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Detail zmůže mnoho i v úpravě veřejných ploch

foto -mk-

Prostor před zdravotním střediskem dostal konečnou podobu. Podílel se na ní autor návrhu zateplení architekt Jan Hájek. Důležitým prvkem je další omezení bariér. Zbývá už jen sehnat prostředky na výtah. Šachta pro něj je připravená ve vstupu do zubních ordinací.
„Pro bezbariérovou úpravu hlavního vstupu jsme se
rozhodli už v loňském roce, jen jsme na to tehdy
neměli prostředky. Hlavní díl práce letos odvedli pracovníci našich technických služeb a náš externí spolupracovník Georg Vedev,“ říká místostarosta obce
Michal Doubrava. Oproti původně plánovaným třem
stům tisícům korun investičních nákladů se podařilo
téměř třetinu ušetřit.
„Zeptali jsme se znovu architektů, jak by měla
nová podoba prostranství vypadat. Určitě je jejich
vklad vidět. Přišli například s nápadem rozdělit
dvě úrovně chodníčků podélnou lavičkou. Sjednotili
podobu obkladu soklů a zídek. Zároveň pomohli
s úpravami zeleně,“ říká Michal Doubrava.
„Každému veřejnému prostoru je dobré věnovat
pozornost. Mnoho zmůže i drobný detail. Hlavní
smysl takové úpravy je samozřejmě prostor co nejlépe přizpůsobit jeho funkci. Sledovali jsme, aby se
lidé snáz dostali do zdravotního střediska a měli si
také třeba kam sednout, když je rozbolí nohy. To,
jak vypadají veřejné prostory, má přímý vliv na to,
jak se lidem v obci žije a jak se jim tam líbí. Jsem
rád, že se v Líbeznicích ani drobné úpravy nepodceňují. Docela mě pobavilo, když se už při pálení
čarodějnic lavička před střediskem proměnila v koutek pro kojící matky. Hned našla své praktické
využití a to je dobře,“ komentuje novou podobu
prostranství před zdravotním střediskem Jan Hájek.
Na ploše pod parkovištěm vyseli zahradníci kvetoucí louku. Podobně oseté plochy se teď stávají
oblíbeným prvkem zejména při úpravách menších
sídel. Před hlavní částí budovy zůstanou jen dva ostrůvky keřů. Po konzultaci se zahradníky a architek-
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tem nahradily původně plánované popínavé přísavníky na fasádě rostliny, které se budou vinout po
konstrukcích. Možná ještě letos by se tak před budovou měly objevit oranžové a žluté květy zimolezu
ovíjivého.
„Zdravotní středisko je jeden z nejnavštěvovanějších objektů v obci. Mnoho let nám dělala ostudu opadávající omítka a chátrající okna. To se
podařilo změnit. Teď jsme k tomu přidali i úpravu
okolí. Možná se díky tomu pacientům s lehčími
problémy udělá hned lépe, když uvidí kvetoucí
louku a keře, pokud nejsou právě alergici,“ dodává
s úsměvem Michal Doubrava.
Letos na jaře obec věnovala větší úsilí údržbě zeleně a zejména záhonů. V posledních letech jich přibylo a v dalším rozvoji obce má hrát tato změna
důležitou roli. „Nejedná se o dramaticky nákladné
úpravy veřejných prostranství. Chceme ale, aby
obec na první pohled působila přívětivě a lidé se tu
mohli těšit i z toho, že třeba právě kvete muchovník
na náměstí nebo se před střediskem zazelenala
tráva,“ doplňuje starosta obce Martin Kupka.
Mezi další letošní novinky patří nová výsadba
keřů kolem čistírny odpadních vod. Ty by měly do
budoucna celý areál odclonit. Proti České masně
zmizely staré jehličnany, které komplikovaly i výhled
řidičům, a nahradily je záhony s kvetoucími keři. Podařilo se také doplnit alej jasanů podél Mělnické
ulice. „Na podzimní období se pokusíme připravit
větší výsadbu stromů k doplnění a obnovení alejí
a také do parku Na Chrupavce,“ slibuje první místostarosta obce František Závorka.
-mk-

Milí čtenáři,
tradičním pálením čarodějnic na fotbalovém hřišti
začala sezona sousedských setkání a obecních akcí pod
širým nebem. Týden nato pořádali skauti Férovou snídani a druhý májový víkend vrcholil školní Zahradní
slavností. A třetí květnová sobota patřila zase sportovní
akci. Tým loňského Líbeznického koloběhu zorganizoval pro milovníky cyklistiky závod Kolem kolem Líbeznic. Rok od roku příležitostí pro nejrůznější setkání
přibývá a roste i počet účastníků. Z toho mám radost,
protože s každou takovou akcí se vzdalujeme rozšířené
představě o obcích v blízkosti Prahy jako pouhých noclehárnách. V Líbeznicích se žije.
Na konci května se pustíme do realizace dalšího poměrně velkého projektu – úpravy areálu školy. Vznikne
tam atletická dráha, obnoví se dopravní hřiště, vyroste
malý amfiteátr a lepší podobu dostane i trávník pro
školní fotbal. O podporu tohoto záměru jsme žádali
v loňském roce. Ucházeli jsme se tehdy o evropské peníze i pro obnovu kurtu v Areálu zdraví. Hodnocením
příznivě prošly úpravy v areálu školy. Byli jsme sice
úspěšní, ale zároveň jsme se dozvěděli, že podpora je
stejně nejistá, protože na všechny schválené projekty
nejsou peníze. Záměr jsme proto na pár měsíců odložili
stranou. Na začátku roku se ale situace změnila. Dostali
jsme zprávu, že peníze budou a že se máme rychle rozhodnout, zda projekt zrealizujeme. Vyhodnotili jsme,
že by byla škoda tuto příležitost nevyužít. Základní zázemí pro atletické disciplíny i dopravní hřiště líbeznické
škole dlouhodobě scházejí. Navíc by se tím celému
areálu školy mohla dát konečná podoba. Podtrženo,
sečteno: Pustili jsme se rychle do všech příprav, abychom je zvládli v extrémně krátkém čase. Jasné je, že
léto bude znovu krajně hektické. Realizace celého záměru vyjde na 7 milionů korun, na obecní rozpočet přitom připadá více než jeden milion korun.
Neopouštíme tím samozřejmě další záměry. V létě
se dozvíme, zda jsme uspěli s žádostí o dotaci na
úpravu náměstí. Se skateparkem v Areálu zdraví jsme
se dostali mezi „dotační náhradníky“, takže i v tomto
případě se může přihodit totéž co v případě areálu
školy. Do měsíce se také začne s výstavbou chodníku
v Družstevní ulici, pro který jsme získali prostředky ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
To jsou vlastně docela dobré zprávy. K tomu ještě
jedna trochu úsměvná. V posledních dnech dorazily na
úřad dva anonymy, které si stěžují na thajské masáže
ve stejné budově, v jaké sídlí i dětské zařízení Chirpy.
Jen konstatujeme, že s thajskými masážemi žádné
zkušenosti nemáme, objekt je soukromý, dětské zařízení provozuje na obci nezávislé občanské sdružení
a k tomu všemu se jedná o objekt v katastrálním území
sousedních Bořanovic. A to je tak všechno, co k tomu
mohou Líbeznice říci.
S přáním krásných květnových dnů

Váš starosta
Číslo měsíce: 37 – to je počet dětí, které úspěšně
složily přijímací zkoušky na střední školy.
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ROZHOVOR

DĚLÁME OBEC
PŘÁTELSKOU
I K SENIORŮM
Líbeznický starousedlík, skaut, baráčník, zahrádkář, fotograf a dokumentarista, díky němuž mají Líbeznice skvělou fotodokumentaci
zachycující proměny vzhledu obce. Od roku
2014 také zastupitel a předseda sociálního výboru. O práci v sociálním výboru, akcích pro
seniory a dalších aktivitách jsme si povídali
s Václavem Mikolášem.

Jaké jsou hlavní aktivity sociálního výboru?
V předcházejících volebních obdobích byl sociální
výbor součástí kulturního výboru. Toto se od podzimu loňského roku změnilo a sociální problematika
se oddělila od kultury. Hlavní aktivitou výboru je
podchycení zdravotních a sociálních potřeb seniorů,
kteří v Líbeznicích žijí.

Do práce ve výboru jste se pustili s velkým
elánem, jaké novinky jste zavedli?
Musím připomenout, že v práci mně pomáhá Michal
Pokorný. Mezi novinky, které jsme zavedli v letošním
roce, patří osobní blahopřání seniorům, kteří dovršili
80 let a více. Ženy od nás obdrží kytičku s bonboniérou a poukázku na pět set korun do líbeznické lékárny. Muži tradiční lahvinku a rovněž poukázku. Pro
zájemce jsme zprostředkovali rozvoz obědů. Dvakrát
do roka se uskuteční setkání jubilantů, kteří dovrší
60, 65, 70, 75, 80 a více let. Toto setkání se koná na
obecním úřadě s malým pohoštěním a s možností
zavzpomínat si na časy dávno minulé.

Kolik návštěv u jubilantů stihnete například
v jednom měsíci?
Jak jsem se již zmínil, chodíme k občanům, kteří dovršili 80 let a více. Pro zajímavost je jich v současnosti 59. Počet návštěv se mění každý měsíc,
pohybuje se od dvou do šesti. Každá návštěva je
jiná, jako každý člověk je jiný. Při osobním setkání
se ptáme na přání a problémy. Největší problémy
mají senioři, kteří jsou sami.

