti.

Třetí projektový den jsme nazvali „Ptáci na jaře“.
Děti se dozvěděly spoustu informací o životě ptáků

v jarních měsících. Kromě povídání si
prohlížely fotografie ptáků, poslouchaly jejich
zpěv z mobilní aplikace, stavěly ptačí hnízda
a krmily mláďata.

Před námi je poslední měsíc tohoto školního roku
a nás čeká ještě mnoho práce. Připravujeme pro děti
další projektové dny i mimo školu, divadelní
představení, šerpování budoucích školáků a nějaký
ten výlet. Tak nám držte palce, ať se vše podaří.
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Kolektiv učitelek mateřské školy

Modrá kotva hlásí…
ZAHÁJENÍ VODÁCKÉ SEZÓNY

Vodáckou sezónu jsme letos konečně mohli rozjet
normálním způsobem, tzv. odemykáním Labe.
Jedná se o první sjezd této řeky po zimě. Než se
vydáme na cestu, symbolicky otočíme ve vodě
velikým klíčem, abychom Labe skutečně odemkli.
Tentokrát jsme zároveň mohli slavnostně pokřtít
naši novou loď. Poté jsme vyrazili z Mělníka směr
Liběchov, a protože nám i počasí přálo, tak jsme si
cestu na pramicích velmi užili. Třešničkou na dortu
byl průjezd komorami v Dolních Beřkovicích,
odkud jsme se přeplavili na druhý břeh, až do
Liběchova. Zde jsme akci zakončili projížďkou na
koni a opékáním buřtů. S vodou jsme se však
nerozloučili – každý druhý týden trávíme schůzku
u Labe a trénujeme.

NAŠE DĚTI VYHRÁLY OKRESNÍ KOLO
ZÁVODU VLČAT A SVĚTLUŠEK

Dalším milníkem jarního období bylo základní (či
okresní) kolo Závodu vlčat a světlušek, který se po
dvouleté pauze konečně mohl uskutečnit. Akce se
konala v lese v Mělníku-Chloumku, kam byli
závodníci z řad kluků a holek ve věku 7–12 let
z celého okresu Mělník svezeni objednaným
autobusem. Každý Závod vlčat a světlušek má své
téma. Tentokrát byl
stylizován v duchu
knihy „Ferda cvičí
mraveniště“ a díky
příběhu i vedoucím
v kostýmech byl
pro děti o to větším
z á ž i t k e m .
Disciplíny byly
zaměřené na
přírodu, různé
skautské znalosti
a dovednosti, ale
i na všeobecný přehled a zahrnovaly například
první pomoc, kuchařské dovednosti, táboření, ale
také třeba dopravu či logiku. Naše posádka Vydry
získala první místo v kategorii dívek a postoupila
tak do krajského kola, které se bude konat až
v Kutné Hoře! Na závod se poctivě připravujeme,
abychom se umístili co nejlépe.

USPOŘÁDALI JSME VÝPRAVU NA SKALNÍ
HRAD NEDAMY

Naši skauti a skautky (kluci a holky 12–15 let),
roveři a rangers (kluci a holky 15–26 let) vyrazili na
víkendovou výpravu na skalní hrad Nedamy. Brzký

ranní sraz na mělnickém nádraží sice všichni
neocenili, ale krása jarní přírody nám vše
vynahradila. Cestou jsme si prošli skalní bludiště
a přespání v lese bylo po dlouhých zimních
a covidových měsících příjemnou změnou.

PŘIPRAVILI JSME SETKÁNÍ S HRANÍM
PETANQUE A VYRAZILI DO DRÁŽĎAN

Klub rodinného skautingu Pokrok uspořádal
hned několik akcí. Ta první – setkání s hraním
petanque – byla určena i pro veřejnost. Počasí
účastníkům bohužel nepřálo, neboť celý den pršelo,
ale i přesto se našlo pět nadšenců, kteří do zámecké
zahrady, kde se akce konala, dorazili a společně si
hru užili. Druhou
akcí byl výlet do
Drážďan pro členy
klubu rodinného
skautingu, kteří se
vydali
za
k u l t u r n í m
zážitkem až do
N ě m e c k a .
Prohlédli si město
a koupili něco
dobrého k snědku.

JEŠTĚ NÁS ČEKÁ NAVIGAMUS A DEN DĚTÍ

A co plánujeme dál? Kromě výše zmíněných
závodů se chystáme ještě na Navigamus –
celorepublikové setkání vodních skautů, na které se
moc těšíme. Letos se bude konat v Mostě, u jezera
Matylda. Setkáte se s námi i na oslavě Dne dětí,
pořádané městem Liběchov v sobotu 4. června 2022
od 14 hodin v aleji. Pro děti budeme mít jednu
soutěžní disciplínu a už se na Vás těšíme!
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Za přístav Modrá kotva Liběchov

