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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

OBEC ŘEŠÍ ZPOŽĎOVÁNÍ AUTOBUSŮ Milí čtenáři,
začnu na jarní číslo trochu nečekaně – otáz-

kou, co mě v posledních dnech zlobí. Stejně jako
mnohé z vás zpoždění autobusů. Těšil jsem se,
že zapojení všech líbeznických spojů do pražské
integrované dopravy přinese většině cestujících
větší pohodlí a úspory. Bohužel změnu zatím pro-
vázejí komplikace. Vím samozřejmě ze své zku-
šenosti, jak hloupé je začínat den zpožděním na
cestě do práce. Denně sleduji, jak se situace 
vyvíjí. Zpoždění se v průměru zmenšují, ale bo-
hužel jen pomalu. Už v prvním týdnu jsem oslo-
vil ROPID, aby přichystal pro další dny zálohy. 
Dopravci vyšli vstříc a skutečně v době špičky 
záložní autobus spoje posiloval. Zároveň jsem vy-
volal větší jednání zástupců měst a obcí s ROPI-
Dem a dopravci, aby se podařilo komplikace co
nejrychleji odstranit. Požádali jsme dopravce, aby
věnovali ještě větší pozornost informování řidičů
o tarifech. Jedním z problémů je totiž pomalé
odbavování cestujících. Domluvili jsme se i na po-
sílení dalších spojů. Snad tedy další týdny a vy-
volané úpravy pomohou systém usadit tak, aby
opravdu převážily pozitivní efekty.

Chci se ale také zmínit, o tom co mě těší: Mám
radost, že se daří dokončit úpravy cest a terénu
kolem zdravotního střediska. Odstranili jsme tím
také bariéru u hlavního vstupu. S příchodem jara
jsme se pustili do údržby záhonů na náměstí,
před Tescem a v parku Na Chrupavce. Doplnili
jsme keře k čistírně odpadních vod, aby v dalších
letech zaclonily pohled na kalovou nádrž. Upra-
vili jsme také záhony u pošty a v zatáčce před
masnou. Věřím, že i tyto drobné změny přispějí
k tomu, že pohled na naši obec bude každému
přinášet potěšení. Dostanu pokaždé lepší náladu,
když jedu kolem rozkvetlých myrobalánů u školy,
jež jsme loni vysázeli, nebo kolem prunusu, který
vykvetl naproti kostelu. A velkou radost jsem měl
také z toho, že do akce Ukliďme Česko se zapo-
jilo více než 20 lidí. Máme díky tomu čistější
a krásnější Areál zdraví i větrolam na cestě do
Baště. Těší mě také, že díky nabídce obce a na-
šeho sociálního výboru má hned několik seniorů
dostupnější jídlo. Rozváží je JIP. Obec jen přišla
s iniciativou a zjistila, kolik lidí by o takovou
službu mělo zájem. Vím, že jsou to vlastně malé
radosti. I díky nim se ale ty větší starosti v obci
výrazně lépe snášejí.

Přeji vám jaro plné alespoň těch malých radostí.

Váš starosta

Číslo měsíce: 525 – to je počet vyřešených pře-
stupků obecní policií Líbeznice za rok 2014.

V úterý 7. dubna v půl páté ráno odjel z Líbeznic
první autobus od Neratovic zapojený do systému
Pražské integrované dopravy (PID). Dopravu bohužel
zkomplikovala hned první den vážná dopravní ne-
hoda v Mělníce. Zasahoval u ní i vrtulník. Doprava
téměř dvě hodiny stála. Zdržení autobusů ale prvním
dnem neskončila, bohužel pokračovala i v dalších
dnech a jen pozvolna se zkracovala. Zmatky prová-
zely i odjezdy v odpoledních hodinách z nového
společného stanoviště v Ládví. Kvůli komplikacím vy-
slal ROPID právě do tohoto místa své pracovníky,
kteří cestující informují a nasazují od druhého týdne
v případě potřeby také záložní autobus.

„Každou velkou změnu ve veřejné dopravě pro-
vázejí porodní bolesti. Zdržení autobusů sledujeme
a požádali jsme hned také ROPID a dopravce, aby
hned pro druhý týden provozu přichystali pro kri-
tické situace záložní autobusy,“ říká starosta obce
Martin Kupka.

Podle statistik i odezvy cestujících byla většina
spojů v prvním týdnu zpožděná. Na čas jich přijela
jen čtvrtina. Ve druhém týdnu se situace viditelně
zlepšila, ale zejména ve špičkách k problémům do-

cházelo pořád. Podle organizátora dopravy, společ-
nosti ROPID, je na vině zejména pomalejší odbavo-
vání cestujících, kteří od řidičů žádají informace
o výši jízdného a nově platných tarifech. Dalším dů-
vodem byl podle ROPIDu zvýšený zájem veřejnosti
o autobusovou dopravu. Podle názoru řidičů v au -
tobusech prý počet cestujících skokově vzrostl.

„Zavedení jednotného systému v dopravě v okolí
Prahy včetně jednoho jízdného dokladu je určitě
krok správným směrem. Každý den sledujeme, jestli
se už více daří dodržovat jízdní řád. Vyvolali jsme
také jednání s ROPIDem a dopravci, které se usku-
tečnilo na konci druhého týdne po změně provozu
a bude se opakovat do vyřešení problémů každý
týden,“ zdůrazňuje Martin Kupka.

Výsledkem je dohoda o tom, že ROPID bude 
posilovat spoje záložním autobusem a na stano-
višti v Ládví bude dále držet dispečerskou službu.
Po týdnech bude ROPID vyhodnocovat zpoždění 
a navrhne změny jízdních řádů, aby se na ně v bu-
doucnu mohli cestující více spoléhat. Ve hře je také
zavedení nových přímých spojů z Neratovic s jedi-
nou zastávkou v Líbeznicích. 

Zpoždění se zkracují jen pomalu                                                                                                        foto -mk-

UŽITEČNÁ APLIKACE PRO CESTUJÍCÍ
Zajímavý tip pro všechny, kteří jezdí z Líbeznic ve-
řejnou dopravou, nabídl líbeznický občan Milan
Somsedík. Vytvořil jednoduchou aplikaci pro chytré
telefony s Androidem pro sledování spojů. Stačí na
Google Play najít a instalovat aplikaci „Líbeznice

PID“. Sledovat je pak možné dokonce i čas, který
zbývá do pravidelného příjezdu autobusů. Plně oce-
nit to ale bude možné až v okamžiku, kdy budou
spoje přijíždět na čas.

-na-

Ohlasy z obecní stránky na facebooku:

Jana Maiksnar Vašíčková To se vychytá ☺ (7. dubna)

Hanka Balogová A dnes opět – odjezd měl být v 10:51 h. a autobus dorazil v 11:05 h. Za tři dny se mi
ještě nestalo, že by přijel včas... Z 15–20 minut do Holešovic je půlhodina na Ládví jak vyšitá plus dalších
pár minut při přestupu... Snad bude líp... (9. dubna)



označující konec obce. Kde měří líbeznická po-
licie a jak často se vůbec měří? 

Měření rychlosti není naší hlavní činností. Je v rovno-
váze s ostatními úkoly – i s ohledem na připomínky
občanů a vedení obcí, kde působíme. 

Obecní police může měřit rychlost pouze v úsecích,
které jsou schváleny dopravním inspektorátem Policie
ČR. V obci Líbeznice máme schváleno sedm úseků pro
měření rychlosti. Měříme zpravidla dvakrát do týdne
v nepravidelných časech. Vzhledem k dopravním opa-
třením v centru obce sledujeme nejčastěji dodržování
nejvyšší povolené rychlosti v ulici Družstevní, kde není
zbudovaný chodník a pohybuje se zde mnoho pěších,
v ulici Zdibské na přechodu pro chodce a v ulici Ho-
vorčovické, kdy někteří řidiči po přejetí zvýšeného pře-
chodu často překračují dovolenou rychlost. Pokud se
mám vyjádřit k měření rychlosti těsně u konce obce,
je rozdíl v tom, kde hlídka zastavuje vozidla a kde
k překročení rychlosti vozidla dojde. Naše obecní poli-
cie disponuje silničním laserovým rychloměrem, který
je schopný zaznamenat překročení rychlosti až do
vzdálenosti 450 metrů. Pokud je nastavená rychlost
překročena, pořídí přístroj dokumentační foto, spustí
se automaticky záznam až do doby, kdy je řidič hlídkou
zastaven, a je pořízena poslední dokumentační foto-
grafie s registrační značkou vozidla a řidičem.    

Kolik jste třeba loni vybrali na pokutách a jaký
podíl má rychlá jízda řidičů?

V loňském roce jsme v blokovém řízení projednali 
celkem 525 přestupků, z čehož bylo 343 přestupků
překročením nevyšší dovolené rychlosti v obci. Celková
výše uložených pokut na místě zaplacených i nezapla-
cených byla ve výši 456 500 Kč. V blokovém řízení tedy
jasně vedou přestupky za rychlost. 

Mění se nějak poměry mezi různými druhy
prohřešků v dopravě?

