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Vážení spoluobčané,

vítám Vás u dalšího čísla Liběchovského
zpravodaje. Přichází v úvodu podzimu, který pro
nás znamená nejen začátek školního roku, ale
i množství kulturních akcí, jež se v měsících září
a říjnu už staly zdejší tradicí. Věřím, že jste čas léta
a prázdnin využili k odpočinku a že se nyní s o to
větší chutí zapojíte do společenského dění, které pro
Vás připravují zástupci města a velkým dílem
i místní spolky a dobrovolníci. – A co se za poslední
dva a půl měsíce stalo v městě Liběchov? Naše
prázdniny byly především ve znamení
dokončování staveb a provádění drobnějších oprav. 


• Dokončené a právě probíhající stavby:

- Byla dokončena stavba sběrného dvora v areálu
bývalé lesní správy, a to včetně dodávky
vybavení (kontejnery). Nyní je zařízení
zkolaudováno a od 1. září bude již v plném
provozu. K dispozici bude občanům Liběchova,
Ješovic a Tupadel. Informace najdete na straně 3.

- Byla dokončena rekonstrukce veřejného
prostranství před městským úřadem. Ke konci
srpna proběhne kolaudace, ale prostor již slouží
veřejnosti. Snímky přinášíme na straně 4. 

- Začala oprava bývalé hasičárny na ješovickém
hřišti. Je třeba zasklít okna, vsadit dveře, vyměnit
celou střechu, do které zatéká, a osadit okapy,
které zde chyběly.

- Na budově Turnhalle probíhá komplexní
rekonstrukce střechy nad bývalou tělocvičnou. 

• Na dětském hřišti v Liběchově byly instalovány
nové herní prvky. Průběžně opravujeme zastaralé
nebo poškozené prvky na obou dětských hřištích
v Liběchově a Ješovicích. Více v textu na straně 6.  

• Skvělou zprávou je, že letos v září začne dlouho
plánovaná rekonstrukce cest ke škole a pod
školou, na kterou jsme získali dotaci. Podrobnosti
se dozvíte v článku na stranách 4–5.

• V sobotu 11. června se po třech letech nucené
přestávky uskutečnilo Vítání občánků. Vzhledem

Táborový výlet do mělnického podzemí
k velkému počtu dětí jsme slavnost uspořádali
v tentýž den nadvakrát: od 9:30 a od 11 hodin.
Článek a fotografie uveřejňujeme na straně 8.

• Dětský příměstský tábor byl letos rozdělen do
šesti turnusů s odlišnou tematikou (plazi, domácí
zvířata, indiánské léto apod.). Novinkou
tentokrát byla Táborová knihovnička (strana 10).

• Volby do obecního zastupitelstva (komunální
volby) se uskuteční 23. a 24. 9. 2022. Pro Liběchov
byla podána jediná kandidátka. Více na straně 2.

Uskutečněné akce: Den dětí v Liběchově a Ješovicích,
Ješovický koláček, Svatodušní pouť na Kostelíčku,
Vernisáž výstavy Tajemství liběchovské půdy, Biograf
v Uměleckém mlýně, Pasování čtenářů v místní
knihovně, Školní slavnost (odhalení sochy V. Levého
a udělení nového názvu škole, otevření nového
sportoviště, slavnostní vyřazení žáků 9. tř., pasování
budoucích prvňáčků).

Plánované akce: Dny evropského dědictví (9.–11. 9.),
Chovatelská výstava (9.–10. 9.), Pohádkový les (25. 9.),
Noc vědců (30. 9.), Týden knihoven (3.–9. 10.), Dny
otevřených dveří v ÚŽFG (31. 10.–4. 11.), Svatohavelské
posvícení (15. 10.), Dušičkový koncert (30. 10.),
Lampionový průvod v Ješovicích (7. 11.), tvoření
adventních věnců Ješovice (24. 11.)


Vladimíra Zralíková, starostka města

Pokračujeme společně

• vznik a pravidelné konání nových kulturních

Vážení spoluobčané,

v září se uskuteční volby do městského
zastupitelstva. Uskupení nezávislých kandidátů
Pokračujeme společně chce navázat na dosavadní
práci, kterou většina z nás začala již před osmi roky.
Vedení obce se podařilo během osmi let realizovat
projekty v hodnotě více než 86 mil. Kč a získat přes
53 mil. Kč z dotací.

MEZI DOKONČENÉ PROJEKTY A AKTIVITY
POSLEDNÍCH OSMI LET POČÍTÁME:

• rekonstrukci a modernizaci základní a mateřské
školy, která zahrnovala zateplení budovy,
vybudování odborných učeben včetně
venkovního skleníku, nové mateřské školy,
venkovního běžeckého oválu a multifunkčního
hřiště, rekonstrukci tělocvičny spojenou
s vybudováním šaten, sprch a toalet nebo
zlepšení internetového připojení

• zakoupení sokolovny a její rekonstrukci včetně
nového vytápění

• zakoupení Kostelíčka, přípravu na jeho
rekonstrukci a provedení udržovacích prací 

• opravu křížové cesty a křížků

• zakoupení centrálního parkoviště, jeho
částečnou úpravu a přípravu na rekonstrukci,
spojenou se začleněním do nového centra města

• vybudování a provozování turistického
informačního centra a veřejné knihovny

• vybudování nového chodníku od městského
úřadu k Akademii věd, včetně veřejného
osvětlení

• vybudování nových nasvětlených přechodů pro
chodce na silnici I/9

• výměnu starého veřejného osvětlení za nové na
většině veřejných prostranství v Liběchově 

• rekonstrukci ješovické hospody s výčepem,
včetně nové střechy, vybudování nových toalet
a úpravy venkovního prostranství

• rekonstrukci střechy na budově městského
úřadu a části střechy na Turnhalle

• revitalizaci prostranství před městským
úřadem

• vybudování nového sběrného dvora

• rekonstrukci stodoly, vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů a obnovení všech jejích
činností

• zlepšení a doplnění technologie ČOV

• snížení a stabillizaci ceny stočného

• opravy místních komunikací

• výsadbu zeleně a péči o ni – 400 stromů


akcí pro veřejnost, jako jsou například
Svatohavelské posvícení, rozsvícení vánočního
stromku nebo Dny Země

• nový web města

• rozvoz obědů seniorům zdarma

DO DALŠÍCH LET PLÁNUJEME PŘEDEVŠÍM:

• dokončit rekonstrukci cest ke škole a pod
školou (zahájení prací v září 2022)

• pokračovat v opravách dalších místních
komunikací a ve výstavbě chodníků

• pokračovat v získávání financí z dotačních
titulů, například na revitalizaci centra,
rekonstrukci Kostelíčka, úpravu prostoru před
sokolovnou a nového hřiště s pódiem za
sokolovnou, na rekonstrukci Turnhalle, na
opravu budovy pošty, na byty atd.

• pokračovat v úsilí o zklidnění dopravy
v Liběchově

Mezi naše priority nadále patří péče o vzhled
a rozvoj Liběchova a Ješovic, veřejný pořádek
a čistota ve městě, zklidnění dopravy, rozvoj
základní a mateřské školy, podpora činnosti
jednotky sboru dobrovolných hasičů, podpora
činnosti místních spolků a zájmových uskupení,
podpora volnočasových a sportovních aktivit.

Naším cílem je, aby byl Liběchov příjemným
a bezpečným místem pro život. 

Kandidujeme v tomto složení:

1. Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková (52 let),
starostka města Liběchov

2. Ing. Pavla Veverková (42 let), místostarostka
města Liběchov

3. Ing. Štěpán Hladký (46 let), vedoucí pracovník

4. Ing. Pavel Dostál (55 let), OSVČ

5. Ing. Jan Bína (56 let), stavební inženýr

6. Jaroslav Groh (46 let), elektromechanik

7. Zdeněk Lunzar (34 let), elektronik

8. Jan Balogh (53 let), stavbyvedoucí

9. Josef Richtr (71 let), důchodce
Volby do zastupitelstev obcí

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 81/2022
Sb. byly vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí,
které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek 23. 9.
od 14 do 22 hodin, v sobotu 24. září od 8 do 14
hodin. Volební okrsky a místnosti:

č. 1 – Liběchov, Rumburská 53 (budova MěÚ)

č. 2 – Ješovice, čp. 40 (hospoda Na Vidli)

Voličský průkaz se pro komunální volby nevydává.
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Zprávy o dotacích a dalších chystaných projektech

Léto pomalu končí a přichází podzimní číslo
Zpravodaje, které přináší aktuální novinky týkající
se především projektů, jejichž cílem je lepší žití
v obci.

OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

Ve druhé polovině srpna byla zkolaudována
stavba sběrného dvora, která, jak jsme již
mnohokrát informovali, byla kvůli zjištěné
kontaminaci podloží ropnými látkami pozastavena
na dobu osmi měsíců. Areál je nyní dokončen a je
možné jej plně otevřít veřejnosti. Kromě občanů
Liběchova a Ješovic mohou dvůr využít i občané
Tupadel. Obec Tupadly projevila zájem při přípravě
projektu a bude se podílet na nákladech na odvoz
odpadu. Provozovatelem areálu je město Liběchov.
V navazujícím projektu je v plánu odstranění
zbylých dožilých hangárů v areálu (dvě třetiny
z nich byly v havarijním stavu odstraněny ještě
před začátkem stavby sběrného dvora) a postavení
nové haly z dotačního programu. Zatím jsme ale na
začátku, ve fázi plánování.

Otevírací doba sběrného dvora od 1. září 2022:
Pondělí: 15:00–16:00
Středa: 15:00–16:00
Každá první sobota v měsíci (kromě svátků):
8:00–12:00
Po předchozí telefonické domluvě s pracovníky
technických služeb lze sběrný dvůr navštívit také
od pondělí do pátku v čase 8:00–16:00 nebo ve
středu od 16:00 do 17:30.
Kontakt: 702 136 427 

Sběrný dvůr slouží pouze občanům, kteří mají
trvalý pobyt v Liběchově, Ješovicích nebo
Tupadlech. Při využití dvora předloží obsluze
průkaz totožnosti. Sběrný dvůr neslouží pro
ukládání odpadů vzniklých podnikatelskou
činností.

Bezplatně odevzdávaný odpad: Objemný
komunální odpad (nábytek, matrace, koberce,
sanitární keramika apod.), dřevěný odpad
(nábytek), odpad z údržby zeleně (tráva, větve,
listí), zemina, kamenivo, papír a lepenka, sklo,
plasty, nápojové kartony, vyřazená elektrozařízení,
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Podoba sběrného místa před úpravou prostranství –
a nový sběrný dvůr města Liběchov s kontejnery na
tříděný odpad

jako chladničky, pračky, mikrovlnné trouby,
t e l e v i z o r y, v ý p o č e t n í t e c h n i k a a d r o b n é
e l e k t ro s p o t ř e b i č e . D á l e z á ř i v k y, v ý b o j k y,
akumulátorové baterie a monočlánky; kovy; oleje
a olejové filtry, ředidla a ostatní rozpouštědla,
odpadní barvy; plechovky a obaly se zbytky barev
nebo olejů; filtrační materiály; jedlý olej a tuk;
textilní odpad (oblečení, obuv).

Můžete si prohlédnout fotky stavu před realizací
a po dokončení stavby.

REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU
U MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Další akce došla do cíle! Trvalo to dlouho,
samotné přípravy probíhaly již od roku 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. Celá akce vyšla na 7,5 mil.

Kč. Připojuji fotografie stavu před realizací projektu
a po ní. Další fází by měla být revitalizace centra
a nového náměstí včetně parčíku s herními prvky.
V současné době je hotová studie a byla zahájena
tvorba projektové dokumentace. Když vše půjde
dobře (i na státní úrovni), město by mohlo zkusit
požádat o dotaci na centrum již po novém roce, a to
z nových programů, které se právě připravují.
Zároveň bude nutná koordinace se Středočeským
krajem, který plánuje rekonstrukci silnice č. 261
v úseku od křižovatky v Liběchově směrem na Štětí,
včetně cesty do Ješovic. Tento projekt zahrnuje „vše,
co je v komunikaci“, tedy i autobusové zálivy,
obrubníky oddělující chodníky atp. Časová
propojenost bude zásadní.

REKONSTRUKCE ULICE KE ŠKOLE A POD
ŠKOLOU 

S velkou radostí Vám mohu sdělit, že jsme se
dočkali a naše žádost o dotaci byla na třetí pokus
úspěšná. Z celkového počtu 1238 projektů z celé
republiky uspělo pouze 135, které si rozdělí 400 mil.
Kč. Dalších 1103 žadatelů s projekty dohromady za
3,8 miliardy korun zůstalo „pod čarou“. Taková je
informace z Ministerstva pro místní rozvoj. V létě
jsme realizovali výběrové řízení na zhotovitele
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a očekáváme, že v nejbližších dnech bude uzavřena
smlouva o dílo s firmou Neumann z Mělníka
v celkové hodnotě 10,9 mil. Kč. Podmínkou
programu je zahájení prací do 30. 9. 2022. Dotaci
město získalo ve výši 6,377 mil. Kč. Akci jsme
z mnoha důvodů rozdělili na dva úseky: v letošním
roce začneme s horním úsekem cesty zhruba od
poloviny kopce ke škole (od horské vpusti) až po
objekt bývalé školky; dolní úsek včetně ulice pod
školou bude realizován cca od března do konce
května 2023. Ve spodní části ulice ke škole a v části
ulice pod školou dojde zároveň k rekonstrukci
dešťové kanalizace atd., v ulici pod školou

i k rekonstrukci vodovodního řadu ve správě DSO
Boží Voda. Celá akce bude dokončena nejpozději
v květnu 2023.

Předem se Vám omlouváme za nezbytná
dopravní omezení, která budou stavbu doprovázet.
Silnice bude po většinu času pro osobní dopravu
uzavřena a bude nutné nechávat vozidla na
centrálním parkovišti. Při pohybu chodců
v prostoru stavby bude třeba dbát zvýšené
opatrnosti.

Přeji i nadále dotacím úspěch!

Ing. Pavla Veverková, místostarostka města

Slavnostní den připomněl minulost školy a oslavil nový začátek
Odpoledne 28. června 2022 patřilo v liběchovské základní a mateřské škole velké oslavě. A důvodů pro
ni bylo hned několik. Naše škola dostala nové jméno – Základní škola a mateřská škola Václava Levého
Liběchov – a v místě bývalého školního hřiště otevřela pro své žáky moderní multifunkční sportoviště.
Stalo se tak symbolicky v roce, kdy si připomínáme devadesát let od položení základního kamene školní
budovy (28. září 1932). Slavnostní den byl zároveň příležitostí k uskutečnění každoročního ceremoniálu:
předškoláci z naší mateřské školy při něm byli pasováni na prvňáčky, a naopak žáci devátého ročníku se
při šerpování se základní školou rozloučili.

V úvodu slavnosti byla nejprve odhalena busta
Václava Levého, kterou při sochařském sympoziu
v roce 2020 pro Liběchov vytvořil sochař
Bartoloměj Štěrba. Pan Štěrba se rovněž podílel na
instalaci sochy před školní budovu a zúčastnil se
i jejího slavnostního odhalení. 

Součástí programu před budovou školy bylo
pohybové a hudební vystoupení žáků ze školní
družiny, které se těšilo velkému zájmu rodičů
a dalších návštěvníků slavnosti.

Poté už se všichni přemístili na nové sportoviště,
které zástupkyně města i školy přestřižením pásky
předaly dětem k užívání. Na školním pozemku
u venkovní učebny se pak odehrála poslední, ale
neméně důležitá část dne: šerpování předškoláků
a vyřazení absolventů školy bylo důstojným
zakončením slavnosti. Také zde tvořili publikum
hlavně rodiče a přátelé dětí, u kterých se radost
střídala s trémou, ale i dojetím.

Po celé odpoledne nabízely stánky účastníkům
akce občerstvení a k prodeji byly mj. dekorace,
mýdla nebo malované tašky, které vyrobili žáci
školy. Ti se podíleli i také na obsluze ve stáncích
a v roli prodavačů si vedli na výbornou.

V letech 2015–2022 investovalo město Liběchov
do rekonstruce základní školy 40 160 595 Kč, z toho
29 352 064 Kč tvořily dotace a 10 808 531 Kč
pocházelo z vlastních zdrojů města. Jsme
přesvědčeni, že šlo o dobře vynaložené prostředky.
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Dětská hřiště v Liběchově
a Ješovicích slouží všem
Jak je to s hřišti v našem městě? Pro naše
nejmenší a děti mladšího školního věku máme
v Liběchově a v Ješovicích po jednom veřejně
přístupném dětském hřišti. Hřiště v Ješovicích
funguje již od roku 2009, hřiště u liběchovské
školy se otevřelo v roce 2012. Herní prvky na obou
našich hřištích procházejí pravidelnou revizí a ty,
které již dosluhují, postupně vyměňujeme.
Dřevěné prvky totiž přirozeně po čase dožívají,
ale i plastové části postupně degradují... Některé
lze opravit v rámci běžné údržby, jiné, především
dřevěné sestavy, které po čase uhnívají, měníme za
ocelové. Do Liběchova jsme nově zakoupili
prolézačku a trojhoupačku s houpacím hnízdem
a nechali jsme kompletně vyměnit pískoviště,
které je nyní také kovové, s plastovými sedáky.
V loňském a letošním roce město na opravy
dětských hřišť a nové herní prvky vydalo celkem
250 tis. Kč.

Další, zcela nové hřiště plánujeme vybudovat
v centru Liběchova u parčíku. V současné době je
součástí celého balíku projektové dokumentace,
kterou pro rekonstrukci centra zpracovává
společnost UNIT architekti. Hřiště by mělo
obsahovat prvky pro nejmenší, ale i pro
dospívající mládež.