Mgr. Jaromír Kubec

Dětské rybářské závody
Dětské rybářské závody zorganizoval místní
Dobrovolný rybářský spolek (DRS) v minulosti již
více než dvacetkrát, a ani letos nesměly chybět.
A tak se v sobotu 14. května u maringotky na břehu
Labe sešlo 24 dětí, které se dostavily nejen
z Liběchova, Ješovic, Štětí, ale například i z Mělníka
nebo Neratovic. Pravidla soutěže byla jednoduchá:
závodníci měli v čase 2 x 45 minut ulovit co nejvíce
ryb. Každá ryba se změřila a vyhrál ten, kdo chytil
nejvíce „centimentrů ryb“. Absolutním vítězem se
stal Marek Fejfar s ulovenými 178 cm ryb, na
druhém místě se umístil Matyáš Klika s 82,5 cm ryb
a třetí místo obsadil Dominik Vlček s 43 cm ryb.
Největší ulovenou rybou byl cejn o délce 52,5 cm,
kterého ulovil Matyáš Klika. Ryby na tůni bohužel
moc nebraly, takže se stalo, že šestnáct dětí
neulovilo žádnou rybu. Ovšem ani ty nemusely být
smutné, protože odměny byly připraveny pro
všechny malé rybáře. Děti navíc dostaly malé
občerstvení (pití, sušenky a muffiny) a po skončení
závodů si pochutnaly na výtečném guláši,
uvařeném na ohni, a na výborné zmrzlině od firmy
Puro Gelato. Silný zážitek z hezkého dopoledne
ještě umocnilo slunečné počasí. Všechny děti se už
jistě těší na příští rok.

Vlaďka Zralíková
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Liběchovská knihovna v létě
Liběchovská knihovna funguje! Od loňského
dubna do letošního května se přišlo zapsat 37
zájemců. Skutečný počet čtenářů je ale ještě o něco
větší, protože mnozí si půjčují knížky také pro další
členy své rodiny.

Velkou proměnou prochází knihovní fond. Díky
fi n a n č n í p o d p o ř e o d fi r m y E n e t e p j s m e
v uplynulém roce nakoupili nové knihy za 6 tisíc
korun a stejnou částku máme k dispozici také letos.
Pravidelně získáváme vyřazené svazky z knihoven
ve Slaném a v Mladé Boleslavi. Z druhé zmíněné
knihovny odebíráme také dlouhodobé výpůjčky ve
formě tzv. výměnného fondu. Momentálně
nabízíme dva takové soubory, z nichž každý
obsahuje 50 knih v hodnotě přibližně 15 tisíc korun.

FOND DESKOVÝCH HER

Nově dáváme dohromady fond deskových her.
Pokud máte doma společenskou hru, která už vás
omrzela, určitě ji nevyhazujte – budeme rádi, když
ji věnujete knihovně. Podmínkou je, aby hra byla
kompletní, včetně návodu. Deskové hry od vás
přijmeme kdykoli ve výpůjčních hodinách
knihovny, případně je můžete donést na městský
úřad. Deskové hry budeme půjčovat stejně jako
knihy, stačí běžný čtenářský průkaz.


ROZVOZ KNIH SENIORŮM

Seniorům, kterým zdravotní omezení nedovolují
navštěvovat knihovnu, a hendikepovaným
čtenářům nabízíme po vzájemné domluvě dovážku
knih až do domu. Služba platí pro Liběchov,
Ješovice a Želízy. Zájemci mohou kontaktovat
knihovnu na e-mailu knihovna@libechov.cz nebo na
telefonu 723 116 381.

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ

Nedovedete si představit dovolenou bez dobrého
čtení? Zapojte se do soutěže VEZMI KNÍŽKU NA
PRÁZDNINY! Přibalte si na cestu některou z našich
knih a zdokumentujte, kam se s Vámi podívala.
Stačí jedna fotografie na mail knihovna@libechov.cz
Soutěžíme v kategoriích Česká republika – Evropa –
Svět. Vítězí ten, kdo doveze knihu nejdál. Zvláštní
cena bude udělena v kategorii Pěší turistika, kde
oceníme nejzajímavější výlet do okolí Liběchova.
Soutěž startuje 1. července a končí 31. srpna 2022.
Výherci obdrží ceny v podobě knih a roční
registraci v naší knihovně zdarma.

LETNÍ PROVOZ KNIHOVNY
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• Středa a pátek 16–19 hodin

• 6. července (státní svátek) – otevřeno!

• V týdnu od 11. do 17. července 2022 bude
knihovna mimo provoz.

Liběchov sobě
SPOLEK PRO ZÁCHRANU KOSTELÍČKA

Vážení čtenáři Liběchovského zpravodaje,

dovolte mi malé ohlédnutí za tím, co náš spolek
v uplynulých jarních měsících zorganizoval,
a zároveň přijměte pozvánku na kulturní akce, které
pro vás aktuálně připravujeme. 

O velikonočních svátcích členové našeho spolku
uspořádali výstavu s názvem Velikonoční zahrada
Beránkova. Výstavou jsme chtěli připomenout
historické Velikonoce a také oživit významnou, ale
opomíjenou kulturní památku, dvoupatrovou
barokní kapličku Panny Marie na Boží Vodě.
Vybudoval ji Hubert Karel hrabě Pachta z Rájova
v roce 1750 nad vzácným liběchovským pramenem.
Díky němu byly v polovině 18. století založeny na
Boží Vodě lázně a později po jejich zániku v druhé
polovině 20. století vyhlášené rybářství. Výstava
připomněla zapomenuté velikonoční zvyky, např.
jak se v domácnostech stavěly postní jesličky nebo
strojil Boží hrob. Dále byly prezentovány méně
známé symboly Velikonoc: zlatá velikonoční vejce
symbolizující zrození nového života, růže z Jericha
symbolizující vzkříšení aj. Každý z návštěvníků byl
pozván k tzv. hostině vzájemnosti a lásky, zvané
řeckým pojmem agapé. Podáváno bylo červené víno
v mušli a čerstvé jidáše s medem. Scénář výstavy
a odborné texty připravil historik umění PhDr.
Vítězslav Štajnochr, Ph.D. Děkuji členům spolku

a našim nejbližším podporovatelkám paním Martě
Buškové, Jitce Řenčové a Andree Vítové za
příjemnou spolupráci. Majiteli kapličky děkuji za
zapůjčení nemovitosti.