Co by se podle vás mohlo v oblasti práce
se seniory zlepšit?
Je zde velká poptávka po sociálních službách. Na
základě těchto požadavků jsme vstoupili do jednání
s jednou společností, která by tyto služby zajišťovala. V současnosti se s ní jedná, jakmile dojde k dohodě, budou o této službě občané informováni.

Navázali jste spolupráci s místní policií, jaké
akce chystáte?
Nejen s místní policií, ale i s místní knihovnou jsme
od počátku roku uskutečnili dvě akce. První proběhla 21. 3. 2015 v Komunitním centru Archa. Bylo
to posezení při harmonice. Druhá se konala 11. 5.
2015 na stejném místě. Tato akce byla zorganizována ve spolupráci s místní policií a věnovala se tématu „Bezpečnost pro seniory“. A co chystáme?
Příští měsíc by se mělo uskutečnit další setkání s jubilanty a v říjnu opět posezení s písničkou.

Jaké jsou vaše plány v oblasti práce se seniory a sociálně slabými?
Především seznamovat se s možnostmi, které by
těmto lidem usnadnily řešení problémů. Prosazovat
výstavbu sociálních bytů. Popřípadě podle zájmu
založit klub seniorů.
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Václav Mikoláš

Vaším koníčkem je fotografování, hodně
fotíte Líbeznice. Můžeme se těšit na nějaký další počin, jako byl například loňský
kalendář?
Rád bych vás opravil. Největší podíl na kalendáři
měl Radek Kraus, který jej vytvořil. Fotografie jsou
z větší části od fotografky Petry Hajské. Do kalendáře jsem přispěl pouze třemi fotografiemi a dodal historické pohledy na Líbeznice. Je pravda, že

foto Petr Zaremba
se uvažuje o vytvoření kalendáře i pro příští rok.
Proto touto cestou oslovuji ty, kdo fotí, o dodání
úlovků, ať je z čeho vybírat. Jelikož pocházím z Líbeznic, vidím, jak se obec mění před očima. Tam,
kde dřív bylo pole, stojí dnes sídliště, zmizely větrolamy, vznikají nová stromořadí atd. Proto fotografuji Líbeznice, aby se nezapomnělo na tvář obce
v daný čas.
Děkuji za rozhovor.

František Grunt
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70 LET OD KONCE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
SI PŘIPOMNĚLY
I LÍBEZNICE
Vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí konce
druhé světové války se uskutečnila ve čtvrtek
7. května v 17.30 hod. před pomníkem padlých
na Mírovém náměstí v Líbeznicích. Sešli se zde
zástupci obce, spolku baráčníků, hasičů, skautů
a líbezničtí občané, aby si připomněli události,
které se nejen v Líbeznicích udály v květnu 1945.
Pieta začala slavnostním průvodem baráčníků, hasičů a skautů od obecního úřadu k pomníku padlým,
kde zazněla státní hymna a kde představitelé spolků
a obce položili věnce. Jako první se slova ujala senátorka Veronika Vrecionová, která přijala pozvání
do Líbeznic. Ve svém projevu upozornila na to, že
je třeba si neustále připomínat dobu druhé světové
války a její oběti, a připomněla i paralely se současným děním na Ukrajině. Jak historické události
ovlivnily přímo život v Líbeznicích, zmínila ve svém
příspěvku Hana Závorková, dlouholetá líbeznická kronikářka a v současnosti ředitelka Oblastního
muzea Praha-východ. Vzpomněla na celé líbeznické rodiny, jež se staly oběťmi hrůzné ideologie,
na hrdiny z řad líbeznických občanů, kteří se účastnili odboje a za svou statečnost zaplatili životem,
ale i na běžné občany, jichž se válka dotýkala každý
den. Zazněla i zajímavá informace, že poslední vý-

Oběti války uctili i líbezničtí baráčníci
střely v Líbeznicích padly až 10. května 1945. Vzpomínku na události staré 70 let i na hrdinství všech,
kdo se nebáli ukázat vzdor, přidal i rychtář Baráčnické obce Líbeznice Milan Jirásek. Za obec Líbeznice se slova ujal starosta Martin Kupka, který
připomněl, že statečnost není jen otázkou války, ale
statečný může být každý z nás v každodenním životě, třeba tím, že se zastane slabšího spolužáka
nebo spoluobčana v nesnázích. Vzpomínkovou akci
pak zakončila píseň „Čechy krásné, Čechy mé“
v podání hudebního uskupení pod taktovkou Stanislava Řápka z Bořanovic.

foto Luboš Kovář
Sedmdesát let se nám může zdát jako hrozně
dlouhá doba, přesto musí téma velké války zůstat aktuální jako hrozivé memento, které se nesmí opakovat.
Přímých účastníků těchto událostí bohužel ubývá, je
tedy na nás, abychom nezapomněli. Dnešní generace
mají velké štěstí, že žijí v míru a řeší problémy, které
vlastně vážnými problémy nejsou. I v dnešní době bohužel probíhají po celém světě války, nejbližší je
1 000 km na východ od našich hranic a existují i další
hrozby, jež náš život v míru ohrožují. Tyto hrozby je
třeba brát vážně a nebýt k nim lhostejný.
František Grunt

ZAHRADNÍ
SLAVNOST
OSLAVILA UŽ PO
PÁTÉ DEN MATEK
V neděli 10. května 2015 se při příležitosti
Dne matek konal před líbeznickou ZŠ a ZUŠ již
5. ročník Zahradní slavnosti.
Bylo krásné slunečné počasí, přišlo mnoho diváků,
pro které byl připraven bohatý dvouhodinový kulturní
program i skvělé občerstvení. Maminky jistě potěšilo,
že každá dostala ke Dni matek krásnou růži. Po úvodním přivítání předal starosta Martin Kupka květiny
i ředitelkám školy a školky.
Prvním bodem programu bylo vystoupení dětí
z mateřské školy, které bylo hravé, veselé a výkony
dětí podtrhovaly i krásné kostýmy.
Poté přišlo na řadu pásmo vystoupení žáků umělecké školy, ve kterém se postupně střídaly ukázky
tvorby tanečního oboru ZUŠ v podobě několika tanců
s ukázkami výkonů žáků hudebních oborů ZUŠ, a to
se sólovými a sborovými zpěvy či hraním na hudební
nástroje. Všichni účinkující si zasloužili obdiv a byli odměněni potleskem.
V závěru bylo jakýmsi „stříbrným hřebem“ odpoledne, jak jej uvedl pan ředitel ZUŠ, hudební vystoupení rodiny Kovářových, která zvítězila v soutěži rodin
pořádané ZUŠ. Pak už následoval „zlatý hřeb“ 5. ročníku Zahradní slavnosti v podobě historicky prvního
vystoupení Líbeznické dechovky. Kromě zmíněných
vystoupení byla v budově školy připravena výstava
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Společný tanec s maminkami před školou
úžasných výtvarných prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ, jež budila oprávněný úžas a pochvaly těch, kdo
si ji přišli prohlédnout.
Maminky jistě potěšil i dárek, který pro ně připravily děti ze druhého stupně ZŠ – mohly si vybrat mezi
papírovou peněženkou nebo keramickým ptáčkem.
Děti navíc vytvořily návrhy na plakát k celé akci.
Kromě kulturního zážitku si každý účastník jistě
odnesl i zážitek chuťový. Prague Food Festival? Grand
Restaurant Festival? Pche! Vrcholem tuzemské gastronomické sezony byla jistojistě líbeznická Zahradní
slavnost. „Na přípravě slaných a sladkých lahůdek se
podílelo všech pět zaměstnanců školní jídelny a samotná příprava trvala 20 hodin. Celkem bylo připraveno 6 slaných pochoutek a 17 sladkých,“ upřesňuje
vedoucí jídelny Martina Krumpolcová. Školní kuchyně
také s radostí přijala velké množství pochval, které
milým kuchařkám vyřídili učitelé. Ti totiž stáli za pultíky a přiznávali, že tyto dobroty nejsou jejich dílem.
Protože mnozí prosili o recept, jeden dáváme všanc,
a to na úžasné šlehačkové půlměsíčky s osvěžující citronovou polevou:

foto Blanka Holičová Klokanová

Ingredience:
6 vajec
20 dkg cukru moučky
20 dkg polohrubé mouky
20 dkg másla
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
250 ml smetany ke šlehání

Postup:
Máslo, žloutky a cukr vyšleháme do pěny. Přidáme
mouku smíchanou s práškem do pečiva a šlehačkou. Nakonec jemně vmícháme vyšlehané bílky.
Formičkou či okrajem skleničky vykrojíme půlměsíčky. Pečeme v předehřáté troubě na 170 °C přibližně 20 minut. Vychladlé potřeme citronovou
polevou. Ať se povedou – a pokud ne, přijďte
v květnu zase na ty školní. Dobrou chuť!

Blanka Holičová Klokanová
a Andrea Gruntová
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SPORTOVCI
POMOHLI ONDROVI
S CESTOU DO ŠKOLY
Ondra by měl v září nastoupit do šesté třídy líbeznické školy. Jeho handicap ho odkázal na
invalidní vozík. Schodiště v budově školy proto
potřebují plošiny.
Na začátku jara obec a škola požádaly o příspěvek
400 tisíc korun Nadaci ČEZ právě na pořízení schodišťových plošin. Ty by Ondrovi umožnily přístup do
tříd ve zvýšeném přízemí a spolu s tím zároveň další
vzdělávání se zdravými vrstevníky.
Nadace ČEZ prosbě vyšla vstříc a zařadila plošiny
pro Ondru a líbeznickou školu do nového projektu
Pomáhej pohybem – www.pomahejpohybem.cz.
Získání příspěvku mohl podpořit každý, kdo se rozhodl k projektu připojit. Stačilo stáhnout si stejnojmennou aplikaci do svého chytrého mobilního
telefonu s operačním systémem iOS či Android.
S každým krokem chůze, při běhu či při cestě na
kole připisovala aplikace body, které pak bylo
možné poukázat na podporu Ondry a plošin do
školy. Body pro Ondru se podařilo nasbírat velice
rychle, trvalo to necelých 14 dní.
„Je to vlastně pomoc na druhou – každý udělal
zároveň něco pro své zdraví. Jsem velmi mile překvapen, že se body pro Ondru podařilo nasbírat tak
rychle. Líbeznická škola tak bude připravená nejen
na zářijový nástup Ondry, ale i na všechny další děti
se zhoršenou pohyblivostí, které by se chtěly vzdělávat se svými zdravými vrstevníky,“ říká k projektu
starosta obce Martin Kupka.