Sportovní den mládeže na
školním hřišti
TENISOVÁ AKADEMIE JAN VÁŇA (TAJV) ZAPOJÍ
NAŠE ŠKOLÁKY DO SPORTOVNÍCH AKTIVIT


První ročník semifinálového turnaje Sportovní
den mládeže s TAJV v Liběchově se uskuteční
v pondělí 5. 9. 2022 od 9 hod. na multifunkčním
hřišti. V současnosti jde o největší sportovní
projekt pro děti a mládež v 250 obcích České
republiky, který se koná pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Národní
sportovní agentury a Krajského úřadu
Středočeského kraje. Účastníci turnaje soutěží
nejprve společně v pěti sportovních aktivitách
(fotbal, florbal, házená, frisbee, tenis). Tři
nejúspěšnější finalisté z Liběchova obdrží
n o m i n a c i n a p ro s i n c o v é N á ro d n í fi n á l e
v Poděbradech, kde budou soupeřit o pozici
národního vítěze a o putovní pohár TAJV pro
město Liběchov. Sportovní akce TAJV v Liběchově
je realizována za podpory města Liběchov.
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Červnové oslavy Dne dětí
DĚTSKÝ DEN V LIBĚCHOVĚ

V sobotu 4. června jsme se odpoledne sešli
v kempu u fotbalového hřiště, abychom po dvou
letech nucené pauzy přivítali liběchovské děti na
oslavě Dne dětí. Potěšilo nás, že akci navštívilo 93
dětí, které se s vervou pustily do sportovních úkolů
i zábavných zkoušek dalších dovedností. Užily si
jízdu na koloběžce, skákání v pytli, kroket,
lukostřelbu, jízdu na koních, házení na cíl, střelbu
míčem na bránu, ale i trénování paměti, skládání
z papíru, puzzle nebo stavění věže z kostek.
Nechyběl ani skákací hrad nebo oblíbené malování
na obličej, kterého se ujaly paní Eva Svobodová
a paní Marie Poláková z naší školy. Obratnost dětí
prověřili liběchovští hasiči, kteří zájemcům
předvedli svoji techniku. Všichni malí účastníci
oslavy dostali limonádu, zmrzlinu a balíček plný
sladkostí. Díky tomu, že nám počasí opravdu přálo,
se dětský den letos povedl na jedničku.

Ráda bych poděkovala dětem z DDŠ, žákům
devátých a osmých tříd, liběchovským hasičům
a manželům Kratochvílovým, kteří zajistili dozor na
stanovištích. Děkuji také štědrým sponzorům:
limonádu pro děti zakoupil pan František Homolka
ml. a dva druhy zmrzliny darovala firma Puro
Gelato.


vyšlo krásné počasí. Jsme moc rádi, že všechny děti
odcházely domů spokojené a už nyní se těšíme na
příští rok, kdy opět společně oslavíme Den dětí.

Součástí dětského dne v Ješovicích je i soutěž
Ješovický koláček, kterou letos s převahou vyhrála
paní Marie Poláková. Její pekařské umění jsme
ocenili už poněkolikáté. Tentokrát nás překvapila
skvělým chodským koláčem.

DĚTSKÝ DEN V JEŠOVICÍCH A SOUTĚŽ
JEŠOVICKÝ KOLÁČEK

V neděli 5. června jsme se sešli na ješovickém
hřišti, abychom 27 dětem nabídli podobný program,
jaký byl předešlý den připraven v Liběchově. Také
v Ješovicích zahrnoval sportovní stanoviště, jízdu
na koních nebo malování na obličej. Rozdávali jsme
dva druhy zmrzliny, kterou ochutnali i všichni
dospělí včetně liběchovských hasičů. Paní Pavle
Kosové děkujeme za limonádu pro děti. Opět nám
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Městský úřad informuje

Vítání občánků
V sobotu 11. června 2022 se obřadní síň
Městského úřadu Liběchov zaplnila dětmi
a rodiči, kteří se po dvou letech opět mohli
zúčastnit Vítání občánků. Nejprve zavítaly na
úřad nejmenší děti a poté, ve stejný den, se
dostavili i jejich o něco málo starší kamarádi. Jako
upomínku na slavnostní přivítání mezi občany
města obdrželo každé z dětí pamětní list,
pohádkovou knihu a poukázku na nákup do DM
drogerie, pro maminky byly přichystány květiny.
Básničkou a písničkou slavnost doprovodily děti
z prvního stupně liběchovské základní školy a za
své vystoupení si odnesly sladkou odměnu.  


FAKTURY ZA VODNÉ A STOČNÉ

Stále evidujeme neuhrazené faktury za vodné
a stočné, které byly splatné k 30. červnu 2022.
Odběratelům, které oslovujeme individuálně,
budou v případě, že dlužnou částku neuhradí,
zaslány upomínky.

Pokud máte zájem dostávat faktury za vodné
a stočné elektronicky, kontaktujte Městský úřad
Liběchov (ou@libechov.cz, tel. 315 697 016)
a oznamte nám svou e-mailovou adresu.
Děkujeme.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Občanům, kteří hradí poplatek za svoz
komunálního odpadu ve dvou splátkách ročně,
připomínáme, že druhá letošní splátka ve výši
350 Kč za osobu musí být uhrazena do konce
září. Bližší informace k poplatku za svoz
komunálního odpadu získáte z Liběchovského
zpravodaje 2022, č. 1, dostupného na webových
stránkách města, nebo na městském úřadě.

Všechny děti srdečně zveme do

Pohádkového lesa
25. září 2022
od 15 hodin
start u hájovny
v Ješovicích

Gratulace jubilantům
Všem našim spoluobčanům, kteří
v září, říjnu a listopadu tohoto roku
oslaví významné životní jubileum,
jménem města Liběchov srdečně
blahopřejeme k narozeninám.
Přejeme Vám hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky, spokojenosti
a životního elánu.

Trasa je vhodná
i pro sportovní
kočárky.
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Ordinace Liběchov, s. r. o.

Představují se Vám:


Milí přátelé, 

každý z Vás, kdo má rád své
povolání a je takříkajíc ve
středním věku, ví, jak je krásné
vidět mladé pokračovatele svého
celoživotního snažení. Ordinace
Liběchov proto získala akreditaci Ministerstva
zdravotnictví k předatestačnímu vzdělávání
praktických lékařů. Potěšilo mě, že se dva mladí
lékaři rozhodli získávat své životní zkušenosti
právě na našem pracovišti. Nový způsob práce si
však vyžádal některé úpravy v prostorách
zdravotního střediska, abychom se sem všichni lépe
„vešli“. Doufám, že nynější účelné uspořádání
a nové vybavení bude sloužit ke spokojenosti
zaměstnanců naší ordinace a že příjemnější
prostředí bude vyhovovat také Vám, našim
pacientům.

Moji mladí kolegové budou pod mým vedením
získávat svoji praxi, a to nejen pozorováním, ale –
jak už ze slova praxe vyplývá – i vlastní lékařskou
prací. Podmínkou je samozřejmě vždy Váš souhlas.
Každý „mladý“, ať už začíná působit v jakémkoliv
oboru, přirozeně nemá zkušenosti, které se získávají
až časem. Naproti tomu je nabitý energií, nadšením
a novými poznatky. Z vlastní zkušenosti mohu říci,
že si své první pacienty pamatuji celý život. I proto
věřím, že s naší prací budete spokojeni.

MUDr. Lucie Žáčková za kolektiv Ordinace Liběchov


MUDR. KLÁRA PAVLÍČKOVÁ

Jmenuji se Klára Pavlíčková a jsem
absolventkou oboru Všeobecné
lékařství na 1. LF UK v Praze, rok
promoce 2021. Již na gymnáziu mě
vedle hry na různé hudební nástroje
a zpěvu vždy zajímala biologie
a péče o lidské zdraví, a tak jsem si
jako další vybrala studium na
lékařské fakultě. Při studiu mě
postupně zaujaly různé oblasti medicíny, proto jsem
si zvolila právě všeobecné praktické lékařství, které
tyto oblasti propojuje. Jsem ráda, že mohu svou
předatestační přípravu absolvovat v kolektivu
ordinace Liběchov pod vedením MUDr. Lucie
Žáčkové, a těším se na setkání s Vámi!

MUDR. VOJTĚCH ČERNÝ, MBA

Dobrý den, jmenuji se Vojtěch
Černý. Narodil jsem se a vyrůstal
v Roudnici nad Labem. Medicínu
jsem dostudoval v červnu roku 2022.
Kromě toho jsem absolvoval
manažerská studia MBA a LL.M.
Jako svůj lékařský obor jsem zvolil
všeobecné prak tick é lék ařst ví
a urgentní medicínu. Ve volném čase jsem
vášnivým hudebníkem, pěstitelem masožravých
rostlin a citrusů, potápěčem a v neposlední řadě
i hrdým otcem.

