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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

Číslo měsíce: 1220 – tolik m2 kamenné dlažby bude
tvořit novou podobu Mírového náměstí

První oficiální sklouznutí po skluzavce realizovala zcela
odborně i s výkladem paní učitelka Kostková z líbez-
nické základní školy. Od tohoto okamžiku – v pátek
9. října 2015 krátce po desáté hodině – je školní areál
s novým názvem Duhovka otevřen veřejnosti.

„V každém kousku je tu znát práce architekta. At-
letická dráha je duhová, uprostřed dopravního hřiště
plave velryba, kousek od labyrintu sedí zajíc a nejrych-
lejší cesta z hřiště vede po skluzavce. Každý, kdo si
sem přijde zasportovat, se může radovat i z krásných
výtvarných nápadů. Většinou se při otevírání staveb
stříhá páska, my to ale otevřeme společným rozbě-
hem na 200 metrů,“ vyzval všechny účastníky slav-
nostního otevření ke sportovnímu výkonu starosta
obce Martin Kupka. A běželi opravdu všichni včetně
architekta Jana Hájka.

Kompletní úpravy areálu u školy si vyžádaly více
než 7 milionů korun. Podle originálního návrhu archi-
tekta Jana Hájka (Atelier M1 architekti) je realizovala
v krátkém období 4 měsíců společnost Sportovní
podlahy Zlín. Celý areál bude sloužit více než 600
žáků líbeznické základní školy i široké veřejnosti.

DUHOVKU OTEVŘEL SPOLEČNÝ
SLAVNOSTNÍ ROZBĚH

Hlavní část nákladů pokryla podpora Regionál-
ního operačního programu Střední Čechy – 6 mi -
lionů korun. „Jsem rád, že jsme mohli přispět k rea-
lizaci tak pěkného projektu,“ uvedl při slavnostním
otevření areálu ředitel Úřadu Regionální rady
Střední Čechy Václav Chytil. Více než 1 milion korun

investovala do projektu obec Líbeznice. Příspěvek
poskytly také obce Bašť a Předboj.

SPOJUJE SE TU SPORT 
S VÝTVARNÝM ZÁŽITKEM

„Snažili jsme se vytvořit areál, který bude děti
i dospělé strhávat ke sportování a zároveň bude
provokovat i jejich výtvarné cítění. Myslím, že je dů-
ležité teď lákat děti od mobilů, tabletů a počítačů
do přírody a ke sportování. Měly by tady přijít na
to, že skutečnost je lepší a zajímavější než virtuální
realita. Přeju všem klukům a holkám, aby si tady ve
zdraví roztrhali kaťata,“ pronesl s nadsázkou při
otevření Duhovky architekt Jan Hájek.

Ředitel a jednatel společnosti Sportovní podlahy
Zlín, která stavbu realizovala, Marek Bainar potvrdil,
že jde o unikátní projekt: „V každém prvku se tu
spojuje sport a výtvarný zážitek. Nic tady není tak,
jak jsme zvyklí. Stavíme sportoviště už 16 let. Líbez-
nická Duhovka je ale opravdu výjimečná a jsem moc
rád, že jsme ji mohli budovat.“

Po mnoha letech čekání dostala škola atletický
ovál s rovinkou pro sprint na 60 metrů a s dosko-
čištěm pro skok daleký. Líbeznickým unikátem je
dopravní hřiště umístěné uprostřed oválu. K tomu
přibyly ještě nový sektor pro vrh koulí a malé trav-
naté fotbalové hřiště. Celý areál protínají nová 
schodiště a mlatové cesty. „Vyznačili jsme tu pro
všechny nadšence kondičního běhání čtyři různě
náročné okruhy. Před každým vchodem do areálu
je jako pozvání k návštěvě umístěna informační ta-

První rozběh po Duhovce                                                                                                   foto Václav Mikoláš

„Je to bomba. A nejlepší ze všeho je skluzavka,“ tak zhodnotil krátce po slavnostním otevření
nový líbeznický přírůstek Petr, kterému letos bylo devět let. Hned v dalších dnech ale skluzavku
vyzkoušeli menší děti i dospělí. Tvořily se tu dokonce fronty. „Moc se mi líbí taky labyrint. Docela
jsem bloudila, než jsem našla cestu do cíle,“ říká jeho spolužačka Lucka.

Milí čtenáři,
od začátku října má škola i líbeznická veřejnost víc

o nově upravený areál pro atletiku, pro míčové hry, pro
nácvik správného chování v silničním provozu i pro 
nejrůznější skotačení. Soutěžní atmosféru tam bylo
možné pocítit už při sportovním odpoledni, které na
pátek 9. října u příležitosti otevření připravili učitelé lí-
beznické školy. Počasí sice dvakrát nepřálo, ale na nad-
šení účastníků to tak velký vliv nemělo. Od té doby
jsem na Duhovce viděl spoustu rodin s kočárky třeba
jen na procházce. Děti na kolech. Fronty na skluzavku.
Nadšené bloudivce v labyrintu. A také náctileté na
multifunkčním hřišti a na tribuně.

Mám upřímnou radost z toho, že se podařilo další
kousek obce upravit, a jsem přesvědčen, že ten zásah
má hlavu i patu a bude k užitku. Není to hřiště, jaké
mají na mnoha jiných místech. Obohatily je výtvarné
prvky, které jinde neuvidíte a které by měly kromě
adrenalinových sportovních zážitků podněcovat fan-
tazii i výtvarné cítění. Pozoroval jsem hned na několika
dětech v okolí, že teď tráví přece jen o něco více času
venku – že je Duhovka opravdu vytáhla od počítačů,
mobilů a totálního pohodlí domova. Kdyby to mělo
jen tento smysl, jsou všechny ty prostředky vložené do
úpravy areálu správnou investicí. 

Malou skvrnou na otevření Duhovky je snad jen
chování některých návštěvníků. Nechtěl jsem věřit, že
se dá celá dřevěná tribuna využívat jako velkokapacitní
popelník. Během jednoho víkendu se podařilo z beto-
nového podlahy a bezprostředního okolí posbírat více
než tři sta nedopalků. I proto jsme ke všem vchodům
instalovali informační tabule s návštěvním řádem a ne-
chali zapojené kamery, které dohlížely na stavbu Ron-
delu. Kouření je samozřejmě v celém areálu zakázáno.
Je to prostor určený pro děti, pro sport a pro relaxaci.
Sem cigarety opravdu nepatří. Kdo by se s tím nedo-
kázal smířit, bude muset hledat peníze na pokutu. Nic
jiného totiž v zájmu ostatních návštěvníků a zachování
smyslu Duhovky možné není.

Ve středu obce probíhají intenzivní práce na nové
podobě náměstí. Dlažební kostky, které se podařilo
před lety vybrat z rozlehlé křižovatky u Katranu, se teď
vracejí o pár metrů níž. Je to úsporné, ohleduplné
k přírodě a navíc i symbolické. Po stejných kamenech
jezdily a chodily generace líbeznických občanů před
námi. Celé náměstí by se tak zároveň mohlo stát spoj-
nicí mezi starými Líbeznicemi a současností. I tady se
navíc kromě staré dlažby objeví prvky moderní archi-
tektury. Těším se, že korunu celé úpravě dodají zelené
listy nově vysázených stromů. Na ně si budeme muset
po čkat do jara. Pevně ale doufám, že nově upravené
náměstí otevřeme už o první adventní neděli.

Na začátku listopadu se konečně rozběhne stavba
skateparku v Areálu zdraví. Ještě stále můžete i svými
prostředky s realizací tohoto záměru pomoci. Všechny
informace najdete na webu – www.libeznice.cz.