Ve srovnání s minulými léty zaznamenáváme v sou-
časné době pokles počtu přestupků v souvislosti s pře-
kročením nejvyšší dovolené rychlosti nebo jízdou pod
vlivem alkoholu. Naopak se zvyšuje počet přestupků,
jako je nerespektování dopravních značek nebo tele-
fonování za jízdy. 

Tu a tam se setkávám také s ohlasem, že jsou
strážníci v obci málo vidět. Já vás každé ráno
vidím u školy a na přechodu u zastávky Líbez-
nice II, máte přes den ještě jiné pravidelné po-
chůzky v obci? 
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ROZHOVOR

Jak jsou na tom Líbeznice z hlediska bezpeč-
nosti? Například ve srovnání s okolními ob-
cemi?

Pokud se zaměřím na bezpečnost v naší obci z po-
hledu počtu spáchaných trestných činů, jsou na tom
Líbeznice vzhledem k počtu obyvatel a těsné blízkos-
ti k Praze docela dobře. Od roku 2010 se průměrný
počet spáchaných trestných činů za rok pohybuje
okolo 50, kdy jsou do této statistiky zahrnuty všechny
trestné činy jako např. i internetové podvody, zaned-
bání povinné výživy aj. Výjimku představuje rok 2013,
kdy se počet trestných činů zvýšil na 95, a to díky roz-
sáhlé amnestii prezidenta republiky. Skladba trestné
činnosti v obci je v převážné míře majetkového chara-
kteru, a to zejména vloupání do motorových vozidel
a do rodinných domů. Co se týče násilné trestné čin-
nosti, byly za dobu mého působení u obecní policie
spáchány v Líbeznicích tři násilné trestné činy. 

V Líbeznicích působíte u obecní policie již 9 let.
Změnila se za ten čas vaše práce?

Pokud se ohlédnu do doby, kdy jsem v Líbeznicích za-
čínal, tak je změn mnoho. Ať už se jedná o vybavení,
novou úřadovnu, nebo navýšení počtu strážníků. Mys-
lím, že všechny tyto změny přispěly k efektivní a pro-
fesionální práci obecní policie. 

Co vás na této práci baví a co nejvíce trápí?

Nejzajímavější je různorodost činností, které vyko-
náváme. Ve velkých městech mají strážníci rozdě-
lené činnosti např. na dopravní službu, hlídkovou
službu, odchyt zvířat, prevenci kriminality a další.
U naší obecní policie vykonáváme všechny tyto
činnosti v počtu čtyř strážníků. Nejvíce mě trápí
lhostejnost některých lidí k ostatním, kdy v po-
slední době se s takovým chováním setkáváme
skoro denně.

Jaké jsou vůbec hlavní úkoly obecní policie?

Mohl bych přesně citovat ze zákona. Jednoduše ře-
čeno dohlížíme na veřejný pořádek v obci. Jde zejména
o dodržování pravidel občanského soužití, dodržování
obecně závazných vyhlášek obce a o zajištění bezpeč-
nosti provozu na ulicích. Věnujeme se ale také prevenci
kriminality i bezpečnosti silničního provozu na školách.

Některé obecní policie si vytvořily špatnou
pověst měřením rychlosti těsně u cedule

JAK BEZPEČNO JE V LÍBEZNICÍCH?

Od roku 2006 působí jako velitel obecní policie v Líbeznicích. Jeho čtyřčlenný tým se stará o bez-
pečnost nejen v Líbeznicích, ale i v Bašti, Předboji a Bořanovicích. O práci u obecní policie, jejích
hlavních úkolech i dalších aktivitách jsme hovořili s Rudolfem Sedlákem.

Rudolf Sedlák                                                                                                                                         foto -mk-

Takové ohlasy jsem samozřejmě zaznamenal a řeší je
i kolegové z okolních obecních policií a také policie
státní. V Líbeznících se snažíme vykonávat pěší hlídky
jednu hodinu v dopoledních hodinách a jednu hodinu
v odpoledních hodinách, a to ve vytipovaných lo-
kalitách, jako je Areál zdraví, okolí zdravotního středi-
ska, autobusové zastávky apod. I když je podle mých
zkušeností pěší hlídka, která není zajištěna motori-
zovanou hlídkou, při zjištění protiprávního jednání
značně neefektivní. Na druhou stranu však musím
uvést, že při výkonu pěších hlídek jsou strážníci blíže
k občanům a dozvídají se různé informace. Důležité
je, že právě pěší hlídky přispívají podle odezvy lidí k je-
jich většímu pocitu bezpečí. 

Práce u obecní policie vyžaduje znalosti z mno-
ha oborů, jak probíhá školení nebo průběžný
výcvik u obecní policie v Líbeznicích?

Základní vstupní podmínkou pro výkon funkce stráž -
níka obecní policie je zkouška odborné způsobilosti.
Ta má dokonce písemnou a ústní část a probíhá před
komisí Ministerstva vnitra ČR. Navíc se tato zkouška
opakuje každé tři roky.

Nad rámec zákonem stanovených školení se v prů-
běhu roku 2014 strážníci Obecní policie Líbeznice
zúčastnili několikadenního integrovaného výcviku pod
vedením instruktorů Pohotovostní motorizované jed-
notky PČR. Výcvik byl zaměřen na základní a pokročilé
techniky vstupu do objektu (boj na krátkou vzdálenost
a pohyb po objektu ve dvou- i ve vícečlenné hlídce),
zastavení vozidla (prohlídka vozidla, přístup k vozidlu
s „nebezpečným pachatelem“ apod.), základy první
pomoci v taktickém prostředí.

Zaměřujete se také na prevenci kriminality.
Mně se například moc líbí kroužek Mladý
strážník, který jste připravili pro zájemce
z řad dětí. Jak se kroužek ujal a jaké po-
dobné akce pořádáte?

Letos v březnu jsme zahájili činnost dětského zájmo-
vého kroužku Mladý strážník, kdy náplní kroužku je
seznámení dětí s bezpečnostní problematikou na
všech úsecích a s veškerými formami protiprávního jed-
nání, výukové hry, sportovní činnost, základy sebe-
obrany, základy první pomoci, střelba ze vzduchových
zbraní a další podobné aktivity. Do kroužku se přihlá-
silo 20 dětí ve věku od 7 do 10 let. 

V rámci prevence kriminality pořádáme každo-
ročně besedy a přednášky zaměřené zejména na 
bezpečnost dětí v dopravě a bezpečné chování dětí
obecně. Přednášky se konají v MŠ Líbeznice, MŠ Bašť,
MŠ Předboj a v ZŠ Líbeznice. 

Chystáte také speciální nabídku pro seniory.
V čem spočívá?

Pro rok 2015 máme připravený projekt „Bezpečný
domov“, kdy cílovou skupinou jsou senioři a osoby se
zdravotním tělesným postižením a osoby žijící osamo-
ceně. V rámci tohoto projektu se strážníci zaměřují 
na zabezpečení domova proti vloupání a vzniku, resp.
včasnému zjištění nežádoucího stavu v domě či bytě
(požár, únik plynu nebo jiných jedovatých zplodin)
a monitoring osaměle žijících osob. Výše uvedený pro-
jekt je spojen s přednáškami pro seniory, jak zvýšit své
bezpečí a ochránit svůj majetek. Rád bych touto ces-
tou pozval všechny, kdo se cítí být cílovou skupinou
našeho projektu, aby se zúčastnili přednášky na toto
téma, která se bude konat v komunitním centru Archa
dne 11. května 2015 od 17.30 hod.

Máte po devíti letech u Obecní policie ještě
nějaké iluze a nějaká přání?

Díky svému předchozímu působení u bezpečnostních
složek a devítileté praxi u líbeznické obecní policie již
iluze asi žádné nemám a vždy čekám jenom to horší. 

Co se týká profesního přání, byl bych rád, kdyby
naše obecní policie zůstala aspoň na takové úrovni,
jako je dnes.

Děkuji za rozhovor.
František Grunt
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Velikonoční trhy                                                                                                              foto Anna Zarembová

TÉMA

TRADIČNÍ 
LÍBEZNICKÉ 
VELIKONOČNÍ TRHY
Letošní tradiční líbeznické velikonoční trhy
byly vlastně velmi netradiční. Myslím, že všich-
ni, kdo na ně přišli, si zpočátku mysleli, že je
šálí nejdříve sluch a potom i zrak. Na pro-
stranství vedle fotbalového hřiště totiž vy-
zpěvovali indiáni!

Po bližším prozkoumání bylo možné zjistit, že jde
o kapelu Imayra původem z Bolívie. Hudebníci byli
oblečeni do pro ně tradičních, pro nás však netra-
dičních oděvů a na hlavě měli čelenky s dlouhými
péry. Hráli na různé píšťaly a bubínky, tancovali
a krásně zpívali. Myslím, že i když pozvání této ka-
pely bylo poněkud neotřelým nápadem, šlo o velmi
příjemné oživení, které přilákalo na trhy spousty
návštěvníků. A to i přesto, že počasí toho dne, te-
dy 29. března 2015, nebylo vůbec příjemné. Bylo
velmi chladno a foukal nepříjemný vítr. Později za-
čalo dokonce sněžit. 