Podle maminky se už Ondra do líbeznické školy těší

foto Iveta Kameníková

Příběh Ondry
Ondra se narodil v roce 2002 s těžkou vývojovou
vadou mozku, která způsobila velký fyzický handicap. Je na vozíku, zatím skoro neovládá ani ruce,
nemluví. Navzdory svému postižení je to velmi vnímavý a učenlivý kluk. Už do školky chodil se zdravými dětmi a pracoval s pomocí osobního asistenta.
Podle všech psychologických vyšetření je Ondra
mentálně téměř na úrovni jiných dětí svého věku,
jeho velký fyzický handicap mu však nedovoluje
plně se zapojit do všech aktivit. Je rád ve společnosti
svých spolužáků, zlobí jako všichni kluci, nadšeně
sleduje každou rošťárnu. Ve škole pozorně poslouchá výklad učitele, zvládá učivo adekvátní svému
věku, s pomocí asistenta píše písemky. Nedílnou
součástí jeho života je každodenní cvičení, díky kte-

rému se svým handicapem bojuje a neustále své
možnosti zlepšuje.
Protože se Ondrova rodina letos přestěhovala
z Prahy do Hovorčovic, mohl by Ondra navštěvovat
ZŠ v Líbeznicích, kde by v září nastoupil do šesté
třídy. Vedení školy je velmi vstřícné k Ondrovým
potřebám a chce mu vzdělávání umožnit. Aby však
mohl Ondra trávit čas se svými novými spolužáky
a lépe zapadnout do nového kolektivu, potřebuje
škola vybudovat bezbariérový přístup do prvního
i druhého patra. Pokud se to podaří, Ondra bude
prvním těžce handicapovaným žákem, který se zapojí do výuky s ostatními dětmi a otevře tak cestu
k integraci i dalším dětem.
-fg-

RECYKLOVAT JE NEJEN SPRÁVNÉ, ALE I POHODLNÉ
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako ve zbytku Evropy. Každý z nás
díky němu může zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další
starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém
pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil
přes 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů o celkové hmotnosti více než 230 000
tun.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič?
Bude ekologicky recyklován a získané suroviny
poslouží při výrobě nových spotřebičů, když jej
odevzdáte na některém z těchto míst:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete
spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. Nejbližší sběrný dvůr najdete v naší
obci. Otevřen je v sobotu od 9.00 do 11.00
hod. a ve středu od 17.00 do 19.00 hod.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni
převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží
systémem „kus za kus“. Podle novely zákona,
která začala platit na sklonku roku 2014, musí
obchody s prodejní plochou větší než 400 m2
malý spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne
25 centimetrů, odebrat i bez nákupu nového.
Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem obvykle
vycházejí spotřebitelům vstříc v daleko větším
rozsahu a začali to dělat dříve, než zákon vstoupil v platnost.
- Se sběrem spotřebičů pomáhá také už více
než 1 000 hasičských sborů po celé republice.
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- Města a obce podle zákona musí nejméně
dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného
odpadu, do kterého patří i staré elektro. ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek –
například v podobě slevy na vstupném do zoo
nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový
profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a
nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. To
jsou dvě základní poučky, jimiž se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě.
Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich
výrobci. Aby byla splněna v případě starého
elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně
předat k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři kilogramy na obyvatele,
tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti Češi
v posledních letech odevzdávají ročně průměrně
pět kilo starého elektra, dohromady tedy něco
k 50 000 tun.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena
takto pevně, naším společným úkolem bude sebrat 40 % množství nově prodaných spotřebičů

Lednice na cestě do drtiče

foto elektrowin

– počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle
současných prodejů, které se za dva roky nejspíš
nijak dramaticky nezmění, to tedy bude ročně
něco přes 70 000 tun čili o něco více než 7 kilogramů na obyvatele.
Redakce
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VYHLÁŠENÝ
OBECNÍ GRANT
POMÁHÁ, V BĚHU
JE TŘETÍ KOLO
Na jaře letošního roku rozdělila obecní rada
první příspěvky z nově vyhlášeného grantu na
podporu pořádání kulturních, společenských
a sportovních akcí. „Chtěli jsme tak pomoci
na svět novým aktivitám a podpořit ty, kteří
v obci organizují něco pro druhé,“ říká starosta
Martin Kupka. V prvním kole uspěly 4 projekty,
v druhém dva a teď nově obec vyhlásila třetí
kolo. V něm je možné předkládat žádosti
o grant v termínu od 5. do 16. června. K rozdělení zbývá 20 tisíc korun.
Hned v prvním kole výzvy uspěl cyklistický závod
Kolem kolem Líbeznic. Premiéra sportovní akce
se uskutečnila v sobotu 16. května. Podporu získal také cyklozávod Líbeznické bludičky v sobotu
6. června. Mezi úspěšné akce se zařadila Streetparty pod školou, Příměstský tábor Nezmar, Líbeznický koloběh a Líbeznický vánoční běh, v druhém
kole získali podporu na uspořádání výletu na nově
zrekonstruovaný zámek Kuks baráčníci a další novinka - rodinný turnaj v Kinballu (www.kin-ball.cz).
Celkem se dosud rozdělilo na organizaci uvedených akcí 60 tisíc korun. Celkem tři akce se letos
i díky podpoře obce odehrají vůbec poprvé. U dalších se podaří navázat na první ročníky a rozvíjet
novou tradici.

SPREJEŘI
Dne 10. 4. 2015 bylo krátce před 21. hodinou přijato hlídkou OP oznámení od všímavého občana
o tom, že skupinka pěti mladíků, která jde v obci
Líbeznice k autobusové zastávce č. 2, posprejovala
zeď u sběrných surovin v ulici Mělnické. Hlídka OP
zajistila skupinku výše popsaných osob na autobusové zastávce ještě před odjezdem autobusu, kdy
všechny osoby byly vyzvány k prokázání totožnosti
a za pomoci přivolané hlídky OO PČR Odolena
Voda byly převezeny k podání vysvětlení na obvodní
oddělení PČR, kde se jeden z mladíků doznal. Dalším šetřením bylo zjištěno, že uvedený pachatel
posprejoval ještě další tři zdi v ulici Mělnická.
K usvědčení pachatele dopomohl také kamerový
záznam. Pro podezření ze spáchání přečinu poškozování cizí věci případ převzali k došetření kolegové
z OO PČR Odolena Voda.
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Cílem grantu je podpora jednorázových společenských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových
aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního
života v obci. Nejde tedy o podporu líbeznických
spolků, na to jsou vyhrazeny jiné prostředky v rozpočtu obce, ale cílem je rozšířit nabídku o jednorázové akce typu závod, koncert, divadelní vystoupení,
výstava, které ještě více obohatí kulturně-sportovněspolečenský život v obci.
Rada obce Líbeznice schválila výši prostředků pro
3. kolo grantového řízení ve výši 20 000 Kč, maximální výše na jednu akci je 10 000 Kč, minimální pak
1 000 Kč. Požadována je také spoluúčast žadatele ve
výši 10 % z celkových nákladů projektu. O dotaci
mohou žádat občané, kteří žijí v Líbeznicích či spolky
a občanská sdružení, která v obci působí a mají zde
své organizace. Žádat mohou nově všichni, kteří bydlí
nebo sídlí na území vymezeném nově přijatým územním plánem obce uvnitř zeleného okružního pásu.
Přihlášku do grantového řízení je možné podat
v termínu od 5. do 16. června 2015 na Obecním
úřadě v Líbeznicích. Je nutné vyplnit originál žádosti
na předepsaném formuláři a dodat popis projektu
v elektronické podobě. Formulář žádosti je zveřejněn

KRÁDEŽE BENZINU

OBECNÍ POLICIE

Sprejeři

Koláčky „Kolemáčky“ – stylové posílení pro všechny účastníky
první podpořené akce Kolem kolem Líbeznic

foto -rs-

Na Velikonoční pondělí přijala hlídka OP oznámení
o podezřelých osobách, které měly v obci Bořanovice odcizit pohonné hmoty z osobního motorového vozidla. Hlídka obecní policie společně
s hlídkami PČR vypátrala podle popisu dva muže,
u kterých byl nalezen kanystr s benzinem a nářadí
určené k proražení palivových nádrží. Dále bylo zajištěno i osobní motorové vozidlo, ve kterém se
pachatelé pohybovali. Vozidlo bylo opatřeno registračními značkami z jiného vozidla a byl na něm odstraněn VIN kód. Výše uvedená dvojice je podezřelá
také z krádeže benzinu ze zaparkovaného vozidla
v obci Líbeznice, jehož se dopustila krátce před krádeží v obci Bořanovice. Případ dále řeší policisté
z Obvodního oddělení Odolena Voda.