S přáním krásného podzimu

Váš starosta

DUHOVKA LÁKÁ KE SKOKU I KE SKLOUZNUTÍ
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ROZHOVOR

Jaké bylo pro líbeznické hasiče letošní 
extrémně horné a suché léto?

Velice náročné, od června jsme měli celkem 11 vý-
jezdů, což je o 100 % více než například v loňském
roce. Určitě se projevilo velké sucho, nejvíce hořela
pole a strniště, v jednom případě začal od hořícího
pole hořet i les. Celkem v tomto roce máme zatím
k 10. říjnu 27 výjezdů, což je ve srovnání s minulými
léty rekordní číslo a obrovský nárůst. Pro srovnání,
v roce 2014 bylo za celý rok pouze 12 výjezdů. 

Jaké byly nejčastější příčiny požárů?

Většinou šlo o technickou závadu na zemědělských
strojích, kdy se v soukolí stroje zajiskřilo, a proto-
že byla suchá půda a vysoká teplota, požár lehce
vznikl. Například největší požár letošního léta byl ho-
řící kombajn na poli u Hovorčovic, který kompletně
vyhořel. Naštěstí řidič stačil poodjet z neposekaného
pole na strniště a zabránit tak větší škodě. Přesto
škoda na celém stroji činila cca 5 milionů korun.

Můžete ještě zmínit nějaký další zajímavý
výjezd?

Příběh se šťastným koncem byl srpnový požár trafo
stanice u líbeznické školy. Na vysoké napětí spadla
větev, která způsobila požár stanice, naštěstí vlivem
povětrnostních podmínek a deště se požár sám loka-
lizoval a nedošlo k přesunu ohně na novou budovu
školy. Dva dny předtím došlo k zahoření turba u ka-
mionu na obchvatu Líbeznic. I zde se podařilo řidiči
včas reagovat a zabránit větším škodám. Jednotka
SDH Líbeznice pouze vysypala sorbent (hnědý prášek
s absorpčními vlastnostmi), který do sebe nasákl uni-
kající ropné látky. Asi nejkurióznějším výjezdem bylo
hledání příčiny požáru v jedné z líbeznických provo-
zoven, kdy ale naštěstí nešlo o požár, ale pouze
o větší množství kouře způsobené provozem.

Kolik hasičů se v průměru takového výjezdu
účastní?

Václav Pazdera a Martin Polakovič a nová Máňa                                                                              foto -na-

Česká republika zažila nadprůměrně horké
a suché léto, takové počasí nahrávalo zvýše-
nému počtu požárů. Napilno měli i líbezničtí
dobrovolní hasiči, kteří vyjížděli k požárům
v blízkém i vzdálenějším okolí Líbeznic rovněž
ve zvýšené frekvenci. O tom, jaké bylo letoš-
ní léto pohledem místního požárního sboru,
o nejzajímavějších výjezdech, ale také o blíží-
cím se výročí založení spolku dobrovolných ha-
sičů v Líbeznicích jsme se bavili s velitelem
Václavem Pazderou a hlavním strojníkem Mar-
tinem Polakovičem.

HASIČI MĚLI LETOS
DVAKRÁT VÍCE
PRÁCE

Dokončení ze strany 1

bule. Kromě pravidel správného chování v areálu
jsou tam i plánky těchto tras. Tak snad i to bude
sloužit jako povzbuzení. Doufám, že nás děti nebu-
dou moc proklínat, až se tam budou při hodinách
tělocviku povinně rozehřívat,“ podotýká starosta
obce Martin Kupka

„Těším se, že se podařilo po mnoha letech ob-
novit dopravní hřiště. Pro dnešní svět plný vozidel
je nácvik správného chování v dopravním provozu
důležitou výbavou pro život. Chybějí tam snad 
už jen semafory, které se pokusíme na jaře do-

plnit,“ slibuje první místostarosta obce František
Závorka.

Areál spojuje sport a hru s funkcí parku a za-
hrady. V celém areálu se vysadilo více než 40 
nových stromů, jejichž aleje rámují a vymezují cel-
kový prostor areálu. Vyrostl tu také nový amfiteátr
s jevištěm, obří zajíc, skluzavka, labyrint, hřiště
pro pétanque, kuličky a další prvky. „Napadlo mě,
že by děti i učitelé mohli hned po ránu dostat
lepší náladu, až uvidí kousek od vchodu sedět ob-
rovského zajíce,“ říká spoluautorka návrhu výtvar-
nice Barbora Zachovalová.

-na-

Čím je sportovní a volnočasový prostor
u školy „Duhovka“ unikátní?

Duhová atletická dráha
Dopravní hřiště umístěné uvnitř atletického
oválu
Amfiteátr
Labyrint
Hřiště pro pétanque a pro kuličky
Skluzavka 
Obrovský červený zajíc

V průměru jde o 6 dobrovolných hasičů. Líbeznický
sbor má celkem 25 členů. Členy na výjezd svolává
siréna umístěná na staré škole (budova knihovny
a lékárny), kterou spouští Krajské operační středis-
ko Kladno. Rovněž všichni členové dobrovolného
sboru obdrží SMS o místě požáru a vyhlášeném
stupni požáru.

Jak je to vůbec s těmi stupni požárního po-
plachu?

Máme tři stupně: 1. stupeň – menší rozsah a vyjíždí
pouze jedna jednotka, 2. (vyšší) stupeň – vyjíždí více
jednotek, a to jak profesionálních hasičů, tak dobro-
volných sborů, 3. stupeň – vyjíždějí prakticky všechny
jednotky z okresu. Existuje ještě stupeň Z, kdy dochází
k výpomoci jednotek z více krajů, jak profesionálních,
tak dobrovolných sborů. Stupeň poplachu určuje
operační středisko a na místě velitel zásahu, který 
je rovněž oprávněn povolat další jednotky. V okolí 
Líbeznic jde většinou o požáry 1. stupně.

A kdy jste měli poslední zásah?

Včera ráno (10. 10.), kolem osmé hodiny, šlo o ho-
řící černou skládku mezi Hovorčovicemi a JIPem.
Náš sbor byl na místě první a požár uhasil, pro-
fesionální hasiči tak zůstali bez práce. Byl to malý
požár, hořely pouze pneumatiky, za 10 minut bylo
uhašeno.

Příští rok bude slavit líbeznický sbor výročí.
Jak dlouho už vůbec existuje? 

Sbor dobrovolných hasičů Líbeznice byl založen
v roce 1886, příští rok tedy budeme slavit 130. výročí
od založení. K tomuto výročí bychom rádi uspořádali
oslavu, která bude zahrnovat ukázku nejmodernější

hasičské techniky a historické techniky, a pokud 
se najdou vhodné prostory, rádi bychom uspořáda-
li i hasičskou zábavu pro širokou veřejnost. O všech
akcích budeme samozřejmě informovat.  

A jak dlouho jste vy sami u dobrovolných
hasičů? 

Martin Polakovič: Já budu slavit za dva roky 30 let.
Václav Pazdera: Já jsem u hasičů od mládí, letos to
bude 22 let. Rádi bychom touto cestou chtěli po-
děkovat všem, kteří dobrovolným hasičům v jejich
činnosti pomáhají, zejména vedení obce, které nám
zajišťuje dobré podmínky pro naši činnost.

Co ještě hasičskému sboru chybí?

Určitě bychom uvítali novou hasičskou zbrojnici. Ta
stávající již nevyhovuje současným požadavkům,
hlavně svojí velikostí. Také bychom rádi přivítali
nové členy nebo členky. Pokud by někdo z líbeznic-
kých občanů měl zájem se k nám přidat, může kon-
taktovat například obecní úřad nebo kohokoli
z líbeznických hasičů. 