PESTROBAREVNÉ TRHY

Od indiánů bylo možné si zakoupit také CD
nebo různé pestrobarevné šperky. Kdo dal přece

jen přednost něčemu méně originálnímu, mohl si
na trzích zakoupit i šperky od různých domácích
stánkařů. Dále bylo možné zde pořídit pomlázky
a hezkou velikonoční květinovou výzdobu. Na své
si v jednom stánku přišli i milovníci vína. Ti, kdo
se na akci přišli občerstvit, si mohli vybrat něco
z nabídky uzenin a grilovaných pochoutek. Ne-
směla chybět ani v Líbeznicích již zdomácnělá po-
jízdná kavárna se svou nabídkou vynikající kávy

a čaje. A nevybouřené děti se mohly vydovádět na
skákacím hradu, který obsluhovaly tváře známé
z líbeznických posvícení. Vstup na hrad byl pro
děti zdarma. 

Potom už zbývalo jen nakoupit turecký med,
pražené mandle a několik gumových hadů a pen-
dreků a hurá domů do tepla!

Pavla Zarembová

Děkujeme všem občanům, kteří pomohli k obohacení podoby našeho časopisu prostřednictvím
rubriky Vaším objektivem. Nejzdařilejší fotografie zde zveřejňujeme a zároveň vyzýváme všechny
líbeznické amatérské fotografy k zasílání dalších příspěvků! 

OBJEKTIVEM LÍBEZNICKÝCH OBČANŮ

Fazole                                                                                                                                     foto Matěj Žovinec Schody podzim       foto Jana Maiksnar-Vašíčková

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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MÍSTOPIS

1. Josef Pěkný, správce cihelny 
Pakoměřice – Líbeznice podává toto
osobní hlášení

Dne 5. května 1945 v poledne slyšel jsem z rozhlasu
výzvu, aby se česká policie a četnictvo dostavilo do
rozhlasu k jeho obraně.  

Šel jsem do kanceláře velitelství skladu říšské bran-
né moci (pozn.: v cihelně Pakoměřice byl za II. světové
války velký muniční sklad) a žádal jsem od 5 přítom-
ných vydání zbraní, což mi odmítli. Telefonoval jsem
proto do továrny AVIE v Čakovicích o vyslání 2 čet 
továrních hasičů, což mne jejich velitel Dlask oka-
mžitě přislíbil. Na dotaz německých vojáků přítom-
ných v kanceláři, co se děje, řekl jsem jim, že je to
konec. Ihned nato 3 vedoucí rotmistři odešli na jejich
strážnici, a nežli se vrátili, odzbrojil jsem zbylé muže,
pomocí svých dcer odnesl z kanceláře všechny zbraně,
a když se tito 3 vrátili, byl jsem již sám ve zbrani,
odzbrojil jsem i tyto a všechny pak zavřel v kanceláři.

5. KVĚTNA BYLO TŘEBA 
BRÁNIT ČESKÝ ROZHLAS

Po vyzbrojení Václava Špačka a Kočovského
odebral jsem se s těmito do strážnice a s jejich po-
mocí odzbrojil jsem dalších 12 mužů stráže. Ihned
nato vzkázal jsem do Líbeznic a Bořanovic, aby si
čeští vlastenci okamžitě přišli pro zbraně. Tito se
dostavili v tak velikém počtu, že mně nebylo pros-
tě možno, abych každému osobně zbraň vydal,
a vzhledem k tomu, že v obci Líbeznicích byla ještě
neodzbrojena posádka 200 mužů říšské branné
moci (v č. p. 142), byla zde každá minuta drahá, dal

KVĚTEN 1945 
V LÍBEZNICÍCH

jsem proto rozkaz, aby každý sám se vyzbrojil, zbraň
si ihned vyzkoušel, aby tak v nejkratší chvíli posta-
ven byl sbor dobrovolníků, který mohl čelit výpadu
líbeznické posádky.

Je pochopitelné, že při takovémto vydávání zbraní
a střeliva nastaly ve skladech v cihelně určité nepo-
řádky a i škody, kterým jsem, jak shora uvedeno jest,
sám čelit nemohl, nechtěje tak riskovati zdar celé pro-
váděné akce. Zbraní bylo vydáno pro 12 okolních obcí
a šest velkých nákladních aut pro Prahu. 

Na důkaz toho můj vlastnoruční podpis jakož
i podpisy 2 svědků A. Kočovského a pana Špačka. 

2. Služební hlášení rotmistra Jindřicha
Sehnala, velitele úseku č. 1 
cihelna Pakoměřice – Líbeznice

Hlásím toto:

V sobotu dne 5. května 1945 po vyzbrojení převzali
jsme celý úsek č. 1 dle přiloženého plánku a ro-
zestavěli jsme stráže na všechny cesty, jež jsou
v plánku vyznačeny. Zatarasili jsme hlavní silnici ná-
kladními auty. Postavená hlídka 5členná na silnici
ku Praze a rozestavěny stráže kolem hliníku.

I. kulometné hnízdo bylo postaveno směrem do
silnice ku Praze. 

II. kulometné hnízdo bylo postaveno v rohu hli-
níku ovládající severní část silnice vedoucí k obci 
Líbeznice.

III. kulometné hnízdo bylo postaveno tak, aby
ovládalo silnici k obci Hovorčovice a pole na Lánech. 

Obsazení stráží 41 muži z obce Líbeznice, a to: 

Sehnal Jindřich, rotm. jako velitel,

Smolík Jaroslav, četař jako zástupce velitele,

Diviš Václav, Mareček Rudolf, Pecka Jaroslav, Plachý
Josef, Mareček Rudolf, Makrlík Josef ml., Suchý Ja-
roslav, Belda František, Baloun Václav, Šmíd Zdeněk,
Baloun Jiří, Kalivoda Karel, Šmíd František, Bureš

Josef, Kříž Karel, Kopecký Karel, Davídek Václav,
Černý Karel st., Hodina Josef, Černý Karel ml., Šitler
Jan, Baran Stanislav, Vorlíček Josef, Melichar Rudolf,
Sýkora Miroslav, Štrachal Jaroslav, Hlaváček Josef,
Hlaváček Miroslav, Ditrich Jaroslav, Fof Josef, Dvo-
řák Jan, Kamín Josef, Moláček František, Pánek An-
tonín, Řezníček Antonín, Šeták Josef, Havel Jan, Šíla
Ladislav, Rejkuba Josef.

Dále 15 osob z obyvatelstva cihelny pakoměřické, a to:

Pěkný Josef (správce cihelny), Špaček Václav
a jeho manželka, Kočovský A., Jelínek Ladislav, Slá-
dek Antonín, Vopička Václav, Kříž Josef, Vopička
Stanislav, Mazanec Josef, Strnad Jan, Strnad Josef,
Vrtiška Miloslav, Veis Jan, Havlík František. A k tomu
nastoupilo 9 Rusů zajatých od Němců.

V neděli dne 6. 5. odpoledne přelétávali
hloubkoví letci náš úsek, když útočili na Beckov,
veltruskou silnici a letiště v Klecanech. 

Bez ohledu na to, že od soboty v poledne vy-
datně po celou noc i neděli pršelo, zůstali všichni
v pohotovosti na svých místech bez jakéhokoli stří-
dání za osobního dozoru velitele rotm. Sehnala.

V pondělí dne 7. t. m. na posílení našeho úseku
nastoupily k nám stráže z úseku vpravo v obci od
cihelny (blok domů od betonové silnice k pakomě-
řické cestě). Nastoupili Havránek Jindřich jako jejich
velitel, Ponc Josef, Kocan Ondřej, Volráb Jindřich,
Jelínek Antonín, Štembera František, Šejnosta Jan,
Pokorný Jan, Melichar Bohumil, Borek František,
Zourek Josef st., Aim Karel, Aim Václav, Pospíšil
Milan, Krátký Václav, Petr Karel, Coufal Antonín,
Urban Bohumil.

Téhož dne ve 3.15 ráno přijela spojka z velitel-
ství, inspektor finanční stráže Vondráš, a hlásil, že
se má každý bránit na svou pěst, neb prý z Měl-
níka blíží se 2 500 mužů SSmanů s tanky a pan-
céřovými vozy, od nichž bylo dáno ultimátum, aby
všechny obce mezi Mělníkem a Prahou složily
zbraně a odstranily překážky. Naší obcí byl průjezd

Takto zaznamenali revoluční dny v Líbeznicích
v květnu 1945 přímí účastníci událostí.