Foto Adéla Šponerová

na webových stránkách obce, popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou verzi žádosti. Jednorázové
akce mohou pak být uskutečněny kdykoliv v roce
2015.
Výběr akcí, které obec z grantu podpoří, bude na
pětičlenné komisi, u žádostí, které splní podmínky
výzvy, pak dojde k jejich hodnocení a bodování na základě předem stanovených kritérií. Mezi kritéria hodnocení patří: kvalita popisu projektu, ekonomické
nastavení projektu, zajištění projektu a celkový přínos
projektu.
Veškeré doplňující informace, formuláře a detaily
grantu ráda všem zájemcům poskytne Ludmila Červínová, buď přímo osobně na obecním úřadě nebo
na následujících kontaktech: cervinova@libeznice.cz,
283 981 058 nebo 778 542 543.
Kdo má tedy zájem uspořádat pro spoluobčany akci v oblasti kultury nebo sportu, neváhejte
a posílejte přihlášky, pokud se podaří vyčerpat
uvolněné finanční prostředky, bude v Líbeznicích
v roce 2015 10 nových skvělých akcí pro širokou
veřejnost.
František Grunt

STŘEDOČEŠTÍ
POLICISTÉ
HLEDAJÍ NOVÉ
KOLEGY
Je vám minimálně 18 let, máte středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
a jste trestně bezúhonní? Chcete dělat perspektivní práci, která má smysl a pomáhá
celé společnosti?
Nabízíme:
• práci na některém z obvodních oddělení
• nebo na dopravním inspektorátu policie.

VÁŽNÁ DOPRAVNÍ
NEHODA
Dne 28. 3. 2015 krátce po 20. hodině přijali strážníci obecní policie od operačního důstojníka PČR
žádost o součinnost při zajištění místa vážné dopravní nehody, která se stala v obci Líbeznice v ulici
Mělnická ve směru na Prahu. Zde došlo ke střetu
chodce s osobním automobilem, kdy chodec utrpěl
těžké zranění. Na místě zasahovaly složky IZS a výjezd služby kriminální policie a vyšetřování. Strážníci
na místě kyvadlově usměrňovali provoz do pozdních nočních hodin.

Požadujeme:
•
•
•
•
•

občanství České republiky,
věk minimálně 18 let,
bezúhonnost,
dosažené úplné středoškolské vzdělání,
zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost.

Pokud vás nabídka oslovila, můžete se přihlásit
osobně na
ÚO Praha-východ, Zahradnická 1877,
Brandýs nad Labem,
úřední hodiny po–pá 7.30–15.30 hod.,
nebo e-mailem: pvv.tisk@pcr.cz.
Bližší informace na tel. č. 725 065 970.
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RESTAURACE
REDDOOR RYCHLE
VSTÁVÁ Z POPELA
V pondělí 4. května v ranních hodinách hořela střecha oblíbené líbeznické restaurace
RedDoor. Na místě zasahovaly posádky hasičů
z Neratovic, Staré Boleslavi a Kladna, pomáhali jim také dobrovolní hasiči ze Zdibů, Neratovic a Líbeznic. Požár byl nahlášen okolo
4. hodiny ráno a plně pod kontrolu se ho
podařilo dostat před 10. hodinou dopolední.
Příčina požáru se stále vyšetřuje. Začal v kuchyni u plynového sporáku, pravděpodobně
od hořícího hrnce. Opravy poškozené střechy
začaly prakticky ihned a restaurace již chystá
znovuotevření.
Líbeznická posádka dorazila na místo ve 4.05
ráno, tedy necelých 10 minut od vyhlášení poplachu v počtu 4 dobrovolných hasičů. Celkem při
požáru zasahovalo kolem 30 hasičů pod velením
velitele směny z Mělníka, na místo se dostavil i ředitel HZS Středočeského kraje z Mladé Boleslavi.
To svědčí o velikosti požáru, který byl klasifikován
jako požár 2. stupně, většího rozsahu. „Naší prací
bylo nejprve zásobovat plošinu vodou, posléze
jsme se sami napojili na plošinu a přímo hasili
požár. Kvůli silnému dýmu jsme byli nuceni použít
dýchací přístroje,“ popisuje zásah líbeznických hasičů jejich velitel Václav Pazdera. „Celkem jsme
spotřebovali 16 tisíc litrů vody, po uhašení jsme
se podíleli i na hledání dalších potenciálních požárních ložisek přímo na střeše restaurace. Na základnu jsme se dostali kolem půl jedenácté
dopoledne,“ doplňuje Martin Polakovič, hlavní
strojník SDH Líbeznice. Oba dva pak svorně dodávají, že by byli moc rádi, kdyby se takováto situace v Líbeznicích už neopakovala. Zároveň
vyzývají všechny, kdo by se chtěli k líbeznickým
hasičům přidat, aby se případně hlásili o informace na obecním úřadě.

OBECNÍ ÚŘAD
V PROMĚNÁCH
V době slovanské bývalo zvykem řešit problémy obce společně v rámci občiny, přičemž
tehdejšími autoritami byli staršinové rodu. Na
počátku vzniku českého státu byl tento model
správy obce ještě zachováván. Později autoritu
panovníka reprezentoval správce, který byl pověřen výběrem daní od vesničanů.
Ve 13. a 14. století u nás probíhala tzv. vesnická
kolonizace, která v praxi znamenala zakládání
nových vsí nebo přebudovávání původních podle
nových plánů. Za jejich realizaci odpovídal lokátor, který za odvedenou práci dostával odměnu
v naturáliích. Šlo zpravidla o lán polí, někdy ale
i o největší chalupu ve vsi a k ní navrch o úřad vesnického rychtáře, který byl dědičný. Rychtář měl
právo soudit sousedské spory, rozhodovat o výši
pokut a získávat z nich provize.
Slovo rychtář vzniklo ze slova richter, které původně používali franští kolonisté. Sasové rychtáře
nazývali fojtem nebo šultýsem. Po husitských válkách ztratili rychtáři dědičné právo i soudní pravomoc. V podstatě se stali jen vrchnostenskými
úředníky, kteří dohlíželi na dodržování robotních
povinností, kontrolu cen a hospodaření obce.

SOUČÁSTÍ RYCHTÁŘSKÉHO
ŘÁDU BYLA TRUHLICE –
OBECNÍ ALMARA
Rychtář úřadoval ve svém domě – rychtě –
a vrchnost jej dosazovala do úřadu obvykle jen na
jeden rok. Součástí rychtářského úřadu byla truhlice
– obecní almara, která obsahovala důležité listiny
a rychtářské právo představované koženým žezlem.
Pokud se schůzovalo nebo přicházeli sousedé platit
daně, což bývalo většinou v neděli, rychtářova rodina musela opustit sednici.
Roku 1848 došlo k zásadní změně: Představený
obce již nebyl jmenován vrchností, ale byl volen
a úřad vykonával více let.

Představený obce u sebe ubytovával úředníky,
ale také tuláky. Ti obvykle chodili po vsi a žádali
v chalupách o nocleh. Když neuspěli, přicházeli za
rychtářem, který je nechal přespat u sebe v chlévě
nebo na půdě. Museli mu však odevzdat domovský
list, fajfku a sirky. V sednici si mohli na kamnech
ohřát jídlo.
Prvním zvoleným představitelem obce Líbeznice
byl v letech 1848–1856 MUDr. Václav Tišnovský
z č. p. 35. Po něm nastoupil František Srb z č. p. 18.
Po volbách roku 1886 se potom začal pro představitele obce používat název starosta.
Prvním líbeznickým starostou byl zvolen pan
Josef Láha, hostinský z č. p. 1. Za jeho starostování
se například postavila v č. p. 142 škola. Josef Láha
starostoval do roku 1909. Po něm byl do čela obce
zvolen oblíbený lékař MUDr. Josef Hetteš, který se
evidentně dostal do křížku s tehdejší byrokracií.
V roce 1910 měl totiž podat výroční zdravotní
zprávu, kterou z nám neznámého důvodu ani po
dvou urgencích nedodal. Jisté je, že za nesplnění
musel zaplatit pokutu. Z úřadu potom v roce 1911
odstoupil.

ALMARA OBSAHOVALA
DŮLEŽITÉ LISTINY
A RYCHTÁŘSKÉ PRÁVO
Jeho nástupcem se stal Karel Aim z č. p. 29.
Opozice tehdy s volbou nesouhlasila, odvolala se na
c. k. místodržitelství, volby byly uznány za neplatné
a musely být opakovány. Novým starostou byl v roce
1911 zvolen pan Antonín Weinštein. Do obecní historie se zapsal smutným příběhem, který se odehrál
v roce 1918, posledním roce první světové války. Co
se tehdy v Líbeznicích událo? V obci žila pohledná
žena, do níž se zamilovali dva muži. Jedním byl osmadvacetiletý svobodný vojín František Aim, který
utekl z fronty a v obci se ukrýval před vojenským
soudem. Druhým ctitelem byl ženatý starosta Weinštein. Žena však dala přednost Františkovi, a bylo
zle. Koncem první světové války byl totiž nedostatek
potravin, a dezertér byl tudíž odkázán na pomoc
sousedů. Dne 25. 6. ve čtyři hodiny ráno se on
a jeho kamarádi, také zběhové, vypravili na polní
pych, tedy na brambory, které byly vysázeny v polích kolem dnešní Pakoměřické ulice. Starosta cosi
tušil a na mladíky si počíhal. Když se muži přiblížili,
vystřelil, Františka zasáhl a usmrtil. Weinštein netušil, že tímto nesmyslným činem, který byl snad i nešťastnou náhodou, rázem ztratil všechno. Pohřeb
vypravili Františkovi sousedé a rozloučit se s ním prý