Máte ještě pro spoluobčany nějaký vzkaz? 

Ještě bychom touto cestou rádi apelovali na všechny
líbeznické občany, kteří topí pevnými palivy, aby si ne-
chali před zimou a topnou sezonou zkontrolovat ko-
mínová tělesa od profesionálního kominíka a nechali
si vystavit potvrzení o provedené kontrole. 

Také bychom všechny spoluobčany rádi pozvali na
Štědrý den na vánoční punč. Sváteční setkání se usku-
teční jako každoročně na Mírovém náměstí.

Děkuji za rozhovor, 
František Grunt
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TÉMA

VE ZNAMENÍ 
KAMENE
Od poloviny září probíhají práce na nové po-
době náměstí. Každým dnem se prostor pro-
měňuje. Po prvním měsíci je téměř dokončená
výdlažba spodní části u Divadla kouzel. Jako
první byl přitom na řadě chodník podél Měl-
nické ulice. Stavební firma se snažila, aby co
nejrychleji zmizela pro všechny chodce a ma-
minky s kočárky náročná překážková dráha.

SETKÁNÍ SOUSEDŮ
NAD PRAHOU PO-
DRUHÉ V PŘEDBOJI
„Do toho, do toho, pádluj rovně, pravá strana
přidá, makej!“ tak znělo napjaté povzbuzování
školních týmů nad hladinou předbojského rybníka.
V člunu právě sedělo druhé družstvo líbeznické
školy, které se snažilo vylovit míček z hladiny a vrátit
se s ním k molu. Dosáhlo nakonec jednoho z nej-
lepších časů a umístilo se celkově na třetím místě.

Lovení míčku byla poslední ze šesti disciplín,
v nichž se během sobotního dopoledne a odpo-
ledne 17. října utkalo osm družstev základních škol
z celého regionu Nad Prahou. Kromě zmíněné
vodní disciplíny děti soutěžily ve zdatnosti na lanové
i opičí dráze, ve znalostech z přírodovědy nebo také
v určování znaků měst a obcí a vyplňování slepé
mapy regionu. 

VÍTĚZNÝ TÝM
MAS NAD PRAHOU

Líbeznická škola dosáhla v celé soutěži dominant-
ního postavení. Vyslala do boje nejen dvě vlastní druž-
stva, ale její žáci vytvořili i tým „Povodí Mratínského
potoka“ a hlavně vítězný tým „MAS Nad Prahou“.
Do Líbeznic tak fakticky putovala jak bronzová, tak
zlatá medaile. Na druhé příčce se umístil tým dětí
ze školy v Husinci – Řeži, který do boje nastoupil s při-
léhavým pokřikem „Chytré hlavy od Vltavy“. Závodu
se také zúčastnili žáci z Kojetic a Panenských Břežan.
„Dobré byly všechny disciplíny, ale nejlepší bylo lovení
míčku na člunu,“ shrnul sobotní soutěž v Předboji de-
setiletý Tomáš z líbeznické školy.

„Většinu dlažebních kostek pro spodní část náměstí
jsme dodali z našich starých zásob. Když se před
třemi lety upravovala křižovatka u Katranu, obnažila
se pod asfaltovým povrchem stará kvalitní dlažba.
Zachovali jsme ji tehdy pro budoucí podobu náměstí
a teď ji vracíme o pár metrů níž. Je to krásný a věčný
materiál. Bude to navíc trvalé spojení s naší historií,“
vysvětluje místostarosta obce Michal Doubrava.

Ve spodní části náměstí je už hotový kompletní
odvodňovací systém. Pro dešťové vody stékající
z horní části náměstí je tu nový kapacitní štěrbinový
žlab. Vodu z vydlážděné plochy bude odvádět další
štěrbinový žlab skrytý v dlažbě. Novou podobu
bude mít zahrádka před restaurací. Dřevěné pó-
dium vystřídaly žulové kostky.

V dalších týdnech postoupí stavba do střední
části náměstí. Vznikne tu mimo jiné i drobný vodní
prvek a kamenné schodiště ozáří svítící skleněné
kostky. Stejně jako v horní části náměstí se i tady

objeví bloky z pohledového betonu s lavičkami.
Budou zároveň plnit funkci předělů a opěrných zdí
ve svažitém terénu.

KAMENNÁ DLAŽBA – SPOJENÍ
S HISTORIÍ LÍBEZNIC

Kompletní úprava náměstí bude zahrnovat
i nové vydláždění léta nezpevněné cesty podél
domů v horní části náměstí. Pokud to nezmaří 
vrtochy počasí, měla by stavební firma Rybář do-
končit práce na první adventní neděli. 

Obec se na celé úpravě náměstí bude podílet
více než jedním milionem korun. Hlavní objem pro-
středků – 4,6 milionů korun – slíbil poskytnout Stře-
dočeský kraj. 

-na-

Zemní práce ve střední části náměstí                                                   foto -mk- První na řadě byla výdlažba chodníku podél Mělnické                      foto -mk-

Soutěžní napětí na člunu                                                                                                     foto Iva Sieberová

Vedle samotného Klání nad Prahou (závodu škol-
ních družstev) zahrnoval sobotní program také pře-
hlídku zajímavých aktivit z celého regionu. Posluchače
a diváky nadchl Jazz Band Základní umělecké školy
v Neratovicích i dech beroucí vystoupení žákyň taneč-
ního oboru stejné školy. Nekončící potlesk si vynutil
dokonce improvizovaný přídavek. Představily se také
mažoretky Berušky a tanečnice zumby z Odoleny Vody
nebo Baletní škola při Státní opeře Praha. Své svěřen-
kyně do Předboje přivezla i Monika Šponerová, která
trénuje zumbu v Líbeznicích. Nejmenší ratolesti vtáhla
do dění zase líbeznická lektorka hudební školy Yamaha
paní Radka Železná. Vedle toho probíhalo v prostorách
předbojského Yard Resortu také několik tvůrčích dílen
a ve stáncích ve dvoře bylo možné obdivovat ruko-
dělné výrobky. „Snažili jsme se přivést na jedno místo

lidi z celého našeho regionu a ukázat, čím vším se
mohou obce a města na sever od Prahy pochlubit. Šlo
nám také o to, povzbudit jejich vztah k místům, kde
žijeme,“ shrnuje jedna z organizátorek Iva Sieberová
a dodává: „Příští rok se zaměříme ještě více na propa-
gaci akce. I letos mohlo být více návštěvníků.“

Sobotnímu Setkání sousedů předcházela páteční
konference, kde se nad aktuálními problémy obcí
a měst sešlo na třicet starostů z celého území MAS
Nad Prahou. Diskutovali například o odpadovém hos-
podářství, o nových dotačních příležitostech či o mo-
derních nástrojích komunikace s veřejností.

Finanční prostředky na letošní Dny nad Prahou zí-
skal svazek obcí Region povodí Mratínského potoka
z Programu obnovy venkova MMR.

-na-
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OBECNÍ POLICIE

LOUPEŽ V MĚŠICÍCH
V sobotu 3. 10. 2015 krátce po 19. hodině přijala
Obecní policie žádost o součinnost od operačního
důstojníka PČR při pátrání po pachateli závažného
zločinu loupeže, kterého se dopustil dosud neusta-
novený pachatel v obci Měšice na benzinové čerpací
stanici. Hlídka Obecní policie společně s hlídkami OO
PČR Odolena Voda, Čelákovice, Brandýs nad Labem,
SDN PČR a PMJ PČR hl. m. Prahy pátrala po muži,
který se měl stále pohybovat v okolí benzinové čer-
pací stanice. Do pozdních večerních hodin nebyl pa-
chatel dopaden. Případ si převzala služba kriminální
policie a vyšetřování Praha-východ.