P. S. Obdivuji se autorce našich „podobizen“ Vandě Zandlové pro její schopnost vystihnout podobu
a osobnost člověka. Ale věřte, že „originály“ jsou přece jen hezčí a stojí za to je poznat. Rádi Vás uvidíme.

„PORADNA VČERA“ V MĚLNÍKU

Organizace Dementia I. O. V., z. ú., poskytuje seniorům a jejich rodinám poradenství při péči o lidi se
sníženou soběstačností, zejména s poruchami paměti. Za tímto účelem byla v Mělníku otevřena poradna
pod názvem „Poradna Včera“, kterou najdete v nových prostorách Coworkingového centra COOFF na
Náměstí Míru, č. p. 30. V poradně se vám bude každé úterý a čtvrtek od 16:30 do 19:00 hodin věnovat
naše sociální pracovnice. Mimo tyto dny se na ni můžete obrátit telefonicky na čísle: 774 875 709 nebo
formou e-mailu: poradna.melnik@dementia.cz. Poradenství je zaměřeno zejména na pečující, kteří se
v domácím prostředí starají o svého blízkého s Alzheimerovou nemocí nebo některým typem demence,
popřípadě o nemocného, který se potýká s nějakým fyzickým omezením. Naši odborníci vám mohou
poskytnout informace k péči o nemocného, poradit, jak vhodně komunikovat s člověkem s demencí,
pomoci s výběrem vhodné sociální služby nebo vysvětlit, jak požádat o příspěvek na péči. Veškeré naše
poradenské služby jsou zdarma.
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Léto s příměstským táborem
Stejně jako v předchozích čtyřech letech také
o letošních prázdninách zajistilo vedení města
Liběchov pro děti místních obyvatel i pro zájemce
z nejbližšího okolí pestré vyžití. Díky dotaci
z programu zaměstnanosti EU bylo od 11. července
do 26. srpna připraveno a podpořeno celkem šest
týdenních turnusů příměstského tábora, jehož
zázemí bývá už tradičně v liběchovské sokolovně.

Vedení jednotlivých turnusů se ujali zaměstnanci
naší školy – vychovatelky, asistentky a učitelky.
Kapacita tábora činila 14 dětí. Měli jsme týdny, kdy
bylo zcela plno, jiné byly naopak trochu volnější.
Některé děti se tábora zúčastnily opakovaně, další
se letos objevily poprvé, ale i ty odcházely domů
nadšené a plné zážitků. Jako každý rok se našli
účastníci, kteří byli přihlášeni na více než jeden
turnus, což jistě svědčí o kvalitě táborových aktivit
a jejich oblibě mezi dětmi i jejich rodiči. 

A co se na takovém příměstském táboře děje?
Záleží na zaměření konkrétního turnusu. Letos jsme
si prošli oblíbená i nová témata, a to od plazů
a domácích zvířat přes indiánský tábor až ke
kultuře, umění a různým způsobům tvoření. Děti se
tak o prázdninách učí nebo se zdokonalují
v různých výtvarných a pracovních technikách –
letos si např. vyrobily korkového hada, sádrové
odlitky rukou, slunečnici z papíru, přívěsky na
klíče, stojánky na tužky, pítko pro ptáčky,
jednoduché loutkové divadlo, papírové loďky či
náramky z gumiček. Dále vytvořily dle vlastní
fantazie obrázky z barevných víček od PET lahví,
vyzdobily si trička pomocí šablon a textilních barev
nebo malovaly na kamínky, které rovnou umístily
na vybraná místa ať již po Liběchově, nebo během
výletu i na dalších místech.

Součástí několika turnusů byly také přednášky na
dané téma – děti se tak dozvěděly leccos o plazech
i o životě domácích zvířat, viděly živou želvu,
pohrály si s morčátkem. Při umělecky zaměřených
turnusech se staly součástí divadelního světa (jako
kulisáci, rekvizitáři i herci) a vyzkoušely si různé
výtvarné techniky. Nezapomínáme rozvíjet
pohybové dovednosti dětí, pořádali jsme proto
sportovní soutěže a hry. Velice oblíbené jsou u dětí
jízda na koloběžce, florbal či fotbal, nově i chůze na
chůdách. Zkusily si také „ulovit“ prérijní hady či
kance.

A nechyběly ani neobvyklé aktivity: děti se
zúčastnily šipkované (hledání indiánského
pokladu), prošly pohádkovou stezku, na níž plnily
různé úkoly, zahrály si v divadelní inscenaci známé
pohádky Perníková chaloupka či zhlédly práci

s koněm při tahání dřeva z lesa a svezly se koňským
povozem. 

A aby toho náhodou nebylo málo, postupně jsme
se vypravili na místa blízká i vzdálenější. Cílem
našich výprav se staly skalní skulptury Had,
Harfenice či Čertovy hlavy, mělnické podzemí,
hořínský park a nově rekonstruovaná zdymadla
(která děti viděly přímo v akci), hrad Kokořín,
lázeňské město Poděbrady, Centrum řemesel
a bylinné zahrady Botanicus (nedaleko Lysé nad
Labem), zámek Ploskovice nebo Planetum Ďáblice. 

Novinkou na letošním táboře byla „Táborová
knihovnička“, výběr dětských knih z fondu Místní
knihovny v Liběchově. Děti si je v době poledního
klidu mohly prohlížet a číst, což starší čtenáři do
sytosti využili. U mladších vedl spíše odpočinek při
deskových hrách či malování.

Děti, rodiče i učitelé místní školy mají zájem
o letní aktivity tohoto typu, všichni proto doufáme,
že se představitelům města Liběchov podaří tradici
zdejšího příměstského tábora udržet. Budeme se
těšit, že se s dětmi i příští rok o prázdninách
vydáme za dobrodružstvím. Zatím nám nezbývá
nic jiného než si uchovat v paměti právě končící
léto.

Mgr. Jana Tottová
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Modrá kotva hlásí…
ZÚČASTNILI JSME SE NAVIGAMU 2022

Starší děti se ve dnech 2. – 5. 6. 2022 zúčastnily
celorepublikového setkání vodních skautů v Mostě
u jezera Matylda. Tato nejvýznamnější akce vodních
skautů v ČR se koná jednou za tři roky a účastní se
jí vždy kolem 1500 skautů i skautek ze všech koutů
republiky z malých i velkých skautských středisek.
Je nejen příležitostí k setkání, ale také možností
ukázat všestrannost a kreativitu skautského hnutí
a důležitost přírody, přátelství a bratrství všech
vodních skautů v ČR. Téma vždy vychází
z námořní historie. Letos to byl životní příběh
Augustina Heřmana, českého exulanta, který žil
v 17. století a proslul jako mořeplavec, obchodník,
kartograf a korzár. Přes Holandsko odplul do
severní Ameriky a působil v Novém Amsterdamu
(pozdější New York) a Marylandu. Spoustu her,
soutěží a jiného programu si naše děti moc užily.

REPREZENTOVALI JSME LIBĚCHOV NA KRAJI

Naše děti se nominovaly do krajského kola
Závodu vlčat a světlušek. To se konalo ve dnech 3. –
5. 6. 2022 v Kutné Hoře. V pátek večer jsme se
s dětmi ubytovali ve skautské klubovně a v sobotu
ráno jsme již stáli u místní sokolovny připravení na
start. Závod na téma Havíři začal průchodem
kutnohorským podzemím. Poté nás už čekaly
disciplíny z oblasti přírody, logiky, skautských
znalostí a dovedností. Náročnost krajského kola
závodu je samozřejmě vyšší. Naše děti se umístily
na krásném 9. místě z osmnácti závodících posádek.
V neděli jsme si prohlédli Kutnou Horu, navštívili
jsme muzeum Lega a pak vlakem vyrazili domů.
Závod se nám moc líbil.

POMÁHALI JSME NA DNI DĚTÍ

Na stejný víkend připadl i Dětský den
v Liběchově (4. 6. 2022), který jsme spolupořádali.
Pro děti jsme připravili střelbu z luků do terče. Jsme
rádi, že jsme zde mohli být a udělat dětem radost.

POŘÁDALI JSME TÁBOR V JUMANJI!

Letošní letní tábor jsme pořádali ve dnech 30. 7. –
13. 8. 2022 u rybníka Kačerna v Plzeňském kraji.
Tématem tábora byla hra Jumanji. Děti měly
nelehký úkol vrátit diamant do chrámu Jaguára,
který byl ukraden průzkumníkem Hernandem de
Soto a jeho výpravou. Plnily při tom různé úkoly
a byly pronásledovány Hernandovými nohsledy.
Na konec ale vše zvládly, diamant byl vrácen
a Jumanji byla zachráněna. Kromě celotáborové hry
pro nás hrálo prim táboření samotné a skautské

dovednosti. Trénovali jsme na lodích, koupali se,
hráli hry, plnili odborné zkoušky pro skauty
a skautky, tzv. odborky. Děti se při nich mohou
zlepšit v určité specializaci, která je zajímá. Někteří
členové např. plnili odborku trosečník. Mimo jiné
dostali za úkol postavit funkční vor a přeplout na
něm v suchém oblečení přes vodní plochu. To se jim
také podařilo! Pořádali jsme i soutěž ve vaření.
O večerech jsme pak zpívali u táboráku, měli
čajovnu nebo hráli Skautské riskuj. Jeden večer
patřil slibovému ohni, u kterého několik našich
členů složilo skautský slib. Samozřejmě jsme se
museli postarat také o chod tábora: mýt nádobí,
škrábat brambory nebo připravit táborový oheň.
V noci jsme drželi noční hlídky, aby se do tábora
nedostal nikdo neoprávněný a ostatní mohli v klidu
spát. To všechno ale k táboření patří, dělá jej
jedinečným a nezapomenutelným. Letošní tábor se
nám vydařil a my se již teď těšíme na ten další.