RESTAURACE BRZY CHYSTÁ
ZNOVUOTEVŘENÍ
Prakticky ihned se začalo s opravnými pracemi. Současnou situaci a další postup nám přiblížil majitel RedDooru Tomáš Kratochvíl: „V tuto
chvíli probíhají sanační práce a co nejdříve by se
mělo začít s opravou střechy, kterou bude potřeba celou vyměnit. Následovat budou opravy
interiérů. Naštěstí není příliš mnoho následných
škod způsobených vodou. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem hasičům, kteří u požáru zasahovali. A také neznámému kolemjdoucímu, který je ve čtyři hodiny ráno zavolal.
A rovněž všem, kdo nám vyjádřili podporu a nabídli i svou pomoc.“
S otevřením alespoň části restaurace se počítá
již do měsíce. „Průběžné zprávy o situaci dáváme
na naše webové stránky www.reddoor.cz. Pokud
nám pošlete e-mail na reddoor@email.cz s předmětem Fénix, pošleme zprávu o znovuzahájení
provozu,“ doplňuje Tomáš Kratochvíl.
Držíme palce a přejeme, ať jdou opravy rychle od ruky a restaurace co nejdříve přivítá své
hosty.
František Grunt
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Obecní úřad – před přestavbou

foto archiv
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Obecní úřad měl tehdy svou budovu v č. p. 30
u rybníka. Její součástí bylo i vězení, kterému se říkalo
Ráček. Zde se úřadovalo do roku 1937, kdy se úřad
přestěhoval do č. p. 33. Po deportaci líbeznických
židů, jejichž domy byly vyklizeny, se správa obce přestěhovala do domu po Leknerových v č. p. 115. Zde
sídlila až do roku 1952.
Ve volbách roku 1931 byl starostou zvolen pan
Václav Blažej z č. p. 168, který svou funkci vykonával 14 let.

ŘÁDNÉ VOLBY SE
KONALY 15. 6. 1919

Obecní úřad – po přestavbě
přišlo na pět tisíc lidí z celého okolí. Rakev nesli vojáci, přestože byl válečným zběhem. Tento pohřeb
se stal demonstrací proti válce i proti tehdejšímu režimu. Lidé byli také rozezleni průběhem vyšetřování
případu. Smrt mladého muže byla totiž tehdejším
soudem kvalifikována jako záslužný čin v boji proti
nepříteli monarchie. Starosta Weinštein musel pod
tlakem veřejnosti nakonec opustit úřad, a dokonce
i jeho vlastní rodina se ho zřekla. Na památku této
nešťastné události postavili občané pomníček, který
umístili na křižovatce ulic Zdibské a Pakoměřické.

foto Matěj Žovinec
Dnes již neexistuje, stejně jako jeho vojenský hrob
na místním hřbitově.
První světová válka skončila, ale život šel dál.
Dne 28. 10. 1918 vznikla první republika a do prvních voleb vedl obec pan Josef Heřtus coby první
radní. Řádné volby se v Líbeznicích konaly 15. 6.
1919 a vyhráli je sociální demokraté v čele s Karlem Hamršmídem z č. p. 157. Jeho starostování
skončilo poté, co se roku 1921 na schůzi rozčílil
tak, že udeřil Václava Jelínka, načež odstoupil
z funkce.

Za květnové revoluce dne 5. 5. 1945 vznikl
Revoluční národní výbor, jehož předsedou byl zvolen pan učitel Josef Choceňský. Ten však dne 7. 5.
v Praze při obraně Mánesova mostu zahynul. Na
jeho místo byl zvolen MVDr. Jan Fiala z č. p. 286.
Po něm následoval pan Antonín Mařík z č. p. 67.
Po zrušení Revolučního národního výboru koncem května 1945 byl prvním předsedou nového Národního výboru zvolen pan Václav Kupec.
Prvním uvolněným předsedou národního výboru
se potom stal Oldřich Eichler v roce 1971.
Národní výbor se v roce 1952 přestěhoval
z č. p. 115 do zrekonstruované Denkerovy chalupy
v č. p. 43. Zde správa obce sídlí doposud.
Po roce 1990 se správa měst a obcí vrátila
k předválečným názvům starosta a obecní úřad.
Hana Závorková, ředitelka
Oblastního muzea Praha - východ
(Prameny: Miroslav Pavelka – Líbeznice a okolí;
Alena a Vlastimil Vondruškovi – Průvodce českou
historií, 2014)

TÉMA

ČARODĚJNICKÉ
REJDY SE LETOS
OBZVLÁŠTĚ
VYDAŘILY
Jmenuji se Větruše Odlétavá a jsem čarodějnice.
Bydlím v Líbeznicích a jako každý rok jsem i letos
dávala pozor, jak se zde slaví náš svátek, tedy svátek
všech čarodějnic. Moc práce s tím hlídáním nemám,
protože u nás v Líbeznicích se čarodějnice slavit
umějí. Má to tady na starosti kulturní výbor a místní
fotbalisti a opravdu si dávají záležet. Oslava se koná
u místního fotbalového hřiště a letos to vypadalo,
že sem dorazily snad celé Líbeznice. Obdivovala
jsem, jak se plocha hřiště zaplnila dětmi, které zde
provozovaly snad všechny známé dětské hry – na
honěnou, vybíjenou, fotbálek, válení sudů, lezení
po stromech. Prostě si užívaly to, že dospěláci postávali, klábosili a jim nechali volné ruce.

ZASVĚCENÝM POHLEDEM
VĚTRUŠE ODLÉTAVÉ Z LÍBEZNIC
Prvním vrcholem večera pro mě byla volba nejhezčí
čarodějnice nebo čaroděje. Většina dětí se totiž snažila o to, aby se mi co nejvíce podobaly, a tak se náležitě vystrojily. Všechny masky musely prokázat, že
umějí – tak jako já – tancovat kolem ohně. Výběr vítězů jsem nechala na svých starších kolegyních, které

Líbeznický zpravodaj 5/2015

Čarodějnice ze všech nejstrašidelnější
třem nejhezčím a nejšikovnějším rozdaly krásné dorty.
Všichni pak dostali mou malou figurku na památku.
A pak už plály ohně, nejprve malý, na kterém se opékaly buřty. Ty si každý musel přinést sám. Oproti loňsku se morálka v nošení buřtů výrazně zlepšila, takže
nikdo hlady netrpěl. A kdo měl málo, mohl zahnat
hlad klobáskami od fotbalistů. Sama jsem slupla hned
tři kousky a byly opravdu báječné. Velký čarodějnický
oheň začal hořet chvíli po setmění, tady mám snad
jedinou výhradu. Bývá zvykem, že na velkém ohni
sedí čarodějnice, která se na počest náš všech spálí,
ovšem tentokrát na ni nějak zapomněli. Budu jim to

foto Václav Mikuláš
muset propříště připomenout. Všichni se náramně
bavili a byli v pohodě, obzvlášť když začala zábava
s hudbou. Skvělá kapela Nervi si nervy hrála skoro až
do půlnoci. To se mi moc líbilo. Postupně jsem začala
vyhánět děti do postýlek, takže kolem půlnoci už zůstali jen dospěláci, kterým se domů ještě nechtělo.
Oslava nás čarodějnic se moc povedla, chválím organizátory a všechny, kdo pomáhali. Už se těším na
příště. A nezapomeňte, celý rok sleduju, jestli se v Líbeznicích chováte slušně a počestně, tak si dávejte
záležet.
Vaše Větruše Odlétavá
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KONCERT
RODINNÝCH KAPEL
V ZUŠ
Líbeznická ZUŠ uspořádala koncert rodinných kapel.
V pondělí 20. dubna se v podvečer v sále v mezipatře
školy sešlo šest rodin, které se do programu přihlásily:
Novákovi a Řápkovi z Bořanovic, Pěničkovi z Měšic
a tři líbeznické rodiny – Lecotovi, Mišurcovi a Kovářovi. Zájem byl i z řad posluchačů. Podpořit své sousedy přišlo několik desítek lidí, kteří v zaplněném sále
vytvořili příjemnou atmosféru. A právě oni sehráli důležitou roli. Jelikož se jednalo o soutěžní večer, bylo
na posluchačích, aby zhodnotili jednotlivá vystoupení
a hlasovali pro svého favorita. Každý z přítomných
dostal čtyři kamínky, které po skončení koncertu
podle čerstvě nabytých dojmů rozdělil na konta jednotlivých kapel. Odměna pro vítěze byla sladká
a obrovský medovník si nakonec odnášela rodina Kovářových. Velký potlesk ale sklidily všechny rodiny,
vždyť kdo si v dnešní rychlé době najde čas a spolu
s dětmi muzicíruje, zaslouží si obdiv nás všech. Svým
osobitým podáním koncert skvěle uváděl ředitel ZUŠ
Roman Novotný.
Stanislav Řápek st.