AGRESIVNÍ OPILEC
V nočních hodinách 3. 10. 2015 bylo hlídkou OP
přijato oznámení o tom, že v obci Bořanovice na-
padá surovým způsobem na ulici muž ženu, která
volá o pomoc. Hlídka OP na místě prověřila ozná-
mení, kdy zjistila poškozenou ženu a nedaleko
odcházejícího muže. 

Žena uvedla, že se jedná o jejího přítele. Muž
byl zjevně pod vlivem alkoholu. Při komunikaci
s hlídkou se muž začal chovat agresivně a ná-
sledně se hlídku pokusil napadnout. Muži byla 
za pomoci donucovacích prostředků nasazena
pouta. Následně byla provedena dechová zkou-
ška, která ukázala hodnotu 2,30 promile alkoholu
v dechu. Ve spolupráci s hlídkou OO PČR Odolena
Voda byl agresor převezen do záchytné protialko-
holní stanice.

NALEZEN 
ZEMŘELÝ MUŽ 
V ranních hodinách dne 10. 10. 2015 byl v ka-
tastru obce Bašť, v lokalitě K Beckovu, nalezen
náhodným houbařem oběšený muž. 

Tělo muže viselo na stromě v několikametrové
výšce. Hlídka OP zajistila místo proti vstupu ne-
povolaných osob. Na místě dále zasahovala
hlídka OO PČR Odolena Voda, výjezd služby kri-
minální policie a vyšetřování a lezecká skupina
Hasičského záchranného sboru Mělník. 

Prvotním šetřením na místě nebyly zjištěny
skutečnosti, které by nasvědčovaly cizímu zavi-
nění tragické události.

Rudolf Sedlák

TÉMA

LÍBEZNICE 
KIN-BALL CUP 
SE BLÍŽÍ
V předminulém Zpravodaji jsem představila
sportovní akci, kterou jsem se rozhodla díky
obecní grantové podpoře uspořádat. Zprvu avi-
zované datum se změnilo vzhledem k tomu, že
přizvaná ligová rozhodčí musela dát přednost
zápasům středoevropské ligy. Nakonec jsem ale
byla ráda – krásné říjnové počasí přálo spíše
venkovním aktivitám a příležitostí ke sporto-
vání bylo také dost. Teď si představuji, že
všichni pracují na svých zahradách, lenoší u te-
levize či dobré knížky, ale že v listopadu už by
zase uvítali nějaké vzrůšo. A tím tedy hra kin-
ball opravdu je!

Samotný turnaj v sobotu 14. listopadu 2015 začíná
pro diváky až v 10.00 hod., pro hráče ale již v 9.00
hod. Půl hodiny bude trvat registrace a zaplacení
startovného, které je 100 Kč na tým (tj. 25 Kč na
hráče), a od 9.30 hod. proběhne seznámení se
sportem samotným a jeho pravidly a všichni si pod
vedením profesionální rozhodčí a trenérky národ-
ních týmů Alice Paurové, která k nám přijede až
z Pardubic, hru vyzkoušejí. 

MÍČ SE NESMÍ DOTKNOUT ZEMĚ

Máte-li již svůj čtyřčlenný tým, přihlaste se pro-
sím e-mailem na info@andreagruntova.cz. V sa-
motný den D si kromě sportovního oblečení do
tělocvičny, pití, svačiny a výše zmiňované stoko-
runy vezměte i podobná trika – vyplatí se vyladit
se stejně barevnými tričky, abyste se na palubovce
snadno rozlišili. Budeme mít sice sadu čtyř druhů
barevných trik, ale jsou ve velikosti XL, proto ne-
musí být pro všechny pohodlná. 

Přihlásit se mohou ale i ti, kteří tým nemají,
nebo mohou přijít rovnou v den turnaje. Věřím, že
jednotlivců bude více a že se na místě družstvo po-
staví.

Jak bude samotná hra probíhat? To záleží na
počtu týmů, jak vysvětluje rozhodčí Paurová:
„Pokud by byly jen tři týmy, můžeme hrát několik
period. Pokud by bylo více týmů, hraje se vždy tolik
zápasů, kolik je týmů. Například pokud by bylo
týmů 5, hraje se 5 zápasů a jeden zápas má tři pe-

Kin ball                                                                                                      foto archiv Českého svazu kin-ballu

riody, přičemž celková doba jednoho zápasu je cca
30 minut.“

Připomenu ve zkratce průběh samotné hry:

Hru hrají tři čtyřčlenná družstva, která odpalují míč
v přesně dané formaci (viz foto). Cílem hry je ode-
hrát míč tak, aby jej tým na příjmu nechytil a míč
se dotkl země. Naopak tým na příjmu musí zabrá-
nit tomu, aby se země míč dotkl. Hrají ale tři týmy:
takže ten, kdo odpaluje balon, zakřičí barvu týmu,
který má balon chytit. Pokud ho tým na příjmu
chytí, stává se útočícím týmem, odpaluje a volí
barvu týmu, který má míč chytit tentokrát. Tak je to
až do doby, kdy dojde k chybě a tým na příjmu ne-
chytí míč.

Typická scénka, jak probíhá jedna výměna v kin-
ballu:

•  Odpaluje černý tým. Zakřičí: „Omnikin modrá.“

•  Modrý tým má za úkol balon chytit. Podaří se 
jim to.

•  Modrý tým se seběhne k balonu a tři hráči ho po-
depřou a jeden odpaluje.

•  Zakřičí: „Omnikin bílá!“ a odpálí. Bílý tým má za
úkol balon chytit, ale ten jim spadne na zem.

•  Modrý a černý získá bod. Rozehrává bílý tým.

Z toho vyplývá, že ten, kdo chytá, se rozestavuje
kolem rozehrávajícího týmu do čtverce, aby co nej-
lépe pokryl prostor. Pro lepší představivost je dobré
si pustit video ze hry kin-ball.

Více se o kin-ballu dočtete na oficiálním webu
http://kin-ball.cz/, kde jsou k dispozici i videa.

KDY: SOBOTA 14. LISTOPADU 2015 
OD 10.00 HOD.

KDE: TĚLOCVIČNA ZŠ A ZUŠ LÍBEZNICE, 
MĚŠICKÁ 322

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ: 9.00–9.30 HOD.

PŘEDSTAVENÍ PRAVIDEL KIN-BALLU, 
ZKUŠEBNÍ HRY: 9.30–10.00 HOD.

S SEBOU: SPORTOVNÍ OBLEČENÍ DO 
TĚLOCVIČNY, PITÍ, SVAČINA, 100 KČ
(TÝMOVÉ STARTOVNÉ) A IDEÁLNĚ
STEJNĚ BAREVNÁ TRIKA 

Přihlášky posílejte prosím na emailovou
adresu info@andreagruntova.cz.

Turnaje se mohou účastnit osoby starší 11 let. 

Andrea Gruntová
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INFORMACE 
K VÝMĚNĚ 
PRŮKAZŮ OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
Na základě změn vyplývajících z účinnosti zákona
č. 329/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, dochází v průběhu roku
2015 k výměně průkazů osob se zdravotním posti-
žením. Tato výměna však byla zahájena ode dne 
1. 4. 2015 a potrvá do 31. 12. 2015.