PŘIJÍMÁME NOVÉ ČLENY

Stále přijímáme nové členy, kterými se mohou stát
děti již od pěti let. V případě zájmu se ozvěte
příslušnému vedoucímu podle náborového letáku,
který najdete zde na straně 7.
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Za přístav Modrá kotva Liběchov Mgr. Jaromír Kubec

Liběchov sobě - spolek pro záchranu kostelíčka
Milí čtenáři,

počátkem června se v Kostelíčku uskutečnila
oslava Svatodušních svátků a při té příležitosti byla
návštěvníkům prezentována výstava Křížová cesta
v Liběchově, která se mimo jiné zaměřila na historii
výtvarného zpracování jednotlivých zastavení.
Barokní křížová cesta o čtrnácti zastaveních,
v mělnickém okresu jediná,
svou délkou odpovídající
přibližně 600 metrům Křížové
cesty jeruzalémské, byla
postavena roku 1780 nákladem
tehdejšího majitele panství
Huberta Karla hraběte Pachty
z Rájova. V té době byl v kapli
sv. Ducha na Viničním vrchu
zřízen Boží hrob a kaple byla
pak Božímu hrobu také
zasvěcena. Horní část
liběchovské křížové cesty
zdobí stromořadí lípy srdčité,
vysazené v době založení
zdejší kalvárie, tedy před 240
lety. Podle rukopisných Dějin
Liběchova Jana Langhanse
měla jednotlivá zastavení ve
svých výklencích původně
obrazy jednoho z bratrů
Kramolínových, pravděpodobněji Josefa Kramolína
(1730–1802), který tehdy pracoval na zakázkách pro
kostely v Mělníku a ve Štětí. Není nám známo, že
by se dochovaly jakékoliv bližší informace
o původních obrazech, a ani se nám nepodařilo
zjistit, jak byla křížová cesta výtvarně zpracována
v průběhu 19. století. Zajímavou informaci jsme
získali z farní kroniky Liběchova, psané od roku
1731. Na památku jubilejního roku 1900 chtěl
tehdejší liběchovský farář Pater Václav Šorejs
z prostředků sbírky pořídit pro liběchovskou
křížovou cestu nové reliéfy z terakoty, které
objednal u firmy Artura Müllera v Innsbrucku.
Firma však vyhlásila bankrot a reliéfy nedodala.
Farář tedy nechal vyrobit litinové rámy u firmy
A. Císaře v Dolních Beřkovicích a obrazy
jednotlivých zastavení namaloval jistý profesor
Margari, dnes blíže neznámý. Ani k těmto obrazům
nemáme žádnou dokumentaci. Na dostupné
fotografii z počátku šedesátých let 20. století je
patrné, že rámy byly již prázdné. Počátkem nového
tisíciletí Ing. Josef Janáček do rámečků instaloval
reprodukce barvotiskových svatých obrázků, a ty

jsou tam dodnes. V roce 2022 předložil náš spolek
studii nového výtvarného zpracování čtrnácti
zastavení liběchovské křížové cesty, která je dílem
sochařky a malířky MgA. Jitky Navrátilové.
Výtvarná studie je nyní ke zhlédnutí uvnitř
Kostelíčka, kde si zároveň můžete přečíst více
obecných informací o křížových cestách včetně
liběchovské.

Aktuálně pracujeme na
přípravách instalace další části
mobiliáře pietního místa podle
g r a fi c k é h o n á v r h u P h D r.
Vítězslava Štajnochra, Ph.D. Jde
o pamětní desku stavitele kaple
Karla Hyacinta svobodného
p á n a Vi l l a n i d e C a s t e l l o
Pilonico, jejímž autorem je opět
umělecký sklář a kovář Ing.
Miroslav Liederhaus.

Ve dnech 9. – 11. září se
v Liběchově uskuteční již
sedmý ročník Dnů evropského
dědictví. Jsem moc ráda, že se
letos aktivně zapojilo tolik
subjektů a že zájemcům
o kulturu a historii máme
v Liběchově co nabídnout.
Komentované prohlídky se
uskuteční v Kostelíčku,
v zámku, v kostele sv. Havla, v Uměleckém mlýně,
v historickém sklepě Vinařství Liběchov, na Klácelce
a v areálu liběchovského rybářství, kde bude
veřejnosti přístupný také pramen, který dal kdysi
vznik lázním Boží Voda. Kulturní víkend bude
zahájen v pátek v zámecké kapli vernisáží fotografií
Luboše Stiburka, v sobotu i v neděli program zahájí
stručné seznámení s dílem sochaře Václava Levého
v Liběchově a okolí, které bude připraveno
v liběchovském infocentru. Návštěvníci Dnů
evropského dědictví zde zároveň získají informační
letáčky, mapky a jiné potřebné informace. Chtěli
bychom Vás srdečně pozvat také na Dušičkový
koncert, který se bude konat dne 30. října od 16:30
hod. v kryptě kaple sv. Ducha, Božího hrobu
a sv. Kříže. Účinkují Nikola Liederhaus (kytara)
a Kristina Kubová (zpěv).

Za spolek Liběchov sobě MUDr. Šárka Bínová

Foto: Červencový superúplněk nad Kostelíčkem.
Snímek byl pořízen 12. 7. 2022 ve 21.22 hodin během
jedinečného okamžiku a nebyl graficky upravován.
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ZPRÁVY ZE ZÁMKU
JAK TO KDYSI CHODILO NA KLÁCELCE

Letní měsíce přinesly liběchovskému zámku nové
objevy historických faktů a dokumentů, a to díky
započatému zpracování archivu majitelů zámku,
rodiny Homolkových. Jednou z prvních nalezených
kuriozit, která mě zaujala, byl zachovaný
„Návštěvní řád“, upravující podmínky turistické
návštěvy známé liběchovské pamětihodnosti,
jeskyně Klácelky, vyzdobené skulpturami Václava
Levého. Existence dokumentu je svým způsobem
překvapivá, pochází totiž z roku 1928, tedy z doby,
kdy v Československu ještě nebyla zavedena
systematická ochrana historických památek. Chtěla
bych se zde proto podělit o naskenované rukopisy
„Návštěvního řádu“, dále schvalujícího dopisu
z Ministerstva školství a národní osvěty a také části
vícestránkového popisu kulturních a přírodních
památek na Liběchovsku, ze kterého je vidět, jakou
vážnost a význam tehdejší majitel panství Ing.
František Homolka těmto hodnotám přikládal a jak
usiloval o jejich uchování i zpřístupnění lidem
dobré vůle.

Ing. arch. Markéta Bahníková

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KLÁCELKY Z ROKU 1928,

schválený Ministerstvem školství a národní
osvěty, č. j. 33 480-v-28

1) Klácelka jest přístupna ve všední dny od 8 do
11 dopolední a od 2 do 5 hodiny odpolední řádně
se legitimujícím návštěvníkům za poplatek 1 Kč za
osobu a prohlídku co fond na zřízení nutných
ochranných opatření. V neděli jest klíč k dispozici
u majitele vily č. p. 164 (vila Františka Homolky st.),
ve všední dny v uvedené hodiny u podepsaného
ředitelství (ing. Františka Homolky ml.)
a v zámecké vinárně (Packové). Co zálohu na
vrácení klíče jest nutno složiti obnos per 10 Kč,-.

2) Návštěvníci zmíněných pamětihodností jsou
povinni zachovávat vždy plnou čistotu a tyto
chrániti.

3) Lesní personál, který jest pověřen hájením
těchto kulturně-historických památek, jest vždy
oprávněn proti nedodržovatelům těchto předpisů
a příp. škůdcům nejenergičtěji postupovati.

4) V případě, že by bylo zjištěno, že tyto památky
jsou poškozovány návštěvníky, budou tyto přístupy
veřejnosti po schválení zakázány.

5) Oznámení škůdci pamětihodností budou dle
zákona stíháni.