Historický záběr z roku 1945 – obraz války u silnice na Zdiby                                                                                                                                                foto archiv

70. výročí konce války v Líbeznicích

Obec Líbeznice spolu s obcí Baráčníků si vás dovoluje pozvat na vzpomínkovou akci 
u příležitosti 70. výročí konce 2. světové války. Pieta se uskuteční 
ve čtvrtek 7. května v 17.30 hodin před pomníkem padlých na Mírovém náměstí.
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hlášen na 6. hod. V obci vznikla velká panika, ne-
bylo spojení s druhými bojujícími úseky i stalo se
prý, že občanstvo zbraně odhazovalo v obci do
rybníka. Josef Pěkný a odborný učitel Josef Cho-
ceňský zorganizovali výpravu z Líbeznic na obranu
Prahy. Vzbudili autodopravce Endála a Syrového,
naložili kromě 38 vyzbrojených mužů zbývající
zbraně a střelivo v cihelně a odjeli do Prahy. Od-
borný učitel Josef Choceňský vedl výpravu 120
rus kých zajatců, kteří byli vyzbrojeni, a šel s nimi
pěšky do Prahy, kde v jejich čele hrdě padnul na
barikádách. Zbývající část posádky našeho úseku
se vydala do Prahy pěšky. Tuto cestu nastoupili 
též dva členové Národního výboru Václav Kupec
a Václav Vojáček spolu s velitelem Vondrášem.
Potom byl ustanoven velitelem nadporučík Eduard
Frank a jeho zástupci. Zanedlouho František Plicka
z Líbeznic jel na motocyklu po silnici ku Praze
a vracel pochodující občanstvo s tím, aby dle roz-
kazu nového velitele nadporučíka Eduarda Franka
šel každý na své určené místo. 

Po navrácení se části mužstva byla cvičena dvě
družstva k pancéřovým pěstím, kterými byla ob-
sazena silnice po obou stranách.

6. KVĚTNA LETCI ÚTOČILI 
NA BECKOV A LETIŠTĚ 
V KLECANECH

Po 8. hod. ranní zpozorovaly naše stráže, že se
blíží po státní silnici od Zdib předzvědná auta na-
ložená německými vojáky, kteří opustili vozidla
a rozestoupili se podél státní silnice a počali od-
střelovati pakoměřickou hlídku, z které jeden muž
padl. Na naši palbu se stáhli zpět do vozů a ujeli
směrem ke Zdibům. Asi 2 hodiny nato blížila se
od Zdib nová kolona, a to pancéřový vůz s dělem

a těžkými kulomety a s ním 3 obrněná auta, vše
obsazeno SSmany. Pancéřový vůz projížděl v prů-
zkumné akci, a nežli byla zahájena palba od nás,
byly zákeřně přepadeny naše předsunuté stráže
v síle 5 mužů. Z těchto zavražděni byli 3, a to:
Karel Turek a Oldřich Bednář byli z Líbeznic a Tkáč
ze Sedlece. Po zahájení střelby z našeho úseku 
zastavili se a opětovali palbu z těžkých zbraní na
budovy v našem úseku, které 3 poškodili, a z ku-
lometu odstřelovali celý náš úsek. Po zahájení
akce druhého úseku podařilo se mužům z tohoto
úseku kulometnou palbou jeden obrněný vůz pře-
vrátit. Posádka dobře krytá silničním příkopem se
stáhla zpět ke svým vozidlům, dva zranění a jeden
mrtvý byli v převráceném voze posléze zajati a je-
jich techniku jsme získali a používali na II. úseku
k boji a k průzkumným akcím. 

Odpoledne se další vrátili z Prahy, mezi nimi
Josef Pěkný, který byl vážně zraněn v levé straně
prsou a na noze, byl převezen do nemocnice na
Bulovce, když předtím v tovární ošetřovně v Ča-
kovicích mu byla poskytnuta první pomoc. 

Téhož dne večer přišla do našeho úseku po-
sila z Neratovic – 11 Italů s vedoucím Václavem 
Marklíkem, rodákem ze zdejší obce. Byli nasazení
k pancéřovým pěstím u silnice vedoucí do Prahy.
Druhý den, tj. v úterý, byla tato posila odeslána
na pomoc ohroženému Mělníku. 

V úterý dne 8. t. m. večer přišel zákaz
střelby na obou stranách a současně byl vydán
rozkaz odsunutí se z posic od silnice pod naříze-
ním a kontrolou Mezinárodního červeného kříže.

Ve středu dne 9. t. m. při přebíhání němec-
kých vojáků ve zbrani za časného jitra ze státní sil-
nice Praha–Mělník ve směru na východ bylo naše
střelecké družstvo (Černý Karel st., Zdeněk Šmíd,
Hlaváček Miroslav a 3 Rusové) odstřelováno od
německých vojáků ze střelecké rojnice v místech
podle cesty Hovorčovice–Pakoměřice.

3. Vzpomínky nadporučíka pěchot
Eduarda Franka

Devátého května, když byli přivezeni zabití muži ze
Sedlce v počtu 12 a civilní obyvatelstvo uvidělo zoha-
vené mrtvoly, rozčilená nálada proti Němcům doslova
vrcholila, hlavně u nevojáků, gardistů a ruských bý-
valých zajatců. Obyvatelstvo se chovalo přímo hro-
zivě, a to pod dojmem spáchaných ukrutností v Sedlci
(dne 6. 5. bylo sedlecké obyvatelstvo brutálně po-
vražděno SSmany). Došlo potom v polích za cihelnou
směrem ku Praze, jak protokolárně zjištěno, k zastře-
lení 21 SSmanů.

Při druhém incidentu, když špatně vyzbrojený
oddíl SSmanů procházel obcí, tu jeden SSman vytáhl
z holínky revolver a střelil po strážníkovi a zranil jej.
Došlo tak k další střelbě. Při oboustranné střelbě 
byli zraněni tři strážní a zastřeleno 120 SSmanů. V té
době jsme se dozvěděli, že Rudá armáda je už v Bran-
dýse nad Labem, a mluvil jsem telefonicky s ruským
důstojníkem, který mi slíbil, že ráno v 6 hodin dle rus -
kého času přijedou k nám. Noc proběhla klidně až na
ohromné transporty německých zajatců na všecky
strany. Odtransportováni byli i námi odzbrojení zajatí
Němci v počtu 440 mužů za vedení 10 důstojníků
pod vedením hejtm. Reinhardta. Odešli v pořádku.

Dne 10. 5. v 6.00 našeho času do Líbeznic dora-
zila vojska Rudé armády. 

Na naší straně padlo v boji 5 mužů a 7 jich bylo
zraněno. Vydal jsem dva rozkazy, jeden o převzetí ve-
litelské funkce a druhý dne 15. 5. o ukončení bojů.

Stáli jsme po několik dní v těžkých bojích s ne-
přítelem i v nepřízni přírody, bez spojení s Prahou
a nasadili všichni moji podřízení všechno úsilí 
i já, abychom udrželi naši důležitou posici severu
Prahy, jedinou to obranu, která vydržela!

Z archivu Oblastního muzea Praha-východ
vybrala Hana Závorková

Z loňské připomínky obětí 2. světové války                                                                                                                                                                                   foto -mk-
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

JARO VE ŠKOLE
I na naši školu přišlo jaro, a tak jedna zajímavá
akce střídá druhou. A děje se na všech úrov-
ních, ve všech patrech a v denní i noční době.
Posuďte sami!

Učitelský sbor: Ve sborovně se nyní realizuje třetí
kolo školení zaměřené na digitální učební materiály,
jejich využití či samotné vytváření. Každý učitel za-
nedlouho získá vlastní notebook, tak se žactvo
může těšit na více IT technologií při výuce. Pedago-
gové se také pozvolna chystají na zaškolování do
tajů elektronické třídní knihy, po kterém budou ná-
sledovat taje elektronické žákovské knížky. Učitelé
mají za sebou exkurzi Národní technické knihovny
v Dejvicích. Ta proběhla již v únoru se zástupcem
architektonického ateliéru Projektil. Učitelům byly
představeny technologie využívané při výstavbě
rondelu i vize vnitřní výmalby. Učitelé 1. stupně si
zároveň vybrali nábytek, který poslouží dětem
během výuky i pobytu v družině v budově Rondelu.

1. stupeň: Učitelé se s dětmi vydali na exkurze
a výlety se zaměřením na splnění cílů, které si ve
svých tematických plánech vytyčili. V rámci celo-
školního projektu Vesmír to byla exkurze do praž-
ského Planetária, na výstavu Brána do vesmíru
v Praze-Holešovicích a z ptačí perspektivy mohli pá-
ťáci pozorovat Prahu či jí přímo proletět díky 3D
projekci Langweilova modelu při návštěvě Muzea
města Prahy. S vesmírem také souviselo tvoření,
které zabralo několik vyučovacích hodin – každá
třída měla za úkol vymodelovat Velikonoční planetu
a vymyslet k ní legendu. Všechny modely byly týden
vystaveny v hlavním vestibulu školy a věřte, že to
byly práce vyvedené. Na 1. stupni se nejen tvoří
a vzdělává, ale také sportuje, i když… tak trochu
netradičně. Dne 28. března, přesně v den narozenin
učitele národů Jana Ámose Komenského, a tedy na
velký svátek všech pedagogů, byla založena tradice
turnaje v hrách „Piškvorky“ a „Člověče, nezlob se“.
Škola se zase jednou otevřela i široké veřejnosti

2.A – vítězové projektové soutěže „Velikonoční planeta“                                           foto Šárka Mišurcová

a pořádala hru, kde se figurkami stali samotní hráči,
a těch bylo na šest desítek. 