Dle výše uvedené změny mají nárok na přechod
průkazu OZP tito držitelé:

–  současní držitelé platných průkazů mimořád-
ných výhod (papírové průkazy TP, ZTP, ZTP/P) mají
nárok na průkaz OZP podle zákona č. 329/2011
Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2014; symbol
na průkazu OZP, který označuje závažnost postižení
(TP, ZTP, ZTP/P), odpovídá stupni přiznaných mimo-
řádných výhod (I., II., III. stupeň),

–  držitelé platného průkazu OZP vydaného
podle § 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb., ve
znění účinném do 31. 12. 2013 (průkazy vydané
z titulu příspěvku na mobilitu nebo příspěvku na
péči nebo samostatného správního řízení o průkaz
OZP), mají taktéž nárok na průkaz OZP podle zá-
kona č. 329/2011 Sb., ve znění účinném ode dne
1. 1. 2014.

Výše uvedené osoby uplatní nárok na průkaz
OZP podáním vyplněného tiskopisu „Žádost o pře-
chod nároku na průkaz osoby se zdravotním posti-
žením“ na pracovišti Úřadu práce České republiky
– krajské pobočce v Příbrami, kontaktním pracovišti
Praha-východ, Dobrovského 1278/25, Holešovice,
170 00 Praha 7 (tel. 950 151 343), nebo na našem
dislokovaném pracovišti v Říčanech na adrese 
17. listopadu 392, Říčany (tel. 950 151 705,
950 151 706). Dále je třeba předložit aktuální fo-
tografii o rozměru 35 x 45 mm dle požadavků na
fotografie pro vydání občanského průkazu. Nárok
na výměnu se dále prokáže předložením průkazu
mimořádných výhod vydaného podle předpisů

účinných přede dnem 1. ledna 2012 nebo průkazu
osoby se zdravotním postižením vydaným podle 
§ 34 nebo § 35 zákona č. 329/2011 Sb., o posky-
tování dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění účinném
přede dnem 1. ledna 2014.

Přechod nároku bude po prokázání výše uvede-
ných skutečností automatický, bez správního řízení
a nového posuzování zdravotního stavu. Nárok na
průkaz osoby se zdravotním postižením je osoba po-
vinna uplatnit a prokázat nejpozději do 31. pro -
since 2015, jinak tento nárok zaniká.

Jana Idjerová

Vítek Maleček                        foto Šárka Mišurcová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Obecní úřad Líbeznice 
oznamuje, že vítání nových 
občánků do naší obce proběhne

v sobotu 21. 11. 2015 

v obřadní síni Obecního úřadu Líbeznice. 
Pozvánky s konkrétním časem rozešleme 
rodičům na začátku listopadu.

Matrikářky OÚ Líbeznice

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY BAROKO V DOLNÍCH
CHABRECH
Součástí projektu Baroko hravě a nejen pro oko,
který v září organizovalo Občanské sdružení na
ochranu památek v Dolních Chabrech, byla vý-
tvarná soutěž. Své práce, inspirované barokní archi-
tekturou, sochařstvím i hudbou, zaslali do Chaber
také líbezničtí žáci a byli úspěšní – obsadili všechna
přední místa. Na 1. místě se umístil Richard Hla-
váček (8. ročník), na 2. místě Veronika Abíková
(9. ročník) a na 3. místě Bára Pourová (8. ročník).

Šárka Mišurcová

DIPLOM 
PRO VÍTKA
Vítek Maleček, žák ZUŠ Líbeznice, získal v celo-
státní výtvarné soutěži „Domácí mazlíčci“ za svůj
tisk z koláže „Dědeček s jezevčíkem“ Čestné uznání.

Šárka Mišurcová

PĚT TISÍC KORUN
PRO LÍBEZNICKÉ
VÝTVARNÍKY
Již pošesté se konala celostátní výtvarná soutěž
„Šťastné stáří očima dětí“, do které letos děti z celé
republiky zaslaly celkem 1 500 obrázků. Šikovné děti
z líbeznické školy získaly ve velké konkurenci opět
několik ocenění. Za ZŠ Líbeznice obsadila ve své ka -
tegorii 1. místo Anička Píšová a 3. místo Klára
Brodská. Za ZUŠ Líbeznice obsadil 4. místo Vítek
Maleček. Děti se radovaly z hodnotných cen, které
jim v krásných prostorách Emauzského kláštera
předal malíř Kristian Kodet a herec Michal Nesvadba.
Anička ještě navíc vyhrála pro líbeznickou školu
5 000 Kč na výtvarné potřeby. Koupíme si za ně nová
rydla a barvy na linoryt.

Šárka Mišurcová

Držitelé ocenění Baroko hravě   foto Šárka Mišurcová

Vítězové s Kristianem          foto Šárka Mišurcová
Kodetem a Michalem 
Nesvadbou
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Výprava na sever                                                                                                                foto Radka Kostková

Nejkrásnější je, když fouká silný vítr a loď jede                                              foto Archiv Barbory Pourové
velkou rychlostí, pak je to velký adrenalin

POZNÁVÁME ARCHITEKTURU ÚSTECKÉHO KRAJE

NADANÍ ŠKOLÁCI / BÁRA POUROVÁ

Hrad Střekov, zámeček Větruše, Kostel Nanebevzetí
Panny Marie s vychýlenou střechou po bombardo-
vání v roce 1945, Mariánský most, lanovka do ob-
chodního centra – to je jen výčet těch nejdůle-
žitějších staveb v krajském městě Ústí nad Labem.
Přesně tam zamířili žáci 2. stupně naší školy na již
tradiční exkurzi po památkách naší vlasti. 

POČASÍ NÁM SKVĚLE VYŠLO

„Famózní hrad Střekov tyčící se nad řekou
Labem nás uchvátil. Měli jsme jako obvykle štěstí
na počasí, tak jsme si prohlídku hradu skutečně
užili,“ komentuje průběh hlavní organizátorka
akce paní učitelka Radka Kostková. Žáci a žákyně
si mohli osahat a nasát atmosféru mnoha staletí.
K získání nových vědomostí je vedly pracovní listy
plné záludných otázek, které ve dvojicích vyplňovali.
Exkurze se vydařila také díky spolehlivému dopravci
panu Šťastnému, který všechny účastníky – věren
svému jménu – přivezl šťastně zpět ke škole. 

Ústecký kraj je plný překvapení, jak se mohli pře-
svědčit i naši žáci, a proto věříme, že se stane cílem
nejednoho rodinného výletu.

Radka Kostková, Andrea Gruntová

Žákyně 8.A se věnuje okruhovému jachtingu na
dvouposádkové plachetnici RS Feva již od svých 
9 let. Bára je členkou Českého yacht klubu na
Vltavě pod Vyšehradem, kam dojíždí jednou týdně
na trénink. Samotný trénink pak zabere tři hodiny.
A jak se trénuje, když není příznivý vítr?

JE TO VELKÝ ADRENALIN

„Když vítr nefouká, tak rozebíráme uplynulé zá-
vody, kde jsme udělali chybu nebo co se nám po-
vedlo,“ vysvětluje.

V jejím neobvyklém sportu ji podporuje celá ro-
dina, a to především rodiče. Jezdí s ní na závody

téměř každý víkend od března do října. Závodit
jezdí i do ciziny.

„Byla jsem na Mistrovství světa 2013 v Itálii
v Tos kánsku a na Mistroství světa 2014 ve Francii
v Bretani, letos v Itálii na jezeru Lago di Garda
a v Holandsku na jezeru Merkermeer,“ dodává
Bára. Jejím největším úspěchem jsou pak čtvrtá
místa v pohárových soutěžích, a to v Českém po-
háru v roce 2011 a v Evropském letos. A co ji na
tomto sportu nejvíc baví?