Na Velký pátek během tradičního obřadu Křížové
cesty v Liběchově, organizované Římskokatolickou
farností – probošstvím Mělník, mohli lidé, kteří se
obřadu účastnili, zhlédnout studii možného nového
výtvarného zpracování (zatím jen v náčrtu)
jednotlivých zastavení křížové cesty. Autorkou je
akademická sochařka a malířka MgA. Jitka
Navrátilová, členka Rady spolku Liběchov sobě.
Děkuji jí za úsilí, které přípravě věnovala, a také za
inspirativní podněty, které její návrh vyvolal. 

Spolek se od roku 2017 v Liběchově snaží navázat
na tradici Svatodušních poutí ke kapli sv. Ducha
s cílem pomoci oživit tuto kulturní památku.
Letošní oslavu jsme naplánovali na neděli 5. června
do Kostelíčka. Návštěvníky čeká koncert
mělnického pěveckého sboru Chrapot, výstava
Křížová cesta v Liběchově a výklad o významu
Letnic, třetího nejvýznamnějšího křesťanského
svátku.

Každoroční Dny evropského dědictví budeme
letos pořádat 10.–11. září. Kromě komentovaných
prohlídek tradičních liběchovských památek
bychom chtěli návštěvníkům DED umožnit též
prohlídku zámečku Slavín v nedalekých Tupadlech.
O programu Vás budeme podrobně informovat
v příštím vydání Liběchovského zpravodaje.

Těší mě, že s příchodem teplého počasí se do
Liběchova zase vrací společenský život!

Za spolek Liběchov sobě

MUDr. Šárka Bínová
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Zprávy ze zámku
Zemřel František Homolka
V úterý 17. května 2022 se na zámku konalo
poslední rozloučení s Františkem Homolkou,
myslivcem, hospodářem a dědicem jména, které je
v Liběchově pojmem.

„Setře jim každou slzu z očí,“ píše se v biblickém
Zjevení svatého Jana, „ani žalu, ani nářku, ani
bolesti tam už nebude… ani noci
nebude, protože tam stále trvá den.“
Odchod z času do věčnosti je často
také odchodem z bolesti do světa
bez bolesti, zároveň je ale
odloučením těch, kteří se milovali… 

František Homolka spatřil světlo
světa v prosinci 1951. S rodiči
a sourozenci bydlel v nedalekých
Ješovicích, často ale pobýval také
u svého dědečka ing. Františka
Homolky, posledního majitele
zámku a prvního zdejšího českého
starosty, kterému v jeho stáří bylo
na přelomu padesátých
a šedesátých let dovoleno bydlet na
zestátněném zámku jako jeho
správce a průvodce. V Liběchově vychodil základní
školu a pak zamířil na lesnické učiliště v Uhlířských
Janovicích. S jeho povoláním to ani nemohlo být
jinak. V Ješovicích rodina žila na kraji lesa
a František se do lesa nesmírně zamiloval. Je to
záležitost v rodině dědičná.


Nebylo vždy snadné nést tu známé jméno.
František se přitom nebál žádné práce, ať už v lese,
nebo za volantem náklaďáku. Po restituci majetku
a smrti svého otce v devadesátých letech se ujal
lesního hospodářství, které dále vedl, a po odchodu
do důchodu předal synu Františkovi. V lese mezi
myslivci našel přátele a kamarády, kteří ho měli
rádi a se kterými trávil volný čas. Byly tu děti
a vnoučata, na kterých mu mimořádně záleželo.
A byl tu les. Jeho ticho, majestát a klid miloval
i proto, že sám byl rovně rostlým člověkem, uvnitř
plným citu a upřímnosti, což ale
rozhodně nevěšel druhým na nos.
V knize o liběchovském zámku
z roku 2018 je zaznamenáno
Františkovo vyznání: „Kdybych se
měl znovu narodit, tak bych chtěl
prožít život takový, jaký jsem prožil
dosud!“

Nejbližším člověkem mu
v posledních téměř dvaceti letech
života byla milovaná Jindřiška, se
kterou jen několik málo dní před
svou smrtí uzavřel sňatek.
11. května tohoto roku dospěla
kniha života Františka Homolky ke
svému konci, její další stránky už
zůstanou prázdné. Ale jak řekla jeho
sestra Marie – Anuška, v srdcích těch, kteří ho měli
rádi, bude žít navždycky. Je vzdálen jen oponou
času, ve světě, kde není bolesti, za branou, kterou
musí jednou projít každý z lidí, uprostřed věčně
zpívajících lesů. Ať odpočívá v pokoji!