JEDNA ZAJÍMAVÁ AKCE
STŘÍDÁ DRUHOU

2. stupeň: Tam se také sportuje – dívky ve vybí-
jené, chlapci ve floorbalu. Putovní poháry po urput-
ných bojích nakonec získala děvčata ze 7.B
a chlapci z 9.B. Tělocvična se umí také proměnit
v divadelní prkna, ba dokonce ve středověké kol-
biště. Proběhlo v ní interaktivní představení Přemys-
lovci na českém trůně – knížata. Zásadní počin
v historii naší školy představoval pětidenní pozná-

vací zájezd do Velké Británie. Kate, Williama ani
Keiru Knightley sice naši žáci v Londýně nepotkali,
ale prima zážitků měli víc než dost. A deváťáci, kteří
to mají na škole už takzvaně za pár, si užili stát se
na jeden den paleontologem. Jeden Barrande vedle
druhého bušil kladívkem do hornin ve Skryjích na
Rakovnicku.

Družina: Paní učitelky zorganizovaly dětem výlet
do Šestajovic, kde si žáci mohli vyrobit vlastní koupe-
lovou sůl či mýdlo a přivézt si vskutku originální dárek
pro své nejbližší – ostatně den matek je již za pár dní.
Navíc i ony zrealizovaly výstavu dětských prací na
téma Pohádka. Exponáty byly ke zhlédnutí v hlavním
vestibulu a oči z nich přecházely. 

Andrea Gruntová

ŽÁCI ZUŠ LÍBEZNICE
SOUTĚŽILI
Žáci hudebního a tanečního oboru ZUŠ Líbeznice se
poprvé za dobu existence školy zapojili do okresních
kol soutěží, které pro jednotlivé obory ZUŠ každoročně
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

V oboru sólový zpěv nás v Brandýse n. L. reprezen-
tovaly Terezka Holičová a Allen Soprová, obě získaly
druhé místo ve své kategorii. V oboru dechových 
nástrojů v Říčanech se flétnistky Adélka Valachová
a Kateřina Kašparová umístily na 2. a 3. místě, Vítek
Maleček získal 2. místo ve hře na klarinet a Jakub
Rápek skončil druhý ve hře na tenor. Na konci února
pak naše tanečnice pod vedením p. Suldovské vyrazily
do Čelákovic a obsadily zde druhé a třetí místo. Je
třeba přiznat, že naši soupeři z ostatních pěti ZUŠ
okresu Praha-východ byli nad naše síly, nepodařilo se
nám vybojovat ani jedno postupové místo do kraj-
ského kola. Na druhou stranu – jako vyučující jsme byli
svědky velmi statečných výkonů našich dětí bez větších
zakolísání či projevů nervozity. Je tedy namístě všem
soutěžícím poděkovat za reprezentaci naší školy i obce
a popřát jim hodně píle a trpělivosti do další práce,
neboť jak jsme řekli pořádajícím školám při odchodu
– za tři roky nás tu máte zas a budeme lepší.

Roman Novotný

LOGO PRO NOVOU HOVORČOVICKOU 
MŠ A ZŠ
Žáci líbeznické školy nadšeně reagovali na výzvu
Hovorčovic, aby se zapojili do výtvarné soutěže
o nejnápaditější logo pro jejich nově vznikající MŠ
a ZŠ. Děti vytvořily mnoho zajímavých návrhů,
z nichž se porotě nejvíce líbila díla žákyň 9. ročníku:
Báry Mědílkové, Veroniky Abíkové, Adély Dvo-

řákové a Anny Petržílkové. Paní Ing. Jana Dub-
nová jim z Hovorčovic přivezla pěkné ceny a také
ostatní děti, které do soutěže poslaly svůj obrázek,
od ní dostaly sladkou odměnu.

Šárka Mišurcová

Návrhy pro hovorčovickou školu vznikaly i v Líbeznicích                                           foto Šárka Mišurcová
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Tak doputoval Tower Bridge až do Líbeznic – přes selfie!                                                                                                                                       foto Radka Kostková

ŠKOLÁCI CESTOVATELI V ZEMI KRÁLOVNY ALŽBĚTY II.
V duchu učení Jana Ámose Komenského se škola rozhodla poskytnout svým svěřencům náležitou názornost i během osvojování jazyka, a proto šesťáky,
sedmáky, osmáky a deváťáky vyslala na pětidenní zájezd za průliv La Manche. Paní učitelky Lada Šoltysová, Stanislava Hlavinková a Radka Kostková ve
spolupráci s cestovní kanceláří Pro Travel pro děti připravily bohatý program. Celá výprava opustila líbeznickou školu 23. března vůbec poprvé, takže si
jistě umíte představit, že celá škola včetně pana školníka sledovala zpravodajství Novy každou hodinu, zdali se – nedej bože – nestalo něco dětem nebo
nevybouchl Big Ben přičiněním někoho z našich cestovatelů. S radostí ovšem můžeme do těchto novin hlásat, že vše proběhlo hladce, s nadšením a že
se v podobné aktivitě bude pokračovat i v budoucnu.

V minulém školním roce Natálie Hadravová, žá-
kyně 8. ročníku líbeznické školy, obsadila v celo-
státní fotografické soutěži Daniel první místo. 

Za odměnu se zúčastnila mezinárodního setkání
mladých lidí v Osvětimi – Pochodu života.

Fotografie, které na této akci pořídila, poslala
do letošního ročníku soutěže Daniel a tentokrát se
umístila na třetím místě.

Přejeme mnoho dalších fotografických úspěchů!

Šárka Mišurcová

Cestovalo se autobusem přes Německo, Belgii
a Francii, atraktivní byla pro všechny plavba trajek-
tem z Calais do Doveru. Dvě noci sice cestovatelé
strávili v autobuse, ale v Londýně byli ubytovaní
v anglických rodinách v různě početných skupinách.
Děti si tak vyzkoušely, jaké mají znalosti anglického
jazyka a – wow, jaké to překvapení – rozuměli velmi
dobře! 

„Celé dny jsme však trávili na cestách po Londýně
a Oxfordu. Naběhali jsme bezmála 50 km během čtyř
dnů. Viděli jsme mnoho památek a skvostů Anglie,
např. katedrálu sv. Pavla, Buckinghamský palác, stře-
dověký hrad Warwick. Projeli jsme se na obřím Lon-
dýnském oku a viděli tak rozlehlý Londýn z výšky,
prošli jsme muzeum voskových figurín Madame Tus-
sauds, projeli se složitým londýnským metrem, zaku-

sili, jaké to je být studentem v Oxfordu, a mnoho
a mnoho dalšího. Zážitkem byla i prohlídka Christ
Church College, kde se natáčel Harry Potter,“ shrnuje
dojmy paní učitelka Kostková.

Počasí celé výpravě přálo, nemohla tedy zažít
typickou londýnskou mlhu, ale to samozřejmě ni-
komu nevadilo. Na památku všichni mají mnoho
krásných snímků a autentických zážitků. 

A jak shrnuli své zážitky samotní žáci?

„Všem se tam hodně líbilo, v Madame Tus-
sauds šla většina do strašidelné uličky a pak do 
4D kina. Mně se moc líbilo i Londýnské oko, celé
město a katedrála, kterou jsme vyšlapali až do
nejvyšších míst. V Oxfordu bylo moc lidí, ale viděli

jsme krásné středověké budovy. Stihli jsme i hrad
Warwick.“ Bára

„V rodině to bylo pěkné. Jedli jsme různá dobrá
jídla. Zjistili jsme, že Bella a Jason (naše rodina) mají
sedm koček, psa a dvě ještěrky. Rodina byla moc
milá a ochotná. Měli jsme s Kubou malý, pěkný po-
kojík s palandou. Pěkné to bylo i u nultého poled-
níku v Greenwichském parku. Cesta byla dlouhá,
moc jsme toho nenaspali, ale to nikomu nevadilo.
Bylo to lepší než lyžák.“ Ríša

„Nám se hodně líbilo Londýnské oko. Jsme rádi,
že jsme tam byli, a navíc s tak dobrým kolektivem.
Bylo to tam fajn, je dobře, že nám vyšlo i počasí,
a byla tam sranda. Největší zážitek byl noční Londýn.“
Kuba

Radka Kostková, Andrea Gruntová

ÚSPĚŠNÁ 
FOTOGRAFKA

Úspěšná líbeznická fotografka  foto Š. Mišurcová

POZVÁNKA

POZVÁNKA 
NA VÝLET 
DO LIBERCE
Zahrádkáři Líbeznice společně s Baráčníky 
pořádají 20. 6. 2015 zájezd do botanické
a zoologické zahrady v Liberci. 