„Nejkrásnější je, když fouká silný vítr a loď jede
velkou rychlostí, pak je to velký adrenalin.“

Držíme palce, ať ti, milá Báro, fouká stále jen pří-
znivý vítr!

Andrea Gruntová

V minulém čísle jsme zahájili novou rubriku o nadaných školácích ZŠ a ZUŠ Líbeznice představením
absolventa – fotbalisty Erika Stojky. Ze zeleného trávníku se nyní přesuneme na vodní plochu,
a to za jachtařkou Barborou Pourovou, které jen o vlásek unikla bronzová medaile z letošního
Evropského poháru.

Kateřina Kovářová                foto Šárka Mišurcová

MEZINÁRODNÍ
ÚSPĚCH 
KAČKY KOVÁŘOVÉ
Kateřina Kovářová ze čtvrtého ročníku líbez-
nické ZUŠ již získala za své výtvarné práce několik
ocenění. 

KAČKA UŽ ZÍSKALA NĚKOLIK 
OCENĚNÍ

Tentokrát se umístila na 3. místě v mezinárodní
soutěži v kresbě a grafice „Krásná jako kvítka…“,
do které své práce zasílaly děti z 11 zemí světa.
Cenu získala za svůj vícebarevný linoryt s motivem
staré Prahy. 

Šárka Mišurcová
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Vykročit tou správnou nohou                                                                                            foto Ilona Bervicová

Skautská výprava                                                                                                              foto Michal Červinka

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

28. VEJŠLAP 
POVODÍM 
MRATÍNSKÉHO 
POTOKA OČIMA
ÚČASTNÍKŮ
V sobotu 3. 10. 2015 se u fotbalového hřiště opět
sešli příznivci turistiky a cyklistiky spojené s pozná-
váním hezkých míst v okolí Líbeznic na 28. vejšlapu
na kole i pěšky povodím Mratínského potoka.
Účastníky přivítalo slunečné a teplé počasí. Trasa
pro pěší v délce 15 km tentokrát turisty zavedla do
Bořanovic, Hovorčovic, Mratína, Měšic a zpět do Lí-
beznic. Cyklotrasa čítala kolem 40 km a cyklisty
provedla obcemi Bořanovice, Březiněves, Třebora-
dice, Miškovice, Mírovice, Veleň, Sluhy, Mratín, Kos-
telec, Lobkovice, Kojetice, Předboj, Panenské
Břežany, lesem Beckov a zpět do Líbeznic. 

SEŠLI SE PŘÍZNIVCI TURISTIKY
I CYKLISTIKY

Celá akce byla opět dobře připravena. Mapky,
drobné občerstvení, značení trasy jsou u této akce
již standardem. Všichni jsme se pohybovali přede-
vším po polních cestách a organizátoři opět na-
bídli i pravidelným účastníkům akce možnost
poznat a objevit některé nové cesty, které určitě
využijeme při dalších výletech do okolní krajiny.
Organizátorům patří za přípravu akce poděkování
a my turisté a cyklisté se už začínáme těšit na jarní
29. vejšlap. 

Jan Havlíček

PODZIMNÍ 
SLUNEČNÝ DEN
NÁM OPĚT PŘÁL
– 28. vejšlap „Povodím Mratínského
potoka“ se vydařil.

3. říjen byl pro všechny příjemně stráveným dnem,
za což patří velký dík organizátorům, ale i ostat-
ním, kteří se na těchto akcích podílejí již dlouhých
12 let. Velký dík patří našemu největšímu sponzo-
rovi „Globusu Čakovice“. Je vždy příjemné se se-
tkávat a to platí o všech zúčastněných, jsme již
vlastně přátelé. Účast 74 kolařů včetně dětí a 39
pěších mluví za vše. 

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ VEJŠLAP
JARO 2016

Úsměvné perličky, které se na trase stávají, jsou
kořením, když jedete 40 km vestoje bez sedla nebo
větvička zamotaná do kola nechce ven nebo malá
pumpička nedává správný výkon. 

Všem přeji nádherný nový rok plný očekávání.
Zároveň si vás dovoluji pozvat na další společný
vejšlap, a to na jaro 2016.

Ilona Bervicová

CELOSTŘEDISKOVÁ SKAUTSKÁ 
VÝPRAVA – CSV
Jak je již z názvu patrné, jednalo se o víkendovou akci,
které se účastní všichni členové skautského střediska
Willi Líbeznice. Konala se tento rok již po xté. Letos,
stejně jako loňský rok, jsme se vydali k Mělníku do tá-
bora DDM, který se nachází v Kokořínském údolí. 

Začalo to tak, že skauti přijeli do Asterixovy gal-
ské vesnice, kde je přivítali Asterix s Obelixem (Ble-
chix a Piškotix – hlavní organizátoři CSV) a děti
ihned vtáhli do děje dobovou hudbou, kostýmy
a také tím, že si všichni na konec svého jména při-
dali -ix. V sobotu ráno účastníky čekala netradiční
rozcvička v podobě bombardování římských galeon
kaštany. Poté byli rozděleni do vyvážených skupin,
kterým byl přidělen rodový knírek. Dopoledne na
ně čekala běhací hra, kde získávali suroviny na-
vzdory římským hlídkám (starší skauti). Odpoledne
nám připravila Pavla Morkusová Veverkix speciální

program, který sloužil jako příprava na závod svět-
lušek a vlčat. Všechny skupiny musely projít okru-
hem s devíti stanovišti, kde na každém čekala
nějaká zkouška, například první pomoc, logické há-
danky, poznávání rostlin atd. Večer byl táborák
s opékáním buřtů, který nemohl chybět. Získané su-
roviny z dopolední hry pak posloužily k uvaření kou-
zelného nápoje síly v kotlíku nad ohništěm. 

V neděli dopoledne jednotlivé skupiny stavěly
paláce Kleopatře a formou živých obrazů je před-
váděly. Byla z toho nečekaná legrace, jelikož děti
mají obrovskou fantazii. Nakonec si s sebou domů
všichni vezli nejen pamětní listinu a ampulku s kou-
zelným nápojem, ale hlavně spousty zážitků, zlep-
šené skautské dovednosti a tužší oddílové vztahy
a to je to nejcennější.

Michal Červinka – Červix 



rem, čemuž bylo vyhověno. Když už r. 1937 bylo
málo peněz na pohřby, připláceli členové po 1 Kč
na každý členský pohřeb. 

NA BÍLOU SOBOTU NOSILI
KOVOVÉ LAMPIONY

V r. 1938 zúčastnil se spolek slavnosti rozvinutí
praporu čsl. Legionářů v Čakovicích, tehdy spolkové
jmění činilo 2 162 Kč. Když členů ubývalo a příspěvky
nestačily na výdaje, spolek se rozešel r. 1940, kdy bylo
jen 843 K jmění.

Činovníky byli Antonín Maxa z č. 62, Ota Rosůlek
z č. 186 a Josef Bureš z č. 235. Po spolku zbyly vlajky,
rukavice, šerpy, prapor a pamětní kniha. V ní jsou
pouze jména členů, na jednom listu jest jedno jméno.
V r. 1932 spolek pořádal maškarní průvod obcí a zá-
bavu v č. 31 a 21. 2. hrál spolek divadlo: Honba za
ženichem. V r. 1936 spolek oslavil 40 let trvání.

OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
Zde býval už za Rakouska, obstaral asi 10 petrolejo-
vých lamp k osvětlování ulic. Dne 19. března 1906
konal spolek se školou slavnost stromkovou s průvo-
dem, při níž byly vysázeny stromy ve vsi a dál při silnici
k nádraží do Měšic. O spolek pečoval Gustav Pflanzer,
c. k. poštmistr (žil 1852–1914), který pěstoval stromky
proti mýtu při špejcharu, kde býval předtím (asi r. 1907)
rybníček. Po roce 1914 zanikl spolek i školka.