7. 3. 1928, ing. František Homolka,
ředitelství velkostatku v Liběchově nad Labem
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TEXT RUKOPISU (VIZ OBRÁZEK VPRAVO),
KTERÝ OBSAHUJE POPIS KLÁCELKY:

Nástupcem hrabat Pachtů z Rájova stal se po r.
1801 osvícený národovec a mecenáš Jakub Veith.
Jeho syn Antonín vystavěl r. 1840 na místě vymizelé
slovanské osady „Kostelec“, na návrší k osadě
Tupadlům mohutnou budovu „Slavín“ ve slohu
maurském, ve které hodlal umístiti 24 sochy
slavných Čechů a zříditi tím tak českou „Valhallu“,
Pantheon. Však práce nedokončena a 8 hotových,
z bronzu ulitých soch (práce Schwanthalerovy)
připadlo podle závěti Veithovy českému národnímu
museu, kde zdobí Pantheon. Směrem ke Štětí, na
různých místech po lesním komplexu, vytesány
jsou do pískovcových balvanů četné historické
figury, originální sochařská díla mladého tehdy
ještě sochaře Václava Levého, jejž Antonín Veith ve
sklárně Ludwigsthalské objevil, u sochaře Linneho
v Praze vyučiti a u Schwanthalera v Mnichově
sochařskému umění studovati dal. Na počest Fr.
Klácela, panslavisty a vlastence, nazval sochař Levý
celé území, v němž svoje práce sochařské umístil,
„Klácelkou“.

Stručně možno se zmíniti jen o nejvýznamnějších
partiích této ojedinělé oblasti: I. Rytířská jeskyně
(rytíři a gnomové do skal vytesaní hájí vstup ke
skupině výborných figur z Goethovy básně o lišáku
(Reinecke Fuchs): kohout, čáp, zajíc, osel, slepice
a netopýr v různých úborech, okrasné růžice

a portál, ve sluji za Klácelkou skřítkové zbraně
kovající a nedokončený relief jezdce s koněm; blíže
Ješovic: had, harfenistka, krokodýlové, kazatelna,
kaple sv. Magdaleny; na to k Želízům a kolem
Čertovy hlavy dvě skupiny, jež jsou výrazem
sochařova národního vědomí: II. Blaník (Zbyněk ze
Zásmuk, Žižka, Prokop Holý); obě skupiny
v komnatách do skály vytesaných s originelní
vnitřní výzdobou.
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Možnosti rozvoje turistiky, kultury a zkvalitnění života v Liběchově
(Dokončení z minulého čísla)

Poukázali jsme už na příhodnou polohu
Liběchova, na jehož území zasahuje část Chráněné
krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj i část
Přírodního parku Rymáň. Spolu s dalšími
přírodními prvky, jako je Viniční vrch nebo rozsáhlé
okolní lesy, tvoří Liběchovsko návštěvnicky
zajímavou oblast, v níž by se podpoře turistického
ruchu mělo dostávat náležité pozornosti.
Z celkového pohledu však není turistický potenciál
místa zatím plně využit. Kromě měst Liběchov
a Mělník by na rozvoji této sféry mohli
spolupracovat zdejší občané, například spolky,
a dále místní firmy a podnikatelé. Velkým přínosem
by byla i úzká spolupráce s okolními obcemi
a cílená podpora od Středočeského kraje.

Liběchov má šanci stát se výchozím bodem pro
pěší turistiku i cykloturistiku zejména proto, že
disponuje dobrým dopravním spojením, ať už jde
o autobusovou nebo železniční dopravu. Kromě
toho nabízí hotelové ubytování, ale i zařízení pro
hromadnou rekreaci v kempech s místem pro
stanování a s možností sportovního vyžití, včetně
dobře dostupného koupaliště v nedalekých
Želízích. Sportovní aktivity lze přímo v Liběchově
provozovat na fotbalovém hřišti a také v nově
opravené sokolovně, jejíž využití je takřka
univerzální. Podmínky pro turistiku i sport příznivě
ovlivňuje již zmíněné přírodní prostředí města
a jeho okolí.

Je zřejmé, že pro fungování a rozvoj cestovního
ruchu je nezbytná funkční infrastruktura, dále
podpora podnikání a zajištění nezbytného
financování, jakož i spolupráce s okolními obcemi.
Většina podmínek pro rozvoj turistického ruchu je
zahrnuta do cílů ve Strategickém plánu rozvoje
města Liběchov: například výstavba stezek pro
nordic walking, aktivní propagace a marketing
cestovního ruchu, výroba propagačních materiálů,
výstavba orientačního systému ve městě
(informační cedule, mapy, značení) a podpora
kulturních a společenských akcí pro rozvoj
cestovního ruchu. V rámci ochrany životního
prostředí je mimo jiné plánována výsadba a údržba
veřejné zeleně, realizace vegetačních úprav
u komunikací i v zástavbě. Již nyní jsou některé
podmínky splněny: v centru Liběchova funguje
v sezóně turistické informační centrum s nabídkou
suvenýrů, místních publikací a informačních
materiálů. Je spojeno s veřejnou knihovnou, jejíž
provoz je celoroční. Byl instalován informační
systém šipek, které návštěvníky města navádějí

k místním kulturním památkám i dalším důležitým
budovám. Přínosem je i udržovaná lipová alej
z centra k fotbalovému hřišti, upravené chodníky
atd.

SOUHRN STÁVAJÍCÍCH TURISTICKÝCH TRAS

Pěší turistika

Územím města vedou značené turistické trasy. Po
modré je možné absolvovat okruh po stopách
Václava Levého, který měří 12 km a prochází těmito
body: Liběchov (u zdravotního střediska) –
autokemp Liběchov – Boží Voda, u Křížku –
Klácelka – Čertovy hlavy – Želízy, bus – Tupadly –
Had – Harfenice – kaplička Máří Magdaleny –
Liběchov. Zeleně značená trasa vede z centra obce
buď do Želíz a dále do Tupadel (4,5 km), nebo
opačným směrem podél Labe do Mělníka přes
Vehlovice a Mlazice (9 km). V lese nad Liběchovem
lze pokračovat od Hada po žluté k jeskyni
Mordloch a ke skále Sedm chlebů, dále kolem
Hraběcí kaple a Mariánské kaple přes Stračí až do
Štětí. Za připomenutí stojí i nenáročný pěší výstup
výjimečnou křížovou cestou od kostela sv. Havla až
ke kapli sv. Ducha, Božího hrobu a sv. Kříže na
Viničním vrchu, odkud je nádherný výhled na
široké okolí Liběchova. Další zajímavé trasy jsou
vedeny v okolních obcích.

Klub českých turistů pořádá v Liběchově
každoročně turistický pochod po okruhu Václava
Levého.

Cyklistika

Velkou příležitostí pro zvýšení turistického ruchu
je cykloturistika, která má ve zdejších podmínkách
stěžejní význam. Liběchovem nebo jeho blízkým
okolím procházejí atraktivní a naučné cyklotrasy,
například: č. 24 Labská cyklotrasa, č. 0057 Lhota –
Liběchov, č. 0010 Kokořín – Želízy, č. 0012 Vojtěchov
– Malý Hubenov, č. 7 Kralupy nad Vltavou –
Mělník.

Trasy cyklotras v Liběchově a okolí jsou dostupné
v mapové aplikaci na https://gis.kr-stredocesky.cz.
V současné době připravuje Krajský úřad
Středočeského kraje aktualizaci generelu cyklotras
kraje a propojení Mělník – Liběchov – Tuhaň – Dubá
– Česká Lípa (zde napojení na cyklostezku
Varhany). Lze se přihlásit do Programu pro
poskytování dotací ze středočeského Fondu
cyklistické infrastruktury.
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Ing. František J. Ohem, občan Liběchova

11. srpna 2022
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Liběchovští dobráci bojují i s plyšáky
SDH LIBECHOV 16:15:26 P-LESNI POROST
LIBECHOV, JESOVICE, HORI NIZKY LESNI
POROST NA SKALE, CCA 2X2M A ROZSIRUJE
SE, HROZI ROZSIRENI DO LESA.

Na mobilech všech dvanácti liběchovských hasičů
a také několika členů vedení města vyskočila
zpráva, ze které zatím není úplně jasné, co a hlavně
kde přesně se odehrává. Jedno je ale jisté – je to
signál, že jednotce zdejších „dobráků“, jak jsou
dobrovolní hasiči v Česku označováni, právě začala
běžet desetiminutová lhůta pro výjezd k požáru. 

„Jsme jednotka kategorie JPO pět, to je ta nejnižší,
působící na úrovni obce, a ta má k výjezdu právě
desetiminutovou lhůtu,“ vysvětluje mi velitel
liběchovských hasičů Miroslav Haška, když jsme se
po čase sešli v liběchovské hasičárně.