V dospělosti se oženil, měl
s manželkou Jitkou tři děti:
Františka, Petru a Lukáše,
a od nich, na podzim života,
vnuka Františka nejmladšího
a šest vnuček. Říká se:
„O mrtvých jen dobře!“ To
má hluboký smysl. Je
důležité připomínat si
o lidech to dobré. Život
Františka Homolky nebyl
vždycky lehký. Vzpomínal,
jak mu už v dětství,
v padesátých letech, když
b y l a ro d i n a v p o l i t i c k é
nemilosti, tatínek říkával, že
si má dávat pozor na své
chování, protože lidé na ně
koukají jinak než na ostatní.
V Liběchově to platilo.
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Aktuality z Papouškova mlýna
Příchod dlouho očekávaného jara a oteplení
konečně umožnil další fáze rekonstrukčních
a sanačních prací v objektu mlýnice. Po loňské
rekonstrukci bytových prostor a balkónu obytného
bloku mlýnice jsme začali s chemickou sanací
a opravou stropních a podlahových konstrukcí.
Tuto komplikovanou a zdlouhavou etapu obnovy
jsme mohli začít díky dotaci od
Nadace Občanského fóra.
Nejprve byly odstraněny
zbytky propadávající se
prkenné podlahy na půdě
obytného bloku, stropní trámy
byly důkladně očištěny
a následně ošetřeny fungicidní
a insekticidní impregnací.
Potom byla položena stropní
izolace. V mlýnici byla opravena
podlaha druhého nadzemního podlaží, tj. podlaží,
kde jsou sila a pytlovačky strojů z třetího patra.
Poškozené části byly vyměněny, celá plocha podlah
byla přebroušena a následně ošetřena fungicidní
a insekticidní impregnací. Poté byly podlahy
napuštěny bezbarvým lakem. Opravené podlahy
nám umožní pokračovat v opravách zdí v patře
a připravit nové výstavní prostory. V tomto patře již
delší dobu funguje expozice starých hraček, která se
dlouhodobě těší oblibě hlavně u nejmladších
návštěvníků. Další místnost, bývalá
kancelář, je již po kompletní
rekonstrukci. Jakmile tedy bude
dokončena revitalizace technické
části, bude kompletně
zrekonstruováno celé jedno patro.


V průběhu jarního úklidu vnitřního dvora
mlýnského areálu došlo k nečekanému objevu. Na
velké stodole se po vypadnutí jedné uvolněné cihly
objevila dutina, kterou jsme vybourali, a ukázalo se,
že se jedná o zazděný otvor do neznámých
sklepních prostor (viz foto). Přes úzký otvor bylo
možné rozpoznat jednu klenební místnost ve velmi
dobrém stavebně-technickém stavu a jen
s nepatrným množstvím suti a letitého odpadu,
který může přinést nejedno překvapení. Dále je
patrná odbočka vpravo do další
místnosti, která už ale zřejmě
bude v horším stavu. Původní
vstup do sklepa zatím není
vidět, zjevně byl zazděn v době,
kdy se tento segment stal
součástí tzv. velké stodoly.
V letních měsících plánujeme
rozšíření otvoru a průzkum
těchto prostor.

Velká stodola, jak monstrózní
a nehezké zřícenině říkáme, nebyla původně
stodolou. Nejstarší, barokní část, která téměř beze
zbytku zanikla v osmdesátých letech 20. století, byla
přistavěna k budově pivovaru a sloužila jako
hospodářské stavení. Vedle ní byla v tereziánském
období postavena obytná budova, jejíž zajímavostí
je, že byla postavena převážně z cihel. Kolkované
cihly přitom prokázaly, že jde zčásti o stavební
materiál vyrobený pro pevnost v Terezíně. Nově
objevené sklepní prostory patří právě této obytné
budově.

Koncem 19. století byla na
dvoře nad náhonem postavena
další samostatná budova
přibližně čtvercového půdorysu
s železobetonovým stropem
a sloupy, která sloužila jako
zemědělský objekt. Nedlouho
poté, snad na přelomu 19. a 20.
století, byly všechny tři stavby
spojeny a rozšířeny v jeden
rozsáhlý objekt ve tvaru
písmene L. Jak dokládají bílé
f a s á d n í c i h l y, b y l a č á s t
obvodového zdiva vyspravena za
p r v n í r e p u b l i k y. P o s l e d n í
rekonstrukce z období socialismu,
při níž došlo k nadstavbě půdních
prostor
s
chatrnou
patnácticentimetrovou zdí bez
věnce a nevhodným úhlem střechy,
předznamenala kolaps budovy.
Nejdřív došlo k zániku barokní
části a následně se začala rozpadat
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část tereziánská, kde také došlo ke zřícení
klenbových stropů, z nichž se povedlo zachránit
před několika lety jenom ten poslední, stávající, a to
doslova „pět minut před dvanáctou“. 

Předchozí majitel plánoval velkou stodolu
kompletně zbourat a na jejím půdorysu vybudovat
několikapatrový hotel. Také my jsme byli postaveni
před otázku, zda ruinu odstranit, nebo zachovat.
Nakonec jsme se rozhodli pro alternativu záchrany
stávající části. Z barokní stavby hodláme obnovit
jen určitý díl obvodového zdiva, začistit zachovalé
původní kamenné podlahy a v kamenné podlaze
citlivým způsobem ukázat původní půdorys

a členění místností. Během posledních čtyř let došlo
ke stabilizaci objektu a letos, v závislosti na
finančních prostředcích, počítáme alespoň
s částečnou obnovou střechy.