Vítězná rodina Kovářová při svém vystoupení na Zahradní slavnosti

foto Blanka Holičová Klokanová

ČARODĚJNICKÝ REJ
V MŠ

Rej čarodějníků a čarodějnic v MŠ

LÍBEZNICKÁ ZUŠ
NAVŠTÍVILA
RUDOLFINUM
Žáci ZŠ a ZUŠ Líbeznice se ve čtvrtek 7. 5. vydali na
exkurzi do Domu umělců v Praze. Zákulisím tohoto
nádherného objektu nás provedl člen České filharmonie pan Miroslav Kejmar. Nejprve jsme si v suterénu a v podzemním podlaží prohlédli technické
zázemí budovy. Viděli jsme prostory, kde se na
zkoušky a koncerty připravují členové orchestru,
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foto -MŠ-

Jak je všeobecně známo, na 30. dubna se datuje filipojakubská noc, a tedy i svátek všech čarodějnic. Na
zahradě mateřské školy se čarodějnice slétly už v odpoledních hodinách, zato však v hojném počtu. Přilétli malí čarodějové i čarodějnice ze všech koutů
Líbeznic a všech věkových kategorií. Nejstarší krasotinky Alenka a Hanka slet zahájily spolu s dětmi čarovným zaříkávadlem.
A pak už hurá ukázat své dovednosti. Na děti čekalo pět stanovišť. Musely prokázat umění chůze
v sedmimílových botách, ulovit hadí vejce, plivnout
jedovatou slinu, hodit na cíl kohoutem a trefit obřího
pavouka. Za každý splněný úkol dostaly za odměnu
kouzelný obrázek.
Na závěr odpoledne a po splnění všech úkolů byl
každému dítěti v čarovné chaloupce udělen čarodějnický glejt a sladká odměna v podobě jedlého hada.
Protože nám i počasí celé odpoledne přálo, mohli
jsme si náš slet užít dosyta. Rada nejstarších čarodějnic spolu s dětmi velice oceňuje odvahu všech maminek, které se nestyděly a přišly se zúčastnit také
v kostýmech.
Jiřina Svobodová

i místnost, v níž se ukrývá motor varhan. Nejvíce
však děti zaujal sklad bicích nástrojů. Pan Kejmar
nám vysvětlil, jak se hudební nástroje stěhují nejen
po budově, ale i na daleké cesty. Po vystoupání do
prvního patra jsme nahlédli do Sukovy síně, prošli
jsme Dvoranou Rudolfina, která v letech před svou
rekonstrukcí sloužila i k výuce tělocviku konzervatoristů, nyní je to však jedna z nejreprezentativnějších prostor v centru Prahy.
Při vstupu do Dvořákovy síně nás uvítalo harfové
sólo úvodu Smetanovy symfonické básně „Vyšehrad“. Všechny děti se zaujetím sledovaly zkoušku
České filharmonie pod vedením Petra Altrichtera
a po „Vyšehradu“ vyslechly i následující část cyklu
symfonických básní Má vlast „Vltavu“. V tomto in-

terpretačním pojetí a v tomto nádherném sále to
byl pro všechny opravdu silný zážitek.
Poté jsme dobře naladěni nasedli na parník
Tomáš Baťa a vypluli prohlédnout si centrum Prahy
z neobvyklé perspektivy vltavských vod. Pozvání přijal historik pan doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc.,
který nám zasvěceně vykládal zajímavosti o Praze
a její minulosti.
Výlet se po všech stránkách vydařil, a to nejen
díky počasí, které nám přálo, ale hlavně díky všem
zúčastněným. Velký dík patří panu Kejmarovi, panu
Košnarovi a v neposlední řadě také panu Romanu
Novotnému, jenž tuto zajímavou akci pro děti zorganizoval.
Iva Štrynclová
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DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
Duben je již po mnohá desetiletí zaslíben dopravě. Naše škola má od začátku letošního školního roku v nabídce dopravní kroužek, kde se děti
seznamují s pravidly silničního provozu a pilují své
cyklistické dovednosti. Proto neváhaly a poprvé se
zúčastnily Dopravní soutěže mladých cyklistů pro
okres Praha-východ. Přestože zástupci prvního
i druhého stupně neskončili na stupních vítězů,
náročné disciplíny, jako byly test na pravidla provozu na pozemních komunikacích následovaný
praktickou částí, tj. jízdou na kole, jízda zručnosti
a teoretická část zásad první pomoci (test), zvládli
skvěle. Za mladší žáky soutěžili Daniel Bareš, Michal Jahoda, Barbora Chytilová, Lucie Kotenová
a za žáky starší pak Erik Hlinka, Matyáš Kloutvor,
Adéla Dvořáková a Simona Tremlová.
Andrea Gruntová

Jedničky na dopravu

TANEČNÍ OBOR ZUŠ GYMNAZISTA,
KAM SE PODÍVÁŠ

Malé tanečnice si z přehlídek a soutěží letos odvezly nejedno ocenění, zatancovaly nejen maminkám na zahradní slavnosti. Pod vedením paní
učitelky Ireny Suldovské děvčata tancují ve skupinách podle věku.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
První ročník tančí zvlášť, ve druhé skupině jsou žákyně 2. až 5. ročníků. Rodiče budoucích žákyň 1. třídy, zbystřete pozornost! Pokud
by vaši holčičku tancování bavilo, neváhejte se
zúčastnit talentových zkoušek, které se konají
3. června 2015 od 14 do 17 hodin. v tělocvičně
školy. O tento obor je velký zájem a v září už bývá
na přihlášení pozdě.
Přijatá děvčata pak budou potřebovat gymnastické cvičky/piškoty, bílé body a černé legínky.
Andrea Gruntová

Základní škola žije nejen hokejem, ale též nebývalým
úspěchem dětí na přijímacích zkouškách na střední
školy. Letos na ně děti připravovali učitelé ve speciálních hodinách probíhajících jednou týdně před vyučováním. A hleďme, ranní ptáče doskáče nejen dál, ale
i výš! S napětím jsme sledovali výsledkové listiny a věřili, že letošní úspěchy zejména Klárky Štrynclové
a Jana Pytelky při různých olympiádách dostanou naši
školu do seznamového popředí. Výsledek předčil očekávání všech. Klárka se umístila na Gymnáziu Ústavní,
Praha 8 ze 320 uchazečů v čele, v Neratovicích pak
na 2. místě, Honza byl zase první ze 126 v Neratovicích a na Gymnáziu Ústavní, Praha 8 byl Klárce v patách na 3.–4. místě! A další jejich spolužáci Ondřej
Štryncl, David Kupka, Ondřej Šponer, David Šíp a Jáchym Turek se umístili na neratovickém gymnáziu
v první patnáctce. K přijetí na víceletá gymnázia
a vlastně k první velké životní zkoušce tedy gratulujeme výše uvedeným a navíc ještě Tereze Cucové,

foto ZŠ a ZUŠ

která byla na neratovické gymnázium přijata z krásného 34. místa. Příště tedy začínáme číst veškeré seznamy pěkně od začátku!

GRATULUJEME ÚSPĚŠNÝM
Škola se ovšem nemusí obávat odlivu mozků.
Stále zde zůstává mnoho šikovných a chytrých dětí.
Z letošních devátých tříd čítajících 35 žákyň a žáků
bude ve studiu na středních školách pokračovat 25
z nich, a to Lukáš Bílek, Tomáš Božik, Tomáš Felix,
Lucie Hadžiosmanovičová, Anna Janatová, Martin
Kříž, Barbora Křížová, Filip Kurka, Klára Ludvíková,
Barbora Mědílková, Nikola Pařízová, Barbora Skýpalová, Natálie Svobodová, Simona Velechovská a Petra
Vodičková z 9.A a Veronika Abíková, Kristýna Dvorská, Aleš Kolařík, Nikola Kokyová, Jakub Krtil, Anna
Petržílková, Markéta Solarová, Erik Stojka, Habriella
Tanynets a Lukáš Veselý z 9. B. Nejvíce líbeznické
školní atmosféry pak bude přeneseno na Gymnázium
Litoměřická. Gratulujeme, těšíme se z jejich úspěchu
a přejeme jim hodně úspěchů na cestě za poznáním.
Andrea Gruntová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

FÉROVÁ SNÍDANĚ
Slovo fair nese v angličtině především notoricky
známý význam spravedlivý (férový). Kromě toho má však spoustu dalších, vždy kladných významů – například krásný, jasný či příznivý.
Totéž by se dalo říci i o dopoledni dne 9. května,
kdy se konala v Líbeznicích u fotbalového hřiště
takzvaná Férová snídaně.
Tento piknik pořádali líbezničtí skauti v rámci akce
Světový den pro fair trade. Jeho hlavní myšlenkou
byla podpora tzv. spravedlivého obchodu, který dává
lidem z chudých zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky
možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Tito lidé tak dostávají spravedlivě zaplaceno za
to, že pěstují plodiny s ohledem na životní prostředí,
a jejich děti tak mohou chodit do školy. K této akci
se každoročně připojují tisíce lidí na celém světě.
V Líbeznicích se nás toho krásného slunečného
dopoledne sešlo na čtyřicet. Někteří si přinesli deky,
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Snídaně pod širým nebem
jiní zase piknikovali u připravených stolů. Každý si
s sebou přinesl své oblíbené dobroty a mohl také
ochutnat něco ze spousty pokrmů připravených
ostatními. K dobré náladě přispěli skauti nejen svým
hezkým a pozitivním přístupem, ale také úžasnou
relaxační hudbou a celou řadou aktivit připravených
nejen pro děti. Bylo možné zahrát si například velké
Člověče, nezlob se!, kuželky nebo si zaházet létají-

foto Vratislav Srb
cím talířem. Trpěliví účastníci si mohli poskládat
také japonské origami.
Krásné pohodové dopoledne tak uteklo jako
voda. Všichni zúčastnění určitě doufají, že se z této
akce stane pěkná tradice, na kterou se budeme v Líbeznicích každoročně těšit.
Pavla Zarembová
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

MEZINÁRODNÍ
SCHŮZKA
AMAZONEK
Skautský oddíl Amazonek čekalo 14. dubna na
schůzce netradiční překvapení. V klubovně byl
totiž někdo, kdo v ní obvykle nebývá, a sice
Barry, devatenáctiletý skaut z Irska, který zavítal na týdenní návštěvu Prahy a poctil nás svou
přítomností.
S Barrym jsem se seznámila vloni na mezinárodním
táboře v Irsku. Velmi mne potěšilo, že měl zájem
navštívit Prahu a neodmítl ani účast na skautské
schůzce našeho oddílu. Společně s Čoky se snažíme
vést oddíl k uchování skautských tradic a jedním
z našich dlouhodobých cílů je, aby naše členky získaly povědomí o skautingu a jeho tradicích. Proto
byla Barryho přítomnost nejen příjemným zpestřením a pro dívky jistě také novou zkušeností, ale také
příležitostí ukázat Amazonkám, že skauting se nepěstuje pouze v České republice, ale je rozšířen do
celého světa.
Barry nám představil irský kroj, který měly Amazonky možnost porovnat s českým. Společně jsme
si pro dívky připravili také stručné informace o Irsku.
Celoroční hrou našeho oddílu je totiž cestování po

Líbeznické Amazonky

foto Willi

různých zemích světa. Barry nám nakreslil a popsal
věci, které podle něj charakterizují jeho zemi, já
jsem celou jeho prezentaci překládala z angličtiny
do češtiny. Jako vzpomínka na toto nevšední setkání nám slouží společná fotografie s jedním ze
symbolů Irska – skřítkem Leprikonem.