Asi po čtvrtstoletí spolek se znovu ustavil (ovšem
jinými občany) r. 1941 a přihlásil se za člena Svazu
okrašlovacích spolků, obdržel peněžité dary od
Svazu, obce a spolků. V srpnu 1942 uspořádal za-
hradní koncert u Černých č. 1. Na pozvání spolku
sehráli v sále č. 44 dne 30. ledna 1943 divadelní
ochotníci ze Sluh hru Gazdina roba od Gabriely Pre-
issové. Sál byl přeplněn diváky i z okolí a hra byla
vzorně provedena. Spolek provedl r. 1942 úklid ulic

po celé vsi, vysadil v obci přes 200 stromů: jilmy, ja-
vory, šlechtěné hlohy, kaštany, topoly při strouze
u č. 65, 281 i u hřbitova. V r. 1943 byla uspořádána
soutěž na výzdobu oken květinami a ladně uprave-
né zahrádky. První cenu dostali manželé Gajdovi
z č. 252 (oba tragicky zemřeli 16. 8. 1949 ve Vile-
míně). Soutěž se vydařila a 30 účastníků bylo odmě-
něno knihami. Spolek dal vypracovat plány na dvojí
sadovou úpravu návsi. Částečně podle nich byla pro-
vedena úprava návsi u pomníku před hřbitovem
r. 1946. Za pomoci spolku Baráčníků bylo postaveno
v obci pět lavic s betonovým spodkem. 

ROKU 1906 USPOŘÁDAL 
SPOLEK SLAVNOST 
STROMKOVU S PRŮVODEM 
A VÝSADBOU STROMŮ

Spolek během 5 let (1941–1945) vydal 18 190
K a v dalších třech letech (1946–1948) Kč 2 720 na
zvelebení obce. V roce 1949 spolek nevyvíjel čin-
nost a r. 1950 se rozešel nezanechav jmění. Do-
sud dluží Boh. Zadákovi 30 Kčs a Jaroslavu Kosovi 
82 Kčs.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI O MLÁDEŽ
V r. 1911 vybral ve škole 12 K pro zemskou komisi
pro péči o mládež. Po roce 1920 byla zde zřízena po-
radna pro matky a kojence, později spolek „Ochrana
matek a dětí“. V poradně léčil dr. J. Hetteš za od-
měnu, měl dětské váhy v roce 1934. Spolek skončil
svou činnost 16. 4. 1936 – Lud. Pavelková č. 91, Karla
Srbová č. 136, Anna Pelcová č. 42, Jar. Pavlásek.

Pokračovala okresní péče o mládež z Makovic
v č. 45, tu vedla Frant. Böhmová z č. 150.

Alexandra Dančová
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FLORBAL 
V LÍBEZNICÍCH
Když nějaký podnik nebo spolek funguje rok či dva,
je na začátku svého bytí, ale pokud se dokáže udr-
žet na dobré úrovni pět let, je to opravdový úspěch
a stojí za to se o něm zmínit.

Je tomu téměř pět let, co se dva kamarádi Vašek
Knejfl a Jarda domluvili, že by rádi udělali něco víc
pro udržení své fyzické kondice. Tak jako všechny
chlapy je fascinoval hokej pro svého týmového
ducha a kombinační možnosti. Od myšlenky nebylo
daleko k prvním krokům a za pár dní vznikl florba-
lový tým pro „CHLAPY“ v Líbeznicích. Sice se ne-
jedná přímo o hokej, ale nadšení bylo veliké, a tak
oslovili další kamarády a brzy dali dohromady partu
lidí, která se s menšími změnami schází dodnes. 

NADŠENÍ BYLO VELIKÉ, A TAK
SE SEŠLA PARTA CHLAPŮ

Jediný, kdo si s námi již nikdy nemůže zahrát, je
Jaroslav Vítek starší, který byl jedním z prvních za-
kládajících členů líbeznického florbalového družstva
a ze hry se těšil i ve svých sedmdesáti letech. Jarda
Vítek starší byl ikonou našeho družstva, pro nás
„mlaďochy“ představoval, co to znamená fair play
hra, a myslím, že nejenom ve hře, ale i v životě. 
Začátky byly náročné, rychlost, techniku a ještě
k tomu pravidla hry nebylo jednoduché sladit. Úro-

VZÁJEMNĚ SE 
PODPORUJÍCÍ 
SPOLEK DOBROMIL
Byl založen 24. června r. 1896. A právě 24. června
1940 vzal zemský úřad na vědomí jeho rozejití se,
trval tudíž přesně 44 roky. 

Tento dělnický spolek Dobromil míval mnoho členů
i z okolí a ti se vzájemně podporovali v případě nemoci
a úmrtí. Členové neměli uniformy, jen čamary, ale no-
sili černé měkké klobouky bez ozdob. Zúčastňovali se
průvodů a slavností, o vzkříšení na Bílou sobotu nosili
pěkné kovové lampiony. Spolek platil i pojistku proti
škodám z ohně od r. 1930 do 1940 ročně 15 korun
za pojištěnou sumu 9 840 korun, r. 1935 bylo jmění
4 222 Kč, o rok později 3 577 Kč 67 hal. Spolek platil
hudbu při pohřbu člena. 

DOBROMIL MÍVAL MNOHO
ČLENŮ I Z OKOLÍ

V r. 1936 stála hudba o 9 mužích 200 Kč,
r. 1938 se kapelník Václav Novák (cestář, italský le-
gionář) zavázal, že dodá na každý pohřeb člena
hudbu o 8 mužích za 225 Kč. Spolek měl pěkný
prapor a r. 1936 byli praporečníky Václav Heřtus ze
Zlonína, Josef Rosůlek z č. 126. Matkou praporu
byla Marie Syrová z Báště č. 15, pak šenkýřka Ploc-
ková z č. 31, kde měl spolek místnost. Ještě r. 1937
byl spolek požádán farním úřadem zde, aby se
zúčastnil slavnostního vzkříšení 27. března s prapo-

Zleva: Jaroslav Vítek, Zdeněk Fišer, Václav Knejfl, Michal Sommer,                                       foto CHLAPY
Oldřich Laml, Jan Matulík, Jan Pitra, Jaroslav Vítek ml., Petr Miškovský, 
Michal Vítek, Jiří Mikysek (na fotce chybí: Petr Pytelka, Petr Štikar a Zdeněk Fišer ml.)

veň naší hry se nedá srovnávat s profesionály, přes-
tože se pořád zdokonalujeme, ale naším cílem je
především radost ze sportu a bezpečná hra bez zra-
nění. Trénujeme a – jak my říkáme – jdeme si „pink-
nout“ každý čtvrtek večer a jsme vždy rádi, když si

na konci hry podáme ruce a spokojeně utahaní se
vracíme domů. Přeji všem, aby si našli nějaký dobrý
důvod k pohybu a tím udělali něco víc pro své
zdraví.

Fred

OBECNÍ KNIHOVNA
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ÚSMĚV, PROSÍM…
Takhle to říkávali fotografové ve svých ateliérech, když
se člověk chtěl zvěčnit sobě či někomu blízkému na
památku. Úsměv je výraz mimické části obličejových
svalů, které navenek působí příjemně, přátelsky a lid-
sky. Úsměv je ryze lidská záležitost, zvířata tuto obliče-
jovou grimasu nemají, i když… u našeho jezevčíka si
myslím, že se usmívat umí, zejména co mne obelstil
a dostal další keksík jen tak.