Dušan Thurzo

Spolek Umělecký mlýn Liběchov Vás zve do
biografu: 11. června 2022 od 19:00 hodin
promítáme film Ivany Pauerové Miloševićové
Svéráz českého rybolovu. Promítání se uskuteční
v kinosále vybudovaném ve třetím patře mlýnice
na adrese Pražská 41, Liběchov.
Vstupné dobrovolné a občerstvení zdarma.
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Vedoucí jezný z vodního díla Dolní Beřkovice Jan Purchart:
Plavební komory v Dolních Beřkovicích jsou na
dohled od Liběchova, moc lodí tam ale k vidění
není, že?

Staré časy devadesátých let jsou samozřejmě ty
tam. Tehdy se ještě vozilo severočeské uhlí do
elektrárny ve Chvaleticích, takže jste tady na obě
strany neustále viděl lodě, služba seděla
s vysílačkou, obsluhovala zdymadla, jelo se na
ranní a odpolední směnu, a to dříve bývaly dokonce
i noční.

Dnes proplouvají hlavně malé sportovní lodi,
řekněme několik set za měsíc, plus občas velké
výletní lodi, jako je Elbe Princesse, a pak z Nučniček
se proti proudu vozí písek a kamení.

Jiné je i to, že se domlouváme mobilními telefony,
a když třeba shora přes Hořín nebo Obříství
propluje loď, zanesou ji tam do elektronického
říčního systému plavby a dají všem komorám na
trase vědět stylem: blíží se k vám sporťák, pluje
pomalu až do Litoměřic. A my už odhadneme, kdy
plavidlo čekat, jestli může vplout rovnou do
komory, nebo bude muset počkat na loď od Štětí,
která k nám dorazí dřív.

Proplouval jsem tudy s malou motorovou lodí
z půjčovny – jak se na ně díváte? Není to někdy
katastrofa?

Máte papíry?


Nemám.

Tak je to katastrofa (bouřlivý smích). Ale vážně:
I loděmi z půjčoven jezdí lidé, kteří mají papíry
nebo to prostě umí. Ale pak samozřejmě máme
i opačné případy: Ta loďka vpluje do komory, já
koukám, jak se začíná uvazovat, pak se ale na chvíli
věnuji něčemu jinému, vrátím se a ta loď je
najednou úplně otočená přídí dozadu. Bohužel loď
si dnes může půjčit člověk nejen bez papírů na
řízení lodí, ale dokonce i bez řidičáku na auta. Takže
my samozřejmě musíme sledovat, co od koho asi
tak můžeme očekávat, aby nedošlo k nějakému
maléru.

My jsme také vždy předem na plavební komory
hlásili, že jsme z půjčovny, že to moc neumíme
a budeme rádi, když na nás dohlédnou... Jakou
práci tu máte kromě obsluhy komor?

Hlavně průběžnou údržbu celého vodního díla.
Čištění šachet a mechanismů, mazání ložisek,
natírání technologických zařízení, spárování
kamenných stěn komor, sekání trávy a údržbu
dřevin…

Co když přijde povodeň?

To jsem tu v červnu 2013 zažil dva roky po svém
nástupu. Byl jsem tu nejmladší, ale naštěstí jsem měl
pod sebou šedesátileté chlapy, kteří už s tím měli
zkušenosti. Podle předem daných plánů jsme se

Jan Purchart u obslužného tunelu

pod liběchovským jezem
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S Liběchovem spojuje Beřkovice tunel pod jezem i vodovod
snažili zachránit vše, co mohla velká voda odnést
nebo poničit. Vyndávají se pohony vrátní
v komorách, vypouští se hydraulický olej,
demontují se informační tabule a další
elektronika…

Dostanete pro takový případ posily, třeba kolegy
z jiných řek, kde povodeň zrovna není?

K nám tehdy přijelo pět chlapů z liběchovské
firmy EMS. Měli jsme je pro takové případy
nasmlouvané a velmi nám pomohli s rychlou
demontáží elektroniky a elektrických rozvodů.

Zatím se rozhlížíme z podélné hráze, která
odděluje oblast obou plavebních komor od
samotné řeky s jezem. Jaká zařízení nevidíme,
protože jsou pod povrchem?

Především paralelně s komorami vedou dole
obrovské podélné šachty, jimiž se z komor vypouští,
nebo naopak napouští voda – podle toho, jestli loď
pluje po proudu a potřebujeme ji dostat na spodní
hladinu, anebo naopak. Jsou to vlastně tunely se
soustavou hydraulicky poháněných
uzávěrů, jimiž se dá v případě, že jsou
prázdné, i procházet a udržovat je
a opravovat.

Podobně se můžeme podívat na jez.
Jsou na něm tři kovové segmenty
trojúhelníkového profilu, každý z nich
je dlouhý přes 50 metrů a váží asi 70
tun. Fungují jako dutý plovák – když se pod ně
přítokovou šachtou podle potřeby pustí gravitací
nebo čerpadly voda, jednotlivé úseky se mohou
zvedat, nebo naopak snižovat. Segmenty jsou
oddělené zděnými bloky, takže celková délka
našeho jezu je asi 180 metrů. Pod jezem vede
průchozí tunel, kde jsou rozvody vody pro ovládání
segmentů, je tam elektroinstalace, osvětlení. A také
tudy pod Labem vede potrubí liběchovského
vodovodu pro zásobování našeho areálu včetně
přilehlých čtyř rodinných domků. Vlastně netuším,
proč tahle zvláštnost před lety vznikla…


Ruční zásahy jsou také potřeba?