Skautský oddíl Amazonky je nový oddíl světlušek ve věku 6(7)–10 let. V případě, že byste měli
zájem umístit svou dceru do oddílu, kontaktujte
Adélu Figallovou – Čoky na tel. čísle 733 360 133.
Michaela Zoulová – Liška

MÁMY PRO MÁMY
V pondělí 4. května 2015 pořádalo občanské sdružení Stonožka Líbeznice ve spolupráci s organizací
Nedoklubko zajímavou akci, jejímž cílem bylo vyrobit drobné dárečky po maminky předčasně narozených dětí. Do Archy přišla zhruba desítka líbeznických žen. Mimo jiné to byla příjemná alternativa
k večernímu televiznímu programu ve znamení ledního hokeje.
Na začátku nám paní Markéta Řehořová, která
je nejen obyvatelkou Líbeznic, ale také koordinátorkou projektu Mámy pro mámy pro VFN Apolinář
a nemocnici Hořovice, představila spolek Nedoklubko. Tato organizace podporuje rodiče předčasně narozených dětí, a to jak psychicky, tak
materiálně. Poskytuje jim dostatek informací v nelehké situaci, kdy se jim narodí miminko nečekaně
o několik týdnů dříve.

DROBNÉ KYTIČKY NA PŘÁNÍ
Následně nám paní Miriam Kupková ze Stonožky
vysvětlila, jaké dárečky budeme vyrábět. Jedna skupinka plnila roztomilá látková srdíčka voňavou levandulí a rýží. Druhá pracovala s nůžkami a barevnými
proužky papíru a vytvářela drobné kytičky na přáníčka metodou quilling. S tímto tvořením pomáhala jiná občanka Líbeznic a uznávaná odbornice na
qulling Jana Maiksnar Vašíčková. Všechny jsme se
zabraly do práce, čas rychle utíkal, takže jsme se rozcházely až po desáté hodině. Vznikla spousta balíčků
označených osobním vzkazem, které budou předány maminkám pobývajícím se svými mrňousky v nemocnici U Apolináře v Praze.
Na závěr malá výzva pro všechny, kdo by také
chtěli pomoci. Nedoklubko přivítá bavlněné či fleecové látky, látkové pleny, skleničky s víčky či opravdu malé oblečky na miminka (do velikosti 50). Další
informace a kontakt na www.nedoklubko.cz.
Maminkovské tvůrčí soustředění
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Kateřina Nováková
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AKTUÁLNĚ
Z FACEBOOKU:
LÍBEZNIČTÍ
NA VÝLETĚ

opravdu kuriózní, já ale nemám stání – cítím
se totiž připraveně
vyrazit na Slánskou
horu.
11.20 Vybíhám tedy směr naučná stezka, kterou
v rychlosti prolítnu. Nahoře na kopci dávám
další selfíčko. Po tomto výkonu se cítím dost
vyšťaveně

a taky hladově

.

12.00 Dávám si smažák a kofolu v restauraci. Další
selfí a rychle do autobusu, ať mi neujedou!

Sobota 18. 4.

(Cítím nervozitu

.)

8.30

Dobíhám k autobusu a cítím se po ránu dost
ospale
.

8.35

Jedeme! Autobus je plný do posledního
místa. Registruji nejen skauty, ale i spoustu
dalších známých líbeznických tváří. Nabídnu
si z kolujícího pytlíku hašlerku a už se cítím
připraveně
a natěšeně
!

jíždíme do Třebíze, kde nás čeká prohlídka

Vystupujeme před železničním muzeem ve
Zlonicích. Nejdříve se cítím dost vymrzle
,
ale potom prolítnu vystavené exponáty, nasedám do vláčku a projedu si se strojvedoucím pár koleček. Dám selfíčko a hned se
cítím lépe
. Toto muzeum všem milovní-

dobře. Cítím se trochu překvapeně

kům železnic opravdu doporučuji

ševcovskou dílnu, kde žila celá rodina, cítím

9.30

.

10.30 Znovu nasedáme a uháníme směr Slaný.
Sním svačinu a cítím se pohodově
.
11.00 Jsme ve Slaném. Proběhnu informačním centrem a omrknu výstavu slánek. Některé jsou

OBECNÍ KNIHOVNA

OHLÉDNUTÍ V ČASE
V dnešní uspěchané době se jen těžko dostaneme
k tomu, abychom si přečetli například sedm svazků
Proustova Hledání ztraceného času, Stendhalovu Kartouzu parmskou nebo Dostojevského Zločin a trest.
Přitom právě četba těchto knih patří k základům literární vzdělanosti a také nás zastaví v čase, pokud to
sami sobě dovolíme. Ponoříme-li se do těchto románů a novel, zjistíme, že čas je jen pružina, kterou
si v zápalu četby můžeme různě natahovat. Kdyby
tyto knihy měly stejný marketing jako díla autorů nových, četli bychom je stejně nadšeně a odhodlaně,
jako čteme Jo Nesba, Johna Greena, Fredericka Forsytha nebo Vlastimila Vondrušku.
Protože knihy klasiků nepostrádají napětí, zajímavé i jímavé příběhy a živé hrdiny a hrdinky, nechybí
jim humor, cit, barevnost, vášnivost… Jen nám na ně
v té záplavě nových a ještě novějších knih mentálně
nezbývá místo.

V DNEŠNÍ DOBĚ SE JEN TĚŽKO
DOSTANEME K ČETBĚ
Musím konstatovat, že je to naše škoda. Přicházíme o jedinečnost a vytříbenost literárního díla. A jak
píše v doslovu českého vydání Hledání ztraceného času
Marcela Prousta z roku 1988 Jiří Pechar: „Proustovo
dílo nepatří k těm, která je možno po prvním přečtení
uložit na patřičné místo v knihovně a dále se k němu
nevracet – svoje pravé poselství poskytne jen tomu,
kdo je ochoten je postupně, pozvolna a dodatečně odhalovat.“ Tato věta se dá aplikovat i na jiná díla jiných
autorů. Pojďme se společně vrátit k českým autorům,
které opomíjíme snad ještě více než ty cizojazyčné.
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13.15 Cesta autobusem trvá jen chvíli, takže
vlastně ani nevím, jak se cítím… Ale už přiskanzenu. Cítím zvědavost

, co tam uvi-

dím. Je to sice starý statek, ale vypadá dost
zachovale. Kdo byl bohatý

jako rodina

Cífkových ze statku, měl se v minulosti
, když

vidím velké světnice, obrovskou kuchyni,
sýpku a dvůr. A taky pec na chleba – pekl se
prý jednou za tři týdny a po celou tuto dobu
bochníky vydržely, nebyly tvrdé ani plesnivé!
Když ale vidím ve vedlejší chalupě ubohou
se zamyšleně

15.40 Vybírám z nabídky a volím mirabelkovici.
Cítím se po ní suprově
!
15.41 Druhý panák – kdoulovice. Nic moc
, láká
mě vylít ji do kýble v rohu, ale vzpomenu si
na zaplacenou stokorunu a postavím se
výzvě čelem
.
15.42 Třetí panák – vínovice… Je lepší, cítím se po
ní volně jako pták
.
5.43

Čtvrtý panák – matolinovice (pálenka z vinných slupek)
.

15.44 Situace je nepřehledná, páleničář si zjevně
nepamatuje, kdo kolik vypil. Dávám si ještě
hruškovici
.
15.45 A slivovici

.

15.46 Cítím se nějak unaveně

.

17.00 A překvapeně
… Autobus totiž zastavuje
v Líbeznicích. Zdá se ale, že spolu se mnou
se cítí překvapeně i všichni ostatní, kdo navštívili pálenici. A někteří jsou na tom dokonce hůře, cítí se možná až zmateně
.

.

15.30 Zlatý hřeb výletu – návštěva místní pálenice
s ochutnávkou. Platím 100 Kč a dostanu za
ně čtyři panáky

15.32 Cítím se odhodlaně
. Nejdříve je ale nutné
vyslechnout si výklad majitele pálenice, při
kterém se cítím trochu znuděně
.

!