„Ačkoli některé
jednotky vyšší kategorie
mají na výjezd pouhé
dvě minuty, ani splnění
desetiminutové lhůty
není žádná legrace,
“ vkládá se do hovoru
Haškův zástupce
Bohumír Šafránek.
„Představ si, že třeba
sedíš večer u televize
nebo si prostě doma
něco děláš. Za těch
deset minut se musíš
nejen
pořádně
obléknout do mundúru
a obout, ale především doběhnout do hasičárny
a v plném složení jednotky sedět v nastartovaném
autě, nahlásit se operačnímu a vyrážet na místo
určení.“

Zmíněné esemesky už dnes nahrazují dobře
známé houkání sirén, takže o poplachu hasičů se
obyvatelé Liběchova ani nemusejí dozvědět. Zprávy
na mobily posílá středočeský koordinátor. „V rámci
integrovaného záchranného systému IZS nás
mohou zvednout na operačním středisku na
Kladně,“ dozvídám se, a brzy mi dochází, že
„zvednout“ nebo „sáhnout na nás“ v hasičském
žargonu znamená prostě povolat do akce.

„Nějaký profesionální velitel zásahu si vyžádá
prostředky, které k zásahu potřebuje, například
hodně vody. A Kladno pak zvedne jednotky, které
ty potřeby zajistí. Nesáhne po všech v nejbližším
okolí zásahu, většinou se snaží vybírat trochu na
přeskáčku, aby se nestalo, že se všichni sjedou na

jedno místo, a pak nebude mít kdo zasáhnout někde
jinde,“ přibližuje Bohouš Šafránek.

ČTYŘI CHLOUBY NA KOLECH

Čím tedy může přispět liběchovská jednotka?
„Naší největší chloubou je loni zakoupená Tatra 815
CAS 32, která pobere devět kubíků vody,
“ nadechuje se pyšně Miroslav a zahajuje dlouhé
vyprávění, jak se dotyčné cisternové auto podařilo –
prý za velmi dobrý peníz – sehnat od hasičů z Dubí
u Teplic. Tehdy totiž začal trochu stávkovat
dosavadní „erťák“, tedy stará cisterna Škoda 706
RTO, která je momentálně mimo provoz a do
pořádku ji po své vlastní práci chodí po večerech
dávat nejstarší a nejzasloužilejší člen jednotky Sváťa
Spíchal.

„Máme ale také z nedávné doby dopravní
automobil,“ ukazuje
velitel Haška před
hasičárnu k osobní
dodávce volkswagen,
„a automobilovou
stříkačku Dodge – za
jejich obstarání patří
velký dík mému
předchůdci Honzovi
Rodrovi. Myslím tedy,
že máme super
vybavení, a až zase
bude ve výjezdu erťák,
tak to bude úplná
bomba!“

Jedna věc je ale
technika, a druhá lidé. A s těmi to u liběchovských
hasičů moc slavné není. Už před lety byl ve fázi
skomírání oficiálně zrušen Sbor dobrovolných
hasičů Liběchov, což je klasický „vesnický spolek“,
občanské sdružení, které nesmí být zaměňováno
s jednotkami vyjíždějícími k zásahům. I samotná
jednotka však před časem kvůli klesajícímu počtu
členů sama požádala o přeřazení z vyšší kategorie
JPO III do současné pětky. „Chybí nám mladá krev,
jednoho dne můžeme prostě vymřít,“ říká
posmutněle Haška, i když se prý nově podařilo
sehnat tři nebo čtyři nové zájemce. „Mladí jsou
prostě líní a sedí u počítače,“ zabručí své vysvětlení
Šafránek.

A co pro Liběchovské znamená, že nejsou
v trojkové kategorii jako například hasiči na
Vehlovicích a v Želízech? Především to, že působí
primárně v katastru obce a Kladno je k zásahům
jinam povolává daleko méně než jednotky třetí
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nebo druhé kategorie. „Prostě si necákneme, pokud
není vyhlášen vyšší stupeň poplachu,“ přidává mi
Haška další výraz do hasičského slovníčku.

Vlastně je to tak, že jednotky podobné té
liběchovské mají daleko blíže ke své obci než
k hašení. Vždyť i Haška je nejen velitelem hasičů,
ale také vedoucím městských technických služeb.
„Do 16 hodin mám pracovní dobu v technických
službách, pak se stávám hasičem,“ říká trochu
zaskočeně, když se ho ptám, kdy dochází k jeho
převtělování.

Zatímco tedy kladenské operační středisko
povolává liběchovské hasiče zhruba k deseti
zásahům ročně, daleko více je úkoluje zdejší
radnice. „My jsme obecní hasiči, zřídila nás obec,
naše vybavení je obecní majetek, a tak samozřejmě
zajišťujeme tyto služby obci,“ zdůrazňuje velitel.
Organizují proto třeba čarodějnice, ale hlavně
z a l é v a j í z e l e ň , o d s t r a ň u j í s p a d l é s t ro m y
a nebezpečné větve, nachomýtli se už
i k zachraňování příslovečného koťátka z vysokého
stromu. Jeden jejich zásah se dokonce točil kolem
medvídka. „Plyšového, takového šedého,“ chechtá
se Haška a popisuje akci, při které bylo nutné
urgentně vyčistit kanalizaci, aby splašky nenatekly
do domů. Ukázalo se tehdy, že onou žábou na
prameni – tedy překážkou bránící průtoku splašků

– byla zmíněná hračka, o kterou se zachytávaly
další věci, jaké nemají v odpadních rourách co dělat:
hlavně vlhčené ubrousky a ztuhlý tuk z pánví
a friťáků.

HASIČSKÁ ČEST

Když nepřijde mimořádná finanční injekce od
kraje, nebo jako loni od města na nákup tatrovky,
obvyklý rozpočet liběchovských hasičů je
v posledních letech něco přes dvě stě tisíc ročně. Do
toho se musejí vejít nejen s nákupem vybavení,
údržbou a provozem vozidel, ale i případnými
symbolickými odměnami, vyplácenými před
koncem roku – coby „dobráci“ jinak slouží
zadarmo. 

Nemůže se tedy stát, že jim jednoho dne přijde
esemeska, po které však už nikdo k zásahu
nevyjede? Šafránek pohledem zamyšleně
probodává podlahu hasičárny a pak vysvětluje:
„Jedou ti, co mohou, my jako pětka nemusíme držet
pohotovosti. A kdybychom se jednou nesešli
v dostatečném počtu, tak bychom prostě nevyjeli.
“ Oba mí průvodci se shodují, že takový případ,
takový „černý puntík“ v záznamech liběchovských
hasičů ale naštěstí nepamatují. „Pořád přece existuje
něco jako hasičská čest!“ říkají mi na rozloučenou.
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Bez dobrovolných hasičů se naše republika neobejde, říká bývalý
ředitel Hasičského záchranného sboru ČR
Plných deset let vedl Drahoslav Ryba české hasiče.
Z postu generálního ředitele HZS loni odešel, když mu
vypršelo druhé povolené funkční období. Od podzimních
parlamentních voleb je generálporučík v. v. Ryba
poslancem za ANO. Celý svůj profesionální život ale
zasvětil hasičům, ostatně už na Vysoké škole báňské
vystudoval obor Technika požární ochrany.

Mluvíme spolu v době, kdy vrcholí snahy stovek
hasičů o likvidaci rozsáhlého požáru v Českém
Švýcarsku. Kdybyste byl ještě v čele HZS, jednal
byste třeba v něčem jinak, nebo postupy
v podobných případech jsou spíše univerzální,
neměnné?

To je velmi složitá otázka, protože nejsem
zasvěcený do všech detailů. Každopádně lesní
požár je vždy velmi složitý fenomén. Zaznamenal
jsem v tisku diskuze, jestli hasiči včas
povolali, nebo nepovolali posily.
Z toho, co teď vím, byl řekl, že to
bylo v pořádku. Každopádně nějaké
celkové hodnocení si nechám, až
bude po všem. Každý takový požár
se vždy vyhodnocuje, až celý zásah
skončí, bude tomu tak jistě i teď. 

Nesmíme ale nikdy zapomínat, že
velitel zásahu se vždy rozhoduje
podle momentální situace v daném
čase, podle informací, které má v tu
chvíli, nikoli podle toho, co se ukáže nebo zjistí
dodatečně. Proto jsem i já se svým zpětným
hodnocením velmi zdrženlivý. 


abychom je
nemohli mít.
O b e c n ě
samozřejmě platí,
že čím větší objem
nějaký stroj
p o b e re , t í m j e
dražší, a tím je
nákladnější i jeho
provoz a údržba.
Doporučoval
bych proto jít
nějakou střední
cestou, ale hlavně
rychle.

Pojďme od techniky k lidem. Polovina z hasičů
zasahujících v Českém Švýcarsku
byli dobrovolní hasiči. Odvedli
i polovinu práce? Je výkon
dobrovolného hasiče stejný jako
výkon profesionála?

Rozhodně ano. Významná role
dobrovolných hasičů v českých
zemích má přitom své historické
kořeny. V Německu a Rakousku se
vyvinula silná role dobrovolných
hasičů, třeba v Maďarsku naopak
hrají klíčovou roli ti profesionální.
U nás je to nějaký mix, a řekl bych, že dobrý mix.
Dobrovolné hasiče využíváme u požárů, ale také
u jiných typů zásahů, a myslím, že pro Českou
republiku je to dobrý kompromis. 