Ano, kupříkladu může přijít na náš jez požadavek
na snížení, nebo zvýšení hladiny. Než se nedávno
vybudoval zvedací most na hořínském zdymadle,
takový typický požadavek byl, abychom tady
hladinu mírně snížili, a tam díky tomu mohla pod
tehdy ještě pevným mostem proplout hodně vysoká
loď, jako je kolesový parník Elbe Princesse.

Jak daleko proti proudu se projeví,
když vy změníte výšku svého jezu?

Je to zhruba tak, že když nám řeknou:
„ S n i ž t e ú ro v e ň j e z u o d v a c e t
centimetrů,“ v Hoříně to dělá dva
nebo pět centimetrů. Přesně to záleží
na tom, jak rychle voda přitéká, jak
často v tu chvíli manipulujeme s našimi
plavebními komorami atd.

Obecně jako Povodí Labe zaručujeme nejen
bezplatné používání vodní cesty včetně komor, ale
také průjezdní hloubku 2,60 metru, to je hlavní
smysl jezů. Někde potom bagrujeme nánosy štěrku,
vyznačujeme bójemi mělká místa a podobně.


Rozhovor
Liběchovského
zpravodaje

Kolik lidí na tak rozsáhlém díle pracuje?

Kromě mě ještě šest lidí, tři na úseku zdymadel
a tři na jezu. Vedle zmíněných běžných prací je stále
24 hodin někdo připravený, kdyby se nějak výrazně
zvedala hladina nebo přišla jiná mimořádnost. Vše
už dnes ale ovládá automatický řídicí systém – jak
komory, tak jezová pole. Čtvrtým jezovým polem je
z našeho pohledu malá vodní elektrárna na
liběchovském břehu, tam kde bývala dříve propust
pro vory.


K jezu nesmí z obou stran za žluté bóje
připlouvat ani třeba rybářské loďky, nesmí se
u něj koupat. Opravdu je to tak nebezpečné?

Já pocházím z Roudnice, a když jsem byl malý,
tak jsme se samozřejmě u tamního jezu koupali,
skákali jsme pod něj. Až dneska ale chápu, jaký
jsem byl blbec a co všechno se mohlo stát. Pod
hladinou pod jezem jsou obrovské betonové
rozrážeče, aby padající voda nevymílala dno. Když
na betonové bloky ten nesmírně silný proud někoho
strhne, třeba i s loďkou, umíte si představit, co to
s křehkým lidským tělem udělá. Naštěstí už jsou
dnes lidé ukázněnější. Asi chápou, že taková řeka
jako Labe není jen legrace.


| ￼19 |

Připravil Břetislav Tureček

Liběchovská rybárna opět ožívá
Jsme rybářský spolek z Mělníka (Český rybářský
svaz) a rádi bychom se Vám představili jako noví
nájemci rybárny na Boží Vodě.

Když jsme se koncem minulého roku dozvěděli,
že Martin Hnilica končí s provozováním rybárny,
začali jsme se zajímat o to, co se na tak slavném
místě děje. Protože se s Martinem dlouho známe,
nebylo těžké zjistit, proč rybárnu nechce dál
provozovat. Bohužel se ukázalo, že kromě
neutěšeného stavu objektů je zásadní problém
v kvalitě vody z Liběchovky a v síle místních
pramenů. Poté, co jsme se ujistili, že Martin Hnilica
opravdu nechce pokračovat, vydali jsme se za
vlastníkem celého areálu a projevili jsme zájem
o pronájem. Po čtyřměsíčním vyjednávání,
vytváření posudků na kvalitu vody a sílu pramenů,
po zkoumání stavu rybárny a plánování spolu
s kapacitami v oboru se výbor mělnické rybářské
organizace rozhodl vzít si rybárnu do
dlouhodobého pronájmu. Celou akvizici následně
schválila členská schůze, a tak jsme se stali nájemci
líhně a rybárny v Liběchově.

Postupně se snažíme areál renovovat: po letech
jsme zprovoznili usazovací rybník nad bývalou
laminátkou, v květnu jsme začali prodávat ryby
a budeme je opět i udit. Čistíme a odbahňujeme
zanesené žlaby, sekáme, vyřezáváme a celkově se
snažíme navrátit lesk celému areálu. Problém
s prameny zatím řešíme čistěním zanesených
a zarostlých pramínků, které se snažíme stahovat
do chovných rybníčků, stejně jako to dělali původní
zakladatelé rybárny za dob první republiky.
Nainstalovali jsme kamerové systémy včetně
nočního rozlišení s detekcí pohybu, které střeží
všechny objekty i rybníky. Museli jsme pořídit také
čidla na snímání hladin ve všech důležitých
místech, abychom byli hned informováni
o jakémkoliv problému. Bohužel je stále sucho,
a lidé si to neuvědomují, protože voda z kohoutku
stále teče. My jsme ale přímo u pramene a první
problém jsme zaznamenali teď, kdy si lidé
napouštějí bazény a celou noc zalévají. Spotřeba
vody se zvýšila i proto, že počet obyvatel
v chatových oblastech v tomto období prudce
stoupá. Všichni vodu potřebujeme, a proto prosíme:
zkuste se zamyslet i nad těmito věcmi – a stejně jako
my se snažíme přivést rybárnu do modernější doby
a vodou šetřit, snažte se prosím i vy místní
s ohledem na tradici, kterou toto místo má, využívat
vodu šetrně bez zbytečného plýtvání.