Cena zájezdu je 100 Kč. 
Přihlášky přijímá přítelkyně 
Eva Ďurčová, tel. 736 430 425, 
a tetička Věra Vörösová, tel. 602 848 921.
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OBVODNÍ KOLO
POETICKÉHO 
SETKÁNÍ 2015
Skupina mladých líbeznických recitátorů velmi
dobře obstála v obvodním kole Poetického setkání
2015, které se konalo v Domě dětí a mládeže 
Spirála v Kobylisích. V nejstarší kategorii zvítězila 
Natálie Svobodová (9. ročník) a postoupila do
krajského kola. Petra Vorlíčková (7. ročník)
a David Kupka (5. ročník) získali ve svých katego-
riích Čestná uznání. 

Šárka Mišurcová

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Úspěšní líbezničtí recitátoři                                                                                            foto Šárka Mišurcová

Zleva Tomáš, Jakub, Lukáš, Pospák, Plachťák, Šedák, Šmodrcha, Gogo,                                     foto Fred
Honza, Korkorán, Yoda a Fred 

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

SOUSEDSKÉ 
SETKÁNÍ TROCHU
JINAK
„Člověk kouká pořád dolů na to pěkné zboží,
že ani nevidí, kolik známých tváří tu může po
čase zase potkat.“ To byla první věta, kterou
jsem vyslovila, když jsem „zaparkovala“ u stolku
s kávou a domácím občerstvením, které připra-
vily organizátorky líbeznického bazaru, který se
tradičně konal v tělocvičně základní školy v so-
botu 21. března.

Vydala jsem se tentokrát sama, bez dětí, a udělala
jsem dobře, protože jsem si konečně mohla všech-
no v klidu „prohrabat“. Dala se koupit spousta
krásných věcí pro děti za pár korun a bylo to mno-
hem příjemnější než nákupy po internetu, kdy člo-
věk neví, co mu přijde.

Trošku mám dojem, že někteří se stydí nakupo-
vat od „sousedů“, ale stojí za to se od toho oprostit
a přijít, protože bylo opravdu z čeho vybírat a je
škoda takové možnosti nevyužít. Já za sebe mám
radost, když si můžu koupit něco od lidí, se kterými
tady žiju, než od „cizích“. Ani ne proto, že ušetřím
cestu nebo poštovné, ale protože mám pocit, že
tady ty mezilidské vztahy dobře fungují.

„MÁM RADOST, ŽE SI MŮŽU
KOUPIT NĚCO OD LIDÍ, 
SE KTERÝMI TADY ŽIJU.“

Zkuste to a na příští bazar do tělocvičny dorazte,
protože když nic jiného, tak vám určitě na tváři vy-
kouzlí úsměv třeba stánek s domácími „cupcakes“
a koláčky, které můžete koupit přímo od malých pe-
kařů. Já jsem je přinesla domů dětem, ale když jsem
je ochutnala, moc na ně nezbylo, jak byly výborné.
Musela jsem je uplatit hračkami, které jsem jim na-
koupila. ☺

Děkuji organizátorkám bazaru i všem prodáva-
jícím za velmi příjemné sobotní odpoledne!

Lenka Zahradníková

STOPAŘI DOBRÝMI
SKUTKY NEŠETŘÍ
Jako každý čtvrtek se dne 5. 3. 2015 sešli Stopaři 
před klubovnou v Areálu zdraví. Hlavním cílem naší
schůzky byla vycházka po Mratínce. Mladí skauti měli
za úkol najít a pojmenovat šest rostlin, které nám
v předjarní přírodě již pookřály. Když jsme se blížili
k Měšicím, tak Korkorán našel odhozené plastové od-
rážedlo. Na kopečku pod vysokým napětím chlapci
na tomto plastovém vozítku provedli několik odváž -
ných sjezdů. Na zpáteční cestě dostali kluci za úkol
posbírat odpadky. I přesto, že se nám zdála Mratínka
vcelku čistá, naplnili jsme celkem 10 igelitových tašek. 

NA SCHŮZCE NÁS BYLO 12

Toto území se nachází uprostřed polí, a tak je velké
množství igelitů nafoukáno z okolních vesnic. Přesto
věřím, že hodně odpadků sem naši spoluobčané
museli donést. Takové poklady jako starý zrezivělý
kbelík, kus patníku, pánské i dámské spodní prádlo,

Nejoriginálnější stánek             foto Iveta Červená
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zbytky rachejtlí, plechovky a lahve vítr určitě nepři-
vál. Na cestě z Líbeznic do Měšic jsou umístěny dva
koše a věřím, že by se daly více využívat, protože
technické služby je pravidelně vyvážejí. Největší kon-
centrace odpadků byla v křoví za lavičkou i přesto,
že kousek od ní odpadkový koš stojí. Dále bych po-

prosil kuřáky, aby nedopalky cigaret vyhazovali také
do těchto košů. Musím přiznat, že sbírání odpadků
nebylo prvotně přijato s velkým nadšením, ale když
chlapci zjistili, kolik materiálu z přírody odnesli, od-
cházeli ze schůzky s dobrým pocitem, který provází
každý dobrý skutek. 

FÉROVÁ SNÍDANĚ
Skauti z Líbeznic vás vřele zvou
v sobotu 9. 5. 2015 od 10 hodin 
na Férovou snídani, 
která bude probíhat u fotbalového
hřiště. 

Zapojujeme se tak do sítě míst po celé republice,
kde bude probíhat happeningová akce „Férová sní-
daně Na Zemi“. Jde o piknik na podporu fair trade
a odpovědné spotřeby, který se koná se při příleži-
tosti Světového dne pro fair trade, což je svátek,
který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na
celém světě.

Piknik proběhne tak, že si každý přinese své
dobroty, ale snídat a bavit se budeme společně.
Bude přichystané sezení a drobný doprovodný pro-
gram. Myslíme i na děti, které budou mít k dispozici
malý dětský koutek. Pro hravé dospělé pak bude
připraveno mnoho podnětů ke hrám.

Přineste si tedy jen nějaké fairtradové potraviny
a podle libosti je doplňte vším, co máte rádi. Mů-
žete využít i bio výrobky nebo dobroty od místních
farmářů či ze své zahrádky. Upečte např. buchtu za
použití fairtradového kakaa, připravte si termosku
fairtrade kávy či čaje. Inspirovat se můžete např.
zde: www.ferovasnidane.cz/recepty. Dále si můžete
donést deku, polštáře, hru, svého domácího maz-
líčka, prostě cokoli, co vám zpříjemní společně strá-
vené dopoledne.

Snad nám bude počasí přát (v případě deště se
sejdeme v komunitním centru Archa).

Těšíme se na vás!

Markéta Musilová – Blecha

Fair trade neboli spravedlivý obchod má za cíl dávat lidem z méně rozvinutých částí světa možnost
uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní
prostředí a jejich děti mohou chodit do školy. Více na www.fairtrade.cz.

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

Z LÍBEZNICKÉ
KRONIKY
Pro duben jsme z líbeznické kroniky vybrali zá-
pisy o zemědělství, které mělo v Líbeznicích
velkou tradici. Poděkování opět patří paní kni-
hovnici Alexandře Dančové, která staré zápisy
prochází a ty nejzajímavější pro čtenáře Líbez-
nického zpravodaje opisuje. 

První traktoristkou v kraji byla Božena Králová, na-
rozená r. 1888. Pracovala u statkáře Václava Srba 
č. 34 po dobu 26 roků. V roce 1931 začala jezdit
s traktorem a jezdila s ním čtyři roky. Václav Srb –
ochrnutý na nohy, vyjel s Boženou K. na pole, kde
ji celý den učil jízdě s traktorem, další dva dny jez-
dila Králová u přítomnosti statkářovy a poté se už
odhodlala sama. Jízda se jí dařila, a nevěděla-li si
s něčím rady, zašla k Jaroslavovu Plickovi v č. 32 
a ten jí poradil. Orala pak hluboko, zaorávala mrvu,
podmítala, vláčela, smykovala, vyorávala řepu i se-
kala obilí. Sama si postavila vazač, a vyhazoval-li

OBECNÍ KNIHOVNA

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
2. 4. 1840 narozen francouzský prozaik a publicista
Émile Zola – Germinal, Nana, Zabiják, Břicho Paříže

4. 4. 1915 narozen český prozaik a dramatik Jan
Drda – Městečko na dlani, Němá barikáda 

5. 4. 1835 narozen český básník, prozaik a drama-
tik Vítězslav Hálek – Večerní písně (soubor básní),
Muzikántská Liduška (próza)

5. 4. 1920 narozen britsko-kanadský prozaik Artur
Hailey – Hotel, Letiště, Kola

17. 4. 1885 narozena dánská prozaička Karen Blixe-
nová – Sedm fantastických příběhů, Africká farma
(v roce 1985 podle knihy natočen film Vzpomínky
na Afriku s Meryl Streep v hlavní roli)

29. 4. 1885 narozen pražský německy píšící repor-
tér, prozaik a dramatik Egon Erwin Kisch – Tržiště
senzací, Zuřivý reportér

30. 4. 1930 narozena česká prozaička a autorka
knih pro děti Ljuba Štíplová – Slavné příběhy Čtyř-
lístku, Byla jednou koťata, Neplechaté pohádky

Věřím, že každý může podobně přispět svým
chováním a skutky ke zlepšení životního prostředí
v naší obci. Děkuji všem, kteří se ohnou pro odpa-
dek, který jim upadne. Obdivuji každého, kdo uklidí
nepořádek, který udělal někdo jiný, tak jako to udě-
lali skauti z oddílu Stopařů.