Rozhovor
Liběchovského
zpravodaje

Chybí České republice nějaké zásadní
vybavení? 

Jednou věcí je běžná zásahová technika. Ta je
mnohde zastaralá, za hranicí životnosti, což je
výsledek různých rozpočtových škrtů z minulosti.
Zároveň si ale myslím, že stav této techniky hašení
požáru v Hřensku nijak neovlivnil.

Na druhou stranu má ČR ve velmi nedostatečném
stavu leteckou hasební techniku. Máme v provozu
jen dva letouny typu An-2, původně určené pro
zemědělské práškování. Máme k dispozici
i policejní a vojenské vrtulníky, které mohou
shazovat vodu z bambivaků. Ty jsou ale vhodné
spíše k preventivnímu smáčení terénu než přímo
k likvidaci ohně. 

K plošnému hašení požárů by se tedy určitě měla
doplnit ta letadla, tak malá země zase nejsme,

Jak se útvary dobrovolných hasičů rozdělují?

Ze zákona musí mít každá obec svou jednotku,
nebo si ji nasmlouvá jinde. Máme proto i jednotky,
které pomáhají mimo katastr své obce. Ty
rozdělujeme na tu nejvyšší kategorii JPO II – ti drží
pohotovosti a jsou schopni vyjet k zásahu do pěti
minut. Za to dostávají i nějaké finanční ohodnocení,
částečně od zřizovatele, částečně od státu. Pak jsou
další dobrovolní hasiči, JPO III, kteří nedrží
pohotovosti, ale také je využíváme a měli by
vyjíždět k zásahům mimo své katastrální území do
deseti minut. Tyto jednotky mají také lepší vybavení
a stát na ně také nějakým způsobem přispívá. 

A pak jsou ty, které jsou určeny pro vlastní obec,
a těm může stačit třeba dopravní automobil
a nějaké čerpadlo. Ty spadají do kategorie JPO V.
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Kdybyste se ptal, kam se poděla čtyřka, tak to jsou
podnikoví hasiči. 

U všech zasahujících jednotek je dohromady asi
70 tisíc dobrovolných hasičů. (Profesionálních
hasičů má ČR asi deset tisíc – pozn. red.) 

A pak máme Sbory dobrovolných hasičů (SDH),
působící na úseku požární ochrany, které čítají asi
350 tisíc osob. Jednotky a spolky SDH nelze
zaměňovat, i když řada příslušníků jednotek JPO je
i členy SDH. 

V každém případě je dobře, že jsou dobrovolní
hasiči nasazováni, mají k tomu příslušný výcvik
i vybavení, to někdy dokonce může být lepší než
u profesionálních hasičů.

Jaké jsou vztahy mezi profesionály
a dobrovolnými hasiči, je tam nějaká rivalita? 

My se snažíme, aby nějaké bariéry mezi
profesionálními
j e d n o t k a m i
a dobrovolnými hasiči
nebyly, mívají společné
úkoly, na kterých musejí
spolupracovat. Na
druhou stranu na místní
úrovni samozřejmě
nějaké pnutí může být,
ale je snaha to potlačovat.


Doby zachycené ve filmu Hoří má panenko už
jsou dávno pryč, nicméně tyto jednotky, když
nejsou v pohotovosti, si pořád určitě najdou čas,
aby se pobavily. 

Vy osobně, kromě Vaší nedávné ústřední funkce,
pocházíte z hasičské rodiny. Dostanete se ještě
někdy coby generál ve výslužbě mezi řadové
hasiče? 

Určitě, zrovna včera byla tady u nás na vsi, kde
bydlím, soutěž v požárním útoku, účastnilo se
několik desítek soutěžících, takže jsem
s dobrovolnými hasiči strávil celé odpoledne.

Mají takové soutěže, kterých se často účastní
i děti, nějaký smysl? Přinese to v budoucnu něco
hasičským jednotkám? 

Samozřejmě! Dnešní hasiči se starají o nastupující

Navíc když se řekne
hasiči na vesnici, mnoho
lidí si to spojí spíš se
zábavami…

Ano, to jsou ty sbory
dobrovolných hasičů,
SDH. To jsou občanské
spolky, jejichž hlavní
činností je osvěta, práce
s dětmi, pořádání
kulturních akcí, plesů
a zábav. Ale jak už jsem
říkal, část z nich se
zároveň může zapojovat
do jednotek a do zásahů
v terénu.


Liběchovští hasiči na své základně

Před časem jsem byl na pivu v hasičské zbrojnici
a přímo mezi zásahovými auty jsme měli pípu.
Neškodí takové situace trochu reputaci hasičů?

Víte co, každá dobrovolnická činnost je založená
na jakési potřebě setkávat se, vést nějaký
společenský život, pro ty lidi je to často důležitá
součást jejich motivace, protože většina z nich to
dělá úplně zadarmo.


generaci již od mládí, takže v tomto duchu je
odvedou od počítačů a jiných podobných zábav
a vytváří tím jakési podhoubí pro členskou
základnu budoucích dobrovolných, ale
i profesionálních jednotek. A samozřejmě je to
i zvyšování fyzické kondice dětí.
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CO SE DĚJE VE VÝZKUMÁKU
CO JSME VYBÁDALI?

Malé váčky v krvi mohou pomoci odhalit
onemocnění mozku

Pro sledování vzniku a vývoje nemocí nebo
účinnosti léčby jsou nezbytné ukazatele, které
odráží stav postižení tkání a jsou zároveň snadno
dostupné. Vědcům z našeho centra Pigmod se
podařilo popsat takové ukazatele nesoucí informaci
o postižení mozku. „Přišli jsme na to, že v malých
váčcích z krve je celkové množství huntingtinu –
bílkoviny, jejíž mutace způsobuje Huntingtonovu
nemoc – vyšší u prasečích modelů a pacientů
s Huntingtonovou nemocí v porovnání se zdravými
kontrolními jedinci,“ popisuje výsledky práce
vedoucí týmu Helena Kupcová Skalníková
a vysvětluje potenciální význam váčků: „Můžeme si
to představit, jako by se malinkaté kousíčky
nemocné tkáně ze vzdálených a těžko dostupných
orgánů dostaly do krve. Z odběru krve, bez nutnosti
biopsií daných orgánů, by šlo vyšetřit tuto
nemocnou tkáň a zjistit či sledovat průběh
a účinnost léčby.“

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Ve dnech 22.–26. 8. 2022 v areálu ÚŽFG
v Liběchově opět probíhal příměstský tábor
s názvem Tajemství vědy, který jsme uspořádali ve
spolupráci s Domem dětí a mládeže v Mělníku. Na
čtrnáct vědeckých nadšenců ve věku 12–16 let
čekaly zajímavé přednášky a exkurze. Děti se
dozvěděly mnoho zajímavého o zvířatech v našem
okolí a hlavně si samy vyzkoušely vědeckou práci
v laboratoři i v terénu. Nabyté poznatky potom
zúročily v závěrečné bojovce. Letos si tábor užili
účastníci i lektoři a věříme, že všechny společně
strávený čas naladil k dalšímu bádání. 


Nahoře: Extracelulární váčky získané z krevní plazmy
miniprasat v elektronovém mikroskopu po mnohonásobném
zvětšení (na obrázku zvětšené 200 000 x). Pro představu: je
to, jako bychom kapku krve velkou 5 mm zvětšili na velikost
1 km a pak bychom váčky pozorovali pouhým okem (foto:
Helena Kupcová Skalníková).

POZVÁNKA NA NOC VĚDCŮ

R o z m a n i t o s t ž i v o č i š n é ř í š e j e o b ro v s k á
a rozmanitost smyslů a schopností vnímat okolní
svět snad ještě větší. Zajímá vás, jak mohou smysly
přispět ke vzniku druhů? Chcete se dozvědět, jaké
jsou možnosti léčby slepoty a hluchoty a jak
k tomuto výzkumu přispívají liběchovská
miniprasátka? Víte, kdy se u různých živočichů
jednotlivé smysly vyvíjejí? Nebo co a jak vnímají
zvířata v naprosté tmě a tichu? Potom se na Vás
budeme těšit 30. 9. 2022 od 17.00 do 22.00 hod. na
Noci vědců v areálu ÚŽFG v Liběchově!
Poslechnete si zde zajímavé přednášky, zúčastníte
se rodinné hry nebo si vyzkoušíte virtuální realitu.
Tentokrát otestujeme i vaše smysly!

CO NÁS ČEKÁ?

Kromě Noci vědců se na Vás budeme těšit na
tradičních Dnech otevřených dveří, které pořádáme
v týdnu od 31. 10. do 4. 11. 2022. Zajímavé
přednášky a exkurze budou určeny primárně pro
školní kolektivy, ale i pro veřejnost. V případě
zájmu pište na e-mail knihovna@iapg.cas.cz.

O mezinárodních konferencích a terénních
výpravách, kterých se naši vědci účastní, se více
dozvíte v některém z dalších vydání Zpravodaje.

Text: Barbora Vošlajerová, Jana Zásmětová
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