V tomto suchém létě si musíme nejprve
„osahat“ vodu a od podzimních výtěrů chceme opět
založit vlastní chov ryb. Jak nám prameny dovolí,

Nové napouštění

budeme dělat proslavené liběchovské pstruhy, na
dalších rybníčcích pak ryby méně náročné na kyslík,
jako jsou líni, candáti a kapři.

Na velkém rybníku, který je nutné v příštích
letech odbahnit, bychom rádi provozovali sportovní
rybolov. Chceme ukázat lidem, že radost z pěkného
úlovku je o to větší, když mohou rybu, která
prohrála souboj s lovcem, vrátit zpět do vody.

Rádi bychom také zavedli novou tradici, a to
podzimní výlov rybníku spojený s pohoštěním
a ukázkou rybářských tradic pro návštěvníky.
I u nás na hranici středních a severních Čech má
rybníkářství, ale i lov na dvou největších českých
řekách několik stovek let dlouhou tradici.

O letních víkendech bychom chtěli pořádat akce
pro děti i dospělé, kde nabídneme i rybí výrobky
a dobroty, abychom oživili zájem o ryby a rybaření.

Prostě by nás mrzel zánik celého místa se slavnou
historií, a tak se pokusíme vdechnout mu postupně
nový život. Nebude to hned, práce je před námi
opravdu hodně, ale rybářů a rybářek je
v mělnickém spolku více než tisíc osm set, a hlavně
v různých profesích. Proto věříme, že to dokážeme,
a budeme rádi, když nás přijdete podpořit.
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S rybářským pozdravem „Petrův zdar“

Tým Rybárny a Líhně Liběchov

Boží Voda 289, Liběchov 277 21; www.lihenlibechov.cz

Obnova pramenu

Možnosti rozvoje turistiky, kultury a zkvalitnění života v Liběchově
Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti
kulturního rozvoje v oblasti památek a cestovního
ruchu v Liběchově. Jeho mottem je heslo „Liběchov
– město pro život“, převzaté ze Strategického plánu
rozvoje města Liběchov na období 2015–2022,
vypracovaného v lednu 2015. Je zřejmé, že
v důsledku významných změn v celé ČR je třeba
tento plán aktualizovat. Následující článek se
pokusí ve stručném přehledu shromáždit podklady,
které se soustředí k cílům strategického plánu, a to
1) Podnikání a rozvoj cestovního ruchu, 2) Vzhled
města, kultura, volný čas, sport, životní prostředí,
kvalita života.

Historie a stávající rozvoj města

Značný potenciál cestovního ruchu vychází
z bohatých přírodních a kulturně-historických
předpokladů Liběchova, jehož historii můžeme
sledovat od první písemné zmínky v Deskách
zemských roku 1311 (dle jiného pramene 1316). Pro
současnost města byl nejsilnějším impulsem
převratný vývoj v ČR po roce 1989 a posléze
katastrofální povodeň v roce 2002. Zanechala po
sobě zdevastovaný zámek, takže tato stavební perla
přestala být stěžejním místem v Liběchově. Další
zásadní zlom nastal po změně ve vedení města
v roce 2014. Mimo jiné začala opravdová starost
o údržbu majetku města, proběhlo dramatické
(a vydobyté) odkoupení kaple sv. Ducha, Božího
hrobu a sv. Kříže, zvané Kostelíček, kterou nyní
čeká rozsáhlá rekonstrukce; byla opravena křížová
cesta. Nově bylo otevřeno infocentrum, obnovila se
tradice Svatohavelského posvícení; spolek Liběchov
sobě začal organizovat Dny evropského dědictví.
Z iniciativy města byl odkoupen a rekonstruován
objekt sokolovny, byly předloženy dvě studie
úpravy dosud nefunkčního náměstí V. Levého.
Rozvoj města přibrzdila, ale nezastavila pandemie
Covid-19. Velmi pozitivní a přínosné je průběžné
a úspěšné zajišťování dotací vedením města.
Přetrvává však enormní zátěž Liběchova tranzitní
dopravou především do Štětí a rovněž nedobrá
perspektiva na zlepšení dopravní situace. 

Pro rozvoj cestovního ruchu a udržitelnost života
ve městě je nutné věnovat se kulturním památkám.
Liběchov patří mezi obce, které mají výrazný počet
kulturních památek (v Liběchově a Ješovicích
památkový katalog eviduje 20 položek) i dalších
pamětihodností. Mezi hlavní památkové objekty
patří sakrální stavby, z nichž některé jsou ve
vlastnictví města, další jsou majetkem církve; jiné
památkové objekty vlastní kraj (školská zařízení)

nebo soukromí vlastníci. Pro zvýšení cestovního
ruchu je nutno věnovat se především financování
provozu nemovitostí, jejich dalšímu rozvoji, najít
vůli a ochotu majitelů památek ke spolupráci,
společné činnosti místních firem i občanů, zajistit
výraznou propagaci atd.

Seznam kulturních památek a dalších
pamětihodností v katastru Liběchova a Ješovic

1. Církevní stavby: kostel sv. Havla, katolická fara,
kaple sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže (Horní
kostel), zvaná „Kostelíček“, výjimečná křížová
cesta, barokní kaple na Boží Vodě, socha Krista
Spasitele a drobné sakrální stavby. 