Fred

nevázané snopky, opravila uzlovač, ležaté obilí se-
kala proti, aby strniště bylo nízké. Kočí jen pohra-
boval a dělnice okolo vyvazovaly obsekané obilí
a stavěly panáky.

PRVNÍ TRAKTORISTKA 
V KRAJI 
PRACOVALA NA STATKU 
VÁCLAVA SRBA

J. Plicka z č. 32 měl traktor Fordson. Božena Krá-
lová měla mzdu 2 Kč za hodinu.

Roku 1919 mělo 40 osob 553 ha půdy, z toho
500 ha orné, bylo seto pšenicí, žitem, ječmenem,
ovsem, cukrovkou a jetelinou.

Mimo zdejší měli na našem katastru pole země-
dělci z Báště, Měšic, Zlonína a Hovorčovic.

Roku 1940 bylo zde 27 zemědělců: 16 mělo
pod 10 ha, 2 do 25 ha, 9 od 25 do 125 ha. V Bo-
řanovicích byla lidová škola hospodářská, kam do-
cházel v zimě zemědělský dorost z okolí. Obce na
ni přispívaly. Roku 1946 se jednalo o jejím přemís-
tění do Líbeznic, r. 1948 byla její správa přeložena
do školy zdejší, na níž tři roky visela tabulka: Zá-
kladní odborná škola rolnická. Ale k otevření jejímu
nedošlo.

vybrala Alexandra Dančová
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NEBOJME SE 
KLASIKŮ
Klasická literatura je v těchto časech jakousi
popelkou, kterou vyhledávají jen středoškoláci
kvůli povinným četbám k maturitní zkoušce.
Přitom k oživení zájmu o spisovatele někdy po-
stačí životopisný film uváděný v televizi.

Klasická literatura je roky, někdy i stoletími pro-
věřovaná. A projdou jen ti nejlepší. Ti, kdo nám ve
svých románech, eposech, básních a naukách při-
nášejí poznání. Poznání toho, co bylo, co je možné
zdolat či překonat. Přinášejí nám krásu pomocí lite-
rárního jazyka, mnohdy krutost a temnotu lidského
konání. Popsat vnitřní pocity, vykreslit pomocí slov
krásu přírody, ukázat smysl našich životů – to je
umění, stejně jako malířství či hudba.

Vybrala jsem francouzského spisovatele Émila Zolu.
Narodil se 2. dubna 1840 v Paříži. Dětství strávil v Pro-
venci, kde jeho otec inženýr řídil stavbu jihofrancouz-
ského kanálu. Po otcově smrti se stěhuje s matkou do
Paříže. Pracuje jako zaměstnanec celního úřadu v do-
cích, později si najde místo v nakladatelství Hachette,
které mu umožní navázat styky s četnými literáty.

Debutuje několika svazky romanticky laděných
povídek – Povídky Ninoně (1864). Jako novinář
a výtvarný kritik vede kampaň za impresionistické
umění. Úspěch mu přináší až naturalistický román
Tereza Raquinová (1867). Také se významně anga-
žuje v Dreyfusově aféře, kdy otevřeným dopisem
prezidentu republiky pod názvem „J’acusse“ (Žaluji)
hájil nevinu kapitána Alfreda Dreyfuse, neprávem
odsouzeného za špionáž.

ÉMILE ZOLA NAROZENÝ 
2. DUBNA 1840

Jeho hlavním dílem je cyklus dvaceti románů uka-
zující společenskou historii jedné rodiny za druhého
císařství, Rougon-Macquartové. Jsou to: Břicho Paříže
(1873), Zabiják (1877), Nana (1880), U štěstí dam
(1883), Germinal (1885) a Rozvrat (1892).

I tak veliký názorový odpůrce Zoly – spisovatel
Anatole France – ocenil s porozuměním spisovate-
lovo umění: „Kde neznásilňuje své nadání, je Zola
znamenitý, nemá soupeře v líčení pradlen a pokrý-
vačů. Říkám to čistě mezi námi: Zabiják mi způsobil
rozkošné chvíle. Desetkrát jsem přečetl s nezkale-
nou radostí Coupeauovu svatbu, hostinu s husou
a Nanino první přijímání. Jsou to obdivuhodné ob-
razy, plné barvy, vzruchu a života.“

Alexandra Dančová

OBECNÍ KNIHOVNA

POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
V sobotu na první jarní den 21. března 2015 pořá-
dal kulturní výbor obce společně s Obecní knihov-
nou setkání určené převážně líbeznickým seniorům.
Harmonikář Josef Horvát zahrál mnoho hezkých
staročeských i lidových písniček. 

Společně se zazpívalo a zavzpomínalo a odpo-
ledne uteklo ve velmi příjemné atmosféře.

-ad-

PROBĚHLA JIŽ
TŘETÍ NOC 
S JOSEFEM LADOU
Jaké to je přespat v knihovně? To už některé
děti vědí, zažily to potřetí. A abychom byli
přesní, přespává se v komunitním centru Archa
z důvodu větších a novějších prostor. Tento-
kráte jsme my tři ženské posily vyrazily s dětmi
na výlet do Hrusic, do muzea Josefa Lady.

Děti byly nadšené nejen z prohlídky, ale i z běhání
po zahradě muzea. Podívali jsme se i na kostel 
sv. Václava a jelo se zpátky do Líbeznic.

Navečer jsme stačili uspořádat diskotéku, vy-
střihovat a nalepovat zábavné obrázky a dokreslo-
vat hlavního hrdinu Petalíka z knihy Kouzelná Ba-
terka.

Mezitím jsme večeřeli a připravovali se ke spánku.
Na opravdovou dobrou noc jsem dětem přečetla tři
pohádky Karla Jaromíra Erbena.

HAVAJ V ARŠE
Určitě víte, že Havaj je 50. státem USA a že
jejím hlavním městem je Honolulu. Také jste
jistě slyšeli o slavné pláži Waikiki a víte, co je
Pearl Harbor. Ale věděli jste, že:

•  havajské souostroví tvoří 8 hlavních ostrovů s ta-
jemnými názvy Maui, Kahoolawe, Lanai, Oahu,
Molokai, Kauai, Niihau a Hawaii a spousta ma-
lých ostrůvků?

•  tradiční havajský pozdrav je aloha? 
•  na Havaji stále ještě žijí malomocní, a to v izolaci

na poloostrově Kaluapapa?
•  ostrovu Kauai se také přezdívá Ostrov slepic,

neboť jedním z četných hurikánů, které zde často
řádí, byly po ostrově rozneseny stovky kohoutů
a slepic, kteří zde nyní žijí divoce?

•  ukulele není původní havajský nástroj, ale přivezli
ho sem Portugalci?

Malí účastníci Noci s Ladou                      foto -ad-

PLAVÁNÍ 
S MIMINKY
Náš život je od počátku spojen s vodou – plod se
vyvíjí ve vodním prostředí, voda nás provází den co
den a stále nás ve své rozmanité podobě fascinuje.
Děti si pasivní adaptaci na vodní prostředí přinášejí
na svět z prenatálního prostředí. Pohyby, které ko-
jenec ve vodě provádí, proto připomínají plavání,
ale jsou spontánní, neboť kojenci chybějí moto-
rické schopnosti. 

NAUČTE DĚTI NEBÁT SE VODY
A PODPORUJTE JEJICH 
PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ

Tyto reflexy způsobují, že pobyt ve vodě je vět-
šině dětí příjemný. Aktivním přirozeným pohybem
ve vodě děti získávají nové různorodé zkušenosti,
osvojují si nové dovednosti – jak motorické, tak 
sociální, rozvíjejí své poznání, komunikační schop-
nosti, osamostatňují se. Plavání je úžasným zá-
žitkem nejen pro děťátko, ale i maminku nebo ta-
tínka, působí na dobrou náladu a pomáhá rozvíjet
pevnost citového pouta mezi dítětem a rodičem.

„Proč chodit s miminkem plavat?“ zeptali jsme
se Vlaďky Lipovské, hlavní instruktorky plavání
v CVČ Měšice. „Do našich kurzů kojeneckého pla-
vání přijímáme děti od 6 měsíců. Cílem kurzů není
naučit miminko plavat, ale naučit ho nebát se vody,
osvojit si dýchání, splývání a připravit ho na vlastní
výuku plavání. Plavání miminek podporuje psycho-
motorický vývoj, koordinaci a hrubou motoriku, pří-
znivě ovlivňuje srdeční a cévní systém, zlepšuje
trávení, prohlubuje spánek a posiluje chuť k jídlu.
Děti se postupně otužují, posiluje se jejich imunitní
systém a celková odolnost organismu, pohyb ve
vodě napomáhá k odstranění a prevenci různých
nedostatků a vad držení těla. Děti celkově lépe pro-
spívají, získají cit pro vodu a je pravděpodobné, že
se naučí dříve a dobře skutečnému plavání. Roz-
hodně stojí za to kojenecké plavání vyzkoušet.“

Iveta Kameníková

TÉMA

Ráno jsme se všichni nasnídali, děti dostaly pa-
mětní list na Noc s Ladou a rodiče si je odvedli
domů.