ÚSMĚV MĚ NIC NESTOJÍ

Usmívat se na své okolí působí velmi blahodárně.
Lidé se vaším úsměvem nakazí, mají pocit, že být ve
vaší blízkosti je příjemné a kouzelné. Ano, záměrně
používám slovo kouzelné. Vzpomeňte si na usměvavé
děti, rozehřejí i největší kus ledu v nás. Usmívá-li se
žena na muže, může jí muž něco odepřít? Komuni-
kační nedorozumění rozehřeje nejen omluva, ale
i úsměv. Úsměv je poselství – usmívám se, svět je pro
mne přátelský… Úsměv mne nic nestojí. Je to ta nej-
pozitivnější energie, kterou mohu svému okolí předat.

K úsměvu se váže smích. Někdy nás rozesměje
gesto, neohrabanost druhého, přeřeknutí. Někdy
vlastní hloupost či domýšlivost. Smích rozpouští
všechno ustrnulé a zamrzlé v nás. Smích nás uzdravuje
a vyvažuje naši přílišnou vážnost, se kterou svůj život
prožíváme. K zasmání nás může také přivést anekdota

nebo humoristická kniha. V české literatuře se navždy
zapsali svými humoristickými romány dva spisovatelé:
Jaroslav Hašek a Karel Poláček. Zastavme se na chvíli
u Karla Poláčka. Narodil se 22. března 1892 v Rych-
nově nad Kněžnou. Jeho otec byl židovský obchodník.
Poláček studoval v Rychnově Vyšší gymnázium, poté
začal studovat právnickou fakultu Karlovy univerzity.
Na začátku první světové války Poláček narukoval do
armády. Prošel ruskou a italskou frontu a koncem války
utekl do srbského zajetí. Po návratu domů začal od
roku 1920 psát do satirických časopisů Štika venkova
a Nebojsa. Zde se seznámil s bratry Čapkovými. Stal
se také členem kruhu pátečníků. Od roku 1928 pra-
coval v Českém slově jako sloupkař a soudničkář.
V roce 1933 nastoupil do Lidových novin, ale v roce
1939 byl pro svůj židovský původ propuštěn.

V roce 1920 se Poláček oženil s Adélou Herman-
novou a měli spolu dceru Jiřinu. V roce 1939 bylo
manželství rozvedeno. Po propuštění z Lidových novin
pracoval jako knihovník v Židovské náboženské obci.
Svou dceru Jiřinu stačil ještě poslat do bezpečí do Ang -
lie. Společně se svou družkou Dorou Vaňákovou byli
deportováni do terezínského ghetta, posléze do kon-
centračního tábora Osvětim. Zemřel v koncentračním
táboře Gleiwitz 21. ledna 1945. K jeho nejznámějším
humoristickým románům patří Muži v offsidu (1931),
Hráči (1931), Hostinec u Kamenného stolu (1941), mi-
mochodem výborně zfilmovaný režisérem Josefem
Grussem v roce 1948. Napsal řadu dalších vážných ro-
mánů: Hlavní přelíčení (1932), Okresní město (1936),
Hrdinové táhnou do boje (1936), Podzemní město
(1937) a Vyprodáno (1939).

Svou nejznámější knihu pro děti Bylo nás pět Karel
Poláček napsal těsně před odchodem do Terezína. 

„A když bylo po velké vodě, tak jsme se kameno-
vali, Jirsák začal, a pak jsme se mlátili penálama a do-
spělí pravili: ,Fuj, to jste školní mládež!‘ a my jsme teda
šli dál a pak jsme se zase mlátili.

SMÍCH ROZPOUŠTÍ VŠECHNO
STRNULÉ A ZAMRZLÉ V NÁS

A když jsme šli do houslí, tak mně Jirsák dal futrá-
lem přes hlavu a pravil: ,To máš za toho Krakonoše,‘
a já jsem mu taky dal futrálem přes hlavu. A dali bysme
si víckrát futrálem přes hlavu, ale on se pan Rektorys,
co k němu chodíme do houslí, díval z okna a křičel:
,Kluci miliónský, jestli se mně v tu ránu nepřestanete
šťouchat, tak pošlu pánům rodičům pár řádků.‘ Pročež
jsme toho nechali a já jsem pravil Jirsákovi: ,Máš to
jenom půjčené,‘ on taktéž pravil, že mám to jenom
půjčené, a my oba věděli, že se budeme musit prát až
do úplného rozhodnutí.

Pročež jsem se zařekl, že s Jirsákem už nebudu
chodit, jelikož je takový, a řekl jsem to Bejvalovi a ten
pravil, že s ním taky nebude chodit a žádný hoch s ním
nebude chodit, ať si chodí sám, a když bude dolejzat,
tak mu řekneme, ať nedolejzá.“

Úsměv, prosím… nic nás nestojí.

Alexandra Dančová

PODĚKOVÁNÍ
MŠ/ZŠ LÍBEZNICE
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem uči-
telkám a učitelům MŠ a ZŠ Líbeznice. Děkujeme za
obětavou péči o naše děti, za vždy přítomnou vstříc-
nost a bezstresový začátek školního roku. A také
děkujeme vedení obce za zajištění výstavby Rondelu
a zvětšení kapacity MŠ Líbeznice.

Markéta Laube, Romana Šandová, 
Adéla Nováková, Petra Sedlářová

PODĚKOVÁNÍLITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
7. 11. 1811 narozen český spisovatel, básník, pře-
kladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek
Karel Jaromír Erben – Kytice z pověstí národních,
České pohádky

8. 11. 1900 narozena americká spisovatelka Mar-
garet Mitchell – Jih proti Severu I., II.

13. 11. 1850 narozen skotský prozaik, esejista
a básník Robert Louis Stevenson – Klub sebevrahů,
Ostrov pokladů, Podivný případ Dr. Jekylla a pana
Hyda

16. 11. 1810 narozen český básník Karel Hynek
Mácha – Máj, Marinka, Cikáni

30. 11. 1835 narozen americký novinář, spisova-
tel a humorista Mark Twain – Dobrodružství 
Huckleberryho Finna, Milionová bankovka a další
příběhy, Yankee z Connecticutu na dvoře krále 
Artuše

Blahopřejeme říjnovým jubilantům: Rosendorf Jan
– 85 let,  Hanková Věra – 84 let, Selcová Miluška
– 84 let, Wágner Josef – 83 let, Pánková Zdeňka –
81 let, Zajíčková Marie – 80 let, Kubík Bohumil –
80 let, Šmerdová Anna – 75 let, Šimáčková Ludmila
– 60 let.

BLAHOPŘEJEME

LITERÁRNÍ DÍLNA
Obecní knihovna pořádala v sobotu 3. 10. 2015 
Literární dílnu, která byla určena dětem od osmi do
dvanácti let. Do dílny se přihlásil o 16 dětí. Sezná-
mily se se spisovatelkou Evou Papouškovou a na za-
čátku vyprávěly, zdali rády píší, jaké mají náměty
a hrdiny na svou vlastní knihu. Poté si slovo vzala
Eva Papoušková, která dětem radila, že je dobré
udělat si osnovu celého příběhu. Dokonale popsat
svého hrdinu, jaký by měl být, jeho dobré a špatné
vlastnosti. Rozepsat příběh svého hrdiny či hrdinky,
co se vlastně stalo a jak to celé dopadne.

Eva Papoušková dětem zdůrazňovala, že nejdůle-
žitější je jejich upřímnost. Aby zkusily upřímně přečíst
to, co mají