2. Areál barokního zámku: hlavní budova zámku,
zámecká zahrada s cenným souborem soch (Pan,
Apollon, Perseus, Herkules a Merkur), správcovský
dům, sýpka, konírna, oranžerie s pavilony, pivovar,
lednice a Restaurace (Občanská) Beseda. Ohradní
zdi a oplocení. V areálu se nachází také část
vojenského opevnění – Liběchovské příčky (řopík
č. P1/221/A-180). 

3. Industriální a zemědělské stavby: areál vodního
Papouškova mlýna, terasové vinice, Čermákova
vinařská strážnice na Viničním vrchu, vinný sklep
na Boží Vodě, kontribuční sýpka v Malém
Liběchově.

4. Městské a venkovské domy a usedlosti: např.
Rašínky s unikátním včelínem, Janouškova secesní
vila, Moučkova vila – Rezidence (art deco), zámecká
vinárna (býv. U Packů) s vinnným sklepem,
vesnické domy a usedlosti a další.

5. Ostatní zajímavé objekty: bývalé lázně Boží
Voda (dnes rybárna), areál učiliště Boží Voda (býv.
vila Leclair), Turnhalle (býv. německá tělocvična) na
náměstí V. Levého, areál sokolovny, Husův dům,
křesťanský hřbitov a Klácelka – skalní sochy.	

6. Ješovice: hrázděný výstavní obytný dům,
kaplička sv. Maří Magdaleny a skalní dílo Sfinga.

Z hlediska přírodních krás je přínosné, že na
území Liběchova zasahuje část CHKO Kokořínsko –
Máchův kraj. Stěžejní jsou však monumentální
skalní sochy Václava Levého v Liběchově, Želízích
a Tupadlech. Pozornost zaslouží i Viniční vrch nad
obcí s nivní loukou a přitažlivé jsou i okolní
rozsáhlé lesy. Ve městě je skupina památných
stromů: v Liběchově na Kostelíčku alej lípy srdčité,
v Ješovicích pak Strom svobody (rovněž lípa
srdčitá) a Ješovická lípa malolistá. Nelze nezmínit,
že k území města patří část PP Rymáň.
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Ing. František Ohem

CO SE DĚJE VE VÝZKUMÁKU
ÚŽFG STÁLE POMÁHÁ UKRAJINĚ! 

Tři mladé ukrajinské vědkyně se už plně zapojily
do výzkumu na ÚŽFG. Díky speciálnímu programu
Akademie věd ČR na podporu ukrajinských vědců
a vědkyň se nyní mohou Anastasia, Anna
a Eleonora věnovat alespoň trochu podobné práci
jako doma. Anastasia se na Ukrajině zabývala
problematikou nádorových buněk, ale tady se
zapojila do týmu, který
zkoumá Usher syndrom
– vzácné onemocnění
sluchu, což je poměrně
unikátní téma, se kterým
se dosud nesetkala. Anna
s Eleonorou se podílí na
výzkumu hybridogeneze
a hybridizace u různých
druhů obojživelníků.
Pomocí cytogenetických
metod studují evoluční
a ekologický význam
a důsledky křížení blízce
příbuzných druhů skokanů a kuněk. Zčásti tak
pokračují ve svém původním výzkumu, který
zastavila válka, otvírají se jim zde však nové
možnosti spolupráce, rozšíření témat i možnosti
vyzkoušet nové metodické přístupy a techniky.
Všechny jsou doktorandské studentky a zapojením
do práce u nás získají zase trochu odlišné
zkušenosti z práce v laboratoři, než na jaké byly
zvyklé.

JARNÍ DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Na začátku května u nás proběhly jarní Dny
otevřených dveří. Navštívili nás například studenti
oboru chovatelství ze SOU Čakovice, na kterých
bylo vidět, že je informace o zvířatech a vůbec
o fungování přírodních zákonitostí baví, na všech
stanovištích pokládali zvídavé dotazy a myslíme si,
že odcházeli spokojeni. Stejně tak působili i páťáci
ze ZŠ Mlazice, kteří měli program přizpůsobený

jejich věku. Další Dny otevřených dveří
uspořádáme tradičně v listopadu a budeme o nich
včas informovat opět i na stránkách Liběchovského
zpravodaje.

EXKURZE V MŠ LIBĚCHOV

Nejen že školy chodí na návštěvy za námi do
ústavu, ale v rámci našeho projektu chodíme i my
do škol. V dubnu a červnu navštívili naši šikovní
popularizátoři se svými přednáškami gymnázia
v Praze i ve Zlíně, další zastávkou byla ZŠ Velký
Borek, a tou poslední i místní mateřská škola. Počasí

nám přálo, takže děti mohly venku naslouchat
zpěvu ptáků, dozvěděly se spoustu informací
o jejich životě a zahrály si i velkou hnízdící hru
s kukačkou a liškou.

CO NÁS ČEKÁ?

Místo okurkové sezóny nás v létě čeká spoustu
témat k bádání, natáčení popularizačních videí
a v neposlední řadě se v závěrečném srpnovém
týdnu uskuteční druhý ročník příměstského tábora
s názvem Tajemství vědy.

Přejeme všem klidné a pohodové léto!

Text: Barbora Vošlajerová, Jana Zásmětová
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