Velké poděkování Olze, Renatě, paní Závorkové
za umožnění prohlídky muzea, manželům Holičo-
vým a paní Steinbauerové za dobroty pro děti.

Alexandra Dančová

•  tradiční havajský tanec se jmenuje hula hula a že
se jeho prostřednictvím vyprávějí staré příběhy
z dob, kdy ještě neexistovalo písmo?

HAVAJSKÉ SOUOSTROVÍ
TVOŘÍ 8 HLAVNÍCH OSTROVŮ
MAUI, KAHOOLAWE, LANAI,
OAHU, MOLOKAI, KAUAI, 
NIIHAU A HAWAII

Tyto a mnohé další zajímavé informace bylo
možné se dozvědět na setkání s cestovatelem 
Petrem Nazarovem. Tuto akci, která se konala dne 
6. 4. 2015 v komunitním centru Archa, organizovala
obecní knihovna Líbeznice. Archa praskala ve švech
a dvě hodiny určené k přednášce spojené s promítá-
ním uběhly jako voda. Už teď se všichni moc těšíme,
co si pro nás paní knihovnice vymyslí příště!

Pavla Zarembová
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Blahopřejeme dubnovým jubilantům:

Luka Zdeněk – 93 let, Luková Marie – 88 let, Rosůl-
ková Věra – 87 let, Pavlíková Zdeňka – 84 let, Cuc
Antonín – 82 let, Hlubová Věra – 81 let, Vyhlídalová
Julie – 75 let, Krbec Miroslav – 75 let, Novák Luboš –
70 let.

BLAHOPŘEJEME

LÍBEZNICKÉ 
BLUDIČKY
Historicky první cyklisticko-orientační závod v Líbez-
nicích se uskuteční 

v sobotu 6. června 2015 od 9.00 hodin.

Start a cíl je na fotbalovém hřišti. 

Líbeznické bludičky jsou rodinný cyklo-orientační
závod (nejen) dvojic v okolí Líbeznic. Pokud máte
rádi cyklistiku, rádi poznáváte nová místa, trochu to
umíte s mapou a máte v sobě aspoň trochu soutě-
živého ducha, těšíme se na vás.

Veškeré informace na www.libeznickebludicky.cz.

POZVÁNKA POZVÁNKA

LÍBEZNICKÁ 
STONOŽKA ZVE:

Dopravní dopoledne 
v MC Lodička
Ve čtvrtek 14. května 2015 zveme všechny dětské
příznivce „motorového“ sportu na již tradiční akci
do Areálu zdraví. 

Děti zde čekají závody na odrážedlech a motor-
kách, různé soutěže a hry. 

Akce začne v 9.30 hodin, vstupné je 80 Kč.
Kreativní večer v rámci projektu 
Mámy pro mámy
V pondělí 4. května 2015 zveme všechny šikovné
slečny, maminky a babičky na tvořivý večer. Přidejte
se s námi k hezké myšlence organizace Nedoklubko
a přijďte nám pomoct s výrobou drobných dárečků
pro maminky dříve narozených dětiček. 

Veškeré výrobky budou předány maminkám, které
musí delší dobu trávit se svými malinkými ratolestmi
v Nemocnici u Apolináře v Praze. Dílna se bude
konat v KC Archa od 20.00 hodin.

Jeden z přičinlivých dobrovolníků v akci                                                                                            foto –na-

POKEC 
LÍBEZNICKÝCH ŽEN
V neděli 22. března se konal v Arše Pokec líbez-
nických žen. Sešlo se nás na něm pět, z toho dvě
organizátorky... A to přesto, že se akce konala
v poměrně nevlídný den, který přímo vyzýval
k tomu, někam si zalézt, dát si čaj a buchtu a po-
klábosit si. Akce byla, myslím, i poměrně dobře
ohlášena. Malá účast zde byla možná způsobena
i tím, že se pokec konal poprvé.

Po počátečním seznamování a oťukávání se však
z akce nakonec vyklubala docela příjemná událost.
Poseděly jsme a probraly všechno – od toho, jak
dlouho zde bydlíme, jak nás do Líbeznic osud přivál,
co děláme ve volném čase a co v práci.

JEN TAK SI POKLÁBOSIT

Také jsme si vyměnily zkušenosti týkající se kadeřní-
ků, kosmetiček, manikúry, pedikúry a nových účesů
a módy. Trochu jsme si zatvořily z papíru technikou
quilling. Daly jsme si ještě výbornou buchtu, kterou
upekla jedna z organizátorek, a zahřály se čajem.

Moc doufám, že tento první pokec s malou
účastí organizátorky neodradil a že se brzy usku-
teční i jeho repete s účastí již mnohem valnější.
Vždyť většina z líbeznických žen je na jedné lodi!
Spousta z vás se sem přece přistěhovala nedávno,
možná zde ještě nikoho neznáte a rády byste po -
znaly. Možná že jste pořád doma s dětmi a ani ne-
víte, jaké jsou v Líbeznicích a jejich okolí možnosti
pro to, abyste se trochu odreagovaly a přišly na jiné
myšlenky. Nebo zde možná žijete již dlouho a třeba
byste se o své zkušenosti a nápady rády podělily
s ostatními. Tak se, prosím, příště nestyďte a přijďte!
O podobných akcích se můžete dozvědět na strán-
kách obce i na Facebooku.   

Pavla Zarembová

SPOLEČNĚ JSME
UKLIDILI LÍBEZNICE
Do akce Ukliďme Česko se v sobotu 18. dubna
zapojilo více než 20 občanů Líbeznic. Jen ve
dvou lokalitách sesbírali na tunu odpadu.

První skupina dobrovolníků zamířila do větrolamu
podél silnice do Baště. „Ukázalo se že je tu zemina
mimořádně úrodná. Vyrostly z ní celé velké kusy že-
leza, řídítka ke tříkolce nebo deset metrů telefon-
ního kabelu,“ říká s úsměvem starosta Líbeznic
Martin Kupka.

ZAPOJILI JSME SE DO AKCE
UKLIĎME ČESKO

Druhá skupinka dobrovolníků operovala v Areálu
zdraví. „Zvláštní uznání si zaslouží naše paní kni-
hovnice. Vydala se i tam, kam se ostatní neodvá-
žili,“ říká iniciátorka akce Iva Sieberová. Největší
pozornost věnovala tato silná skupina dobrovol-
níků plevelným křovinám kolem koryta potoka.
Velkou lásku k vodě prokázali dva Romanové – No-
votný a Ehrenberger. Svorně se brodili přímo v ko-
rytě Makůvky. Jejich kapitálním úlovkem nebyli
dvoukiloví pstruzi, ale např. náhrobní kámen pana
Novotného z Panenských Břežan z 19. století, po-
řádný kus modrého betonu a další pozoruhodné

kousky. „Našli jsme i jedny dámské kalhotky,“ při-
pojil s pozdviženým obočím Roman Novotný.

„Všem patří velké poděkování. Líbeznice jsou
zase o něco čistější. Snad to bude i pro ostatní jasná

výzva, aby příště své odpadky dokázali donést až
do popelnice či do koše. V uklizeném prostředí se
prostě žije lépe,“ dodává 1. místostarosta Líbeznic
František Závorka.                                          -na-

TÉMA
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Kalendář akcí pro rok 2015

 25. 4.  Vejšlap povodím Mratínského 
potoka

 30. 4.  Čarodějnice

 10. 5.  Zahradní slavnost

 16. 5.  Kolem kolem Líbeznic

 6. 6.  Líbeznické bludičky

 13. 6.  Dětský den a Mamutfest  

 25. 7.  Sejdeme se na náměstí

 15. 8.  Fotbalový turnaj 
s večerní zábavou

 12. 9.  Líbeznické posvícení

 19. 9.  Líbeznický koloběh

 3. 10.  Vejšlap povodím Mratínského 
potoka

29. 11.  Adventní trhy a koncert 
v kostele 

11. 12.  Vánoční běh

24. 12.  Vánoční punč
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Pošlete své dluhy do insolvence! 
Vyřešte své dluhy a exekuce jednou

pro vždy. Začněte znovu normálně žít. 
Nabízím služby 

insolvenčního poradce. 

KONZULTACE ZDARMA.

Tel.: 605 577 942

Hledám ke koupi dům, 
pozemek nebo byt 

v okol í  Líbeznic do 10 km. 
Možno hotovostní  platba. 
Za každý t ip moc děkuj i . 

Tel . : 604 370 077 .

Michal DOUBRAVA
doubravamichal@seznam.cz

Restaurování a konzervování 
historického nábytku

Zdibská 175, 250 65 Líbeznice
Tel.: +420 606 283 687