Jezdíte rádi na výlety? Obdivujete českou krajinu?
A co Šumava, je to vaše srdeční záležitost? Moje rozhodně a k vnímání jejích krás mi velmi napomohl Karel
Klostermann. Český básník Adolf Heyduk (1835–
1923) o něm napsal, že to byla zcela zvláštní, Bohem
vznícená a posvěcená duše, s ohněm lásky a vroucnosti ke svým Šumavanům, jak je líčí ve svých povídkách a románech.
Narodil se 13. února 1848 v hornorakouské obci
Haag am Hausruck, již v květnu 1849 se Klostermannovi přestěhovali do Sušice, kde Karlův otec nastoupil
jako praktický lékař. Mladý Klostermann navštěvoval
školu ve Stříbrných Horách, gymnázium v Písku a Klatovech. Na přání otce studoval medicínu ve Vídni, studia však nedokončil. Byl soukromým vychovatelem
v Žamberku, poté se vrátil zpátky do Vídně, kde nastoupil do redakce pročeského časopisu Wanderer.
Když bylo vydávání časopisu z finančních důvodů zastaveno, odešel Klostermann vyučovat němčinu a francouzštinu na německou reálku v Plzni.
Šumavu ve svých dílech vnímal jako společný
domov obou národů a její budoucnost viděl v součinnosti Čechů a Němců. Ve svých knihách líčí nádherné
přírodní úkazy Šumavy, nálady, city a myšlenky hrdinů
a hrdinek. Jeho líčení je pravdivé, bez lichotek, nevraživosti, vypráví tak, jak lidské osudy a děje skutečně
probíhaly. V tom také tkví Klostermannova největší
přednost.
K jeho neznámějším dílům patří: Ze světa lesních
samot (1894), V srdci šumavských hvozdů (1896), Pošumavské rhapsodie (1908), Mlhy na Blatech (1909 –
zfilmováno v roce 1943 F. Čápem), Z dobrého srdce
(1909). V doslovu nového vydání románu Mlhy na
Blatech k příležitosti 145. výročí Klostermannova narození píše František Kadoch: „Je pro nás spisovatelem naprosto všestranným, hlásajícím a propagujícím
dobro v člověku a lásku ke kraji, kde žijeme. Byl
i opravdovým apoštolem smířlivosti Čechů a Němců
žijících v této zemi. Proto je i nadále naším vzorem –
člověka i spisovatele.“
Mohu jen dodat: Jak vzácné, že?
Alexandra Dančová

No nic, snad to všichni rozchodí a na další výlet zase
s chutí pojedou. Já určitě, už dnes se zase cítím fantasticky nabitě
!
Pavla Zarembová

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
9. 5. 1927 narozena česká spisovatelka Ludmila
Vaňková – Král železný, král zlatý, Královský nach tě
neochrání, Válka růží
13. 5. 1840 narozen francouzský prozaik a dramatik Alphonse Daudet – Listy z mého mlýna, Tartarin
z Tarasconu
24. 5. 1940 narozen ruský básník a esejista, nositel
Nobelovy ceny (1987) Josif Brodskij – Vodoznaky:
zrcadlení času, Velká elegie
26. 5. 1900 narozen český básník,
dramatik, prozaik
a scenárista Vítězslav
Nezval – Básně noci,
Sbohem a šáteček,
Praha s prsty deště
26. 5. 1910
narozen český
básník a publicista
Oldřich Mikulášek –
Šokovaná růže, Sólo pro dva dechy, To královské

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme květnovým jubilantům: Chochola
František – 80 let, Koutecký Bohumil – 80 let, Štinglová Anna – 75 let, Chaloupka Alois – 75 let,
Vybíralová Miluše – 60 let, Kettner Slavoj – 60 let,
Tóth Václav – 60 let, Knedlhansová Blanka – 60 let.

11

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 5, KVĚTEN 2015, ROČNÍK 13

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

Z LÍBEZNICKÉ
KRONIKY
Hasiči
Ačkoli Líbeznice měly po roce 1880 dobrou pověst
v okrese, přece tu nebyl sbor dobrovolných hasičů.
Požární stříkačku vlastnil místní cukrovar, jenž k její
obsluze dodával své zaměstnance. Po zrušení cukrovaru a odvezení jeho stříkačky do Mratína koupila obec r. 1884 čtyřkolovou stříkačku ruční (za
1 022 zl.), ta byla r. 1925 po generální opravě zmotorisována, což stálo 30 000 Kč.
Dne 1. 10. 1886 byl ustaven sbor dobrovolných
hasičů. Předsedou byl Josef Láha z č. 1, starosta
obce (žil 1834–1911), cvičitelem Karel Zima (žil
1855–1937), velitelem Gustav Pflanzer (žil 1852–
1914). Sbírka ve prospěch sboru vynesla přes 300
zlatých rakouské měny.
V r. 1901 měl sbor 2 členy čestné, 10 činných,
20 přispívajících. V r. 1902 Jan Špak zachránil dívku
Turkovou před upálením. Hynek Šmatlák zachránil
4 tonoucí dívky před utonutím.
V r. 1910 dostala obec 80 K. na opravu stříkačky
od zemského výboru.
Za prvních 50 let byl hasičský sbor volán k 90
případům požárů. V srpnu r. 1939 pořádala zde
okresní hasičská jednota sjezd, na němž bralo podíl
40 hasičských sborů s 360 účastníky.
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Vyznamenáni byli Václav Mach z č. 192, Antonín Maxa z č. 62 a Karel Hamršmíd z č. 157. Hasičský sbor se zúčastnil pohřbu Svatopluka Čecha
1. 3. 1908, VI. sletu sokolského (14. 9. 1912),
holdu presidentu Masarykovi 7. 3. 1930 a pohřbu
téhož 21. 9. 1937.

DNE 1. 10. 1886 BYL USTAVEN
SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
Mnohdy, kupříkladu r. 1940, 1941, 1942, 1952,
hrával náš sbor divadla a téměř každý rok v masopustě pořádal ples. V březnu 1945 pomáhal sbor
při hašení požárů způsobených hloubkovými letci,
a to 3. 3. na vojenském cvičišti v Klecanech a 25. 3.
ve Vysočanech. V revoluci r. 1945 bylo naším autem
dováženo mléko aj. do bojující Prahy. Dne 7. 5.
1945 byl od Němců zabit člen Oldřich Bednář
z č. 169. V dubnu 1946 dotrpěl Josef Procházka
z č. 111, mučedník z pevnosti v Terezíně, kam byl
uvržen pro ilegální činnost v hasičství.
V dalších letech nastal pokles členů. Zbrojnice
bývala za stodolou č. 1 u mýta a v r. 1926 byla postavena nová zbrojnice u rybníčka na místě č. 20.
Spolek má pěkně vázanou pamětní knihu.

Zábavní a čtenářský spolek KOS
Byl založen r. 1894. Založili jej František Pavelka
z č. 91, Plicka z č. 32, Srb z č. 34, studenti a učitelé.
Rozmluvy politické i náboženské jakož i hazardní
hry se vylučovaly.

Členský roční příspěvek byl 1 zlatý. Spolek měl
u Láhů v č. 1 knihovnu, jež sloužila i nečlenům.
V r. 1909 měl KOS 727 knih, výpůjček bylo 1 637.
KOSOVÉ pořádali maškarní plesy a vytvořili dvacetičlenný mužský sbor pěvecký, jejž řídil učitel František Chládek.
KOSOVÉ hrávali divadla u Láhů v č. 1, kdež
16. července 1912 sehráli frašku „Městská rada na
námluvách“ ve prospěch Ústřední matice školské.
Hráli: František Nápravník, Josef Šrajer, Jaroslav Kos,
Václav Blažej, Václav Srb, B. Husáková, A. Janovská,
R. Mansfeldová, O. Bláhová aj. V první válce světové
spolek nevyvíjel činnost, mnohé jeho knihy přešly
do knihovny obecné, zbytek knih zůstal ve škole ve
skříni, kterou Němci v březnu 1939 vypáčili a knihy
zničili. Dne 6. srpna 1935 KOS prodal pianino za
120 Kč divadelnímu řediteli R. Sešastému. Potom
spolek upadal a rozpadl se snad bez likvidační
schůze. V r. 1890 sehrál divadlo ve prospěch povodní postižených. KOS pořádal taneční zábavu
21. 2. 1925, předsedou byl Bedřich Hofman z č. 152,
jednatelem Eduard Šťovíček z č. 78.
vybrala Alexandra Dančová

POZVÁNKA
Tradiční oslava Dne dětí proběhne v Areálu zdraví
v sobotu 13. června 2015 od 14. hodin. Připravené jsou soutěže pro děti s odměnami, divadelní
představení i nadýchané překvapení na závěr. Na
Dětský den naváže tentokrát Mamutfest.

Líbeznický zpravodaj 5/2015

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 5, KVĚTEN 2015, ROČNÍK 13

Líbeznický zpravodaj 5/2015

13

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 5, KVĚTEN 2015, ROČNÍK 13

Kalendář akcí pro rok 2015
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

14

Líbeznický zpravodaj 5/2015

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 5, KVĚTEN 2015, ROČNÍK 13

Hledám ke koupi dům,
pozemek nebo byt v okolí
Líbeznic do 10 km.
Možno hotovostní platba.
Za každý tip moc děkuji.
Tel.: 604 370 077.

P R O N A J M E M E P R O S TO RY
P O R E K O N S T RU K C I
o ve l i k o s t i 1 2 5 m 2
(96 m 2 dí lna, sklad , s o c i á l ní
z áz emí ) a ka nc e l ář
30 m 2 v uz avřen é m are á l u
v Lí bez ni cí ch. J e m o ž né
pronaj mout i z v l á š t.
C ena 12 000 Kč a 3 500 Kč .
C eny j sou be z D PH,
elektři ny, plyn u a vo d y.
K pronáj mu od če r v na 2015.
Volej te na tel. 60 6 0 2 1 9 8 5
Tel.: 604 37 0 0 7 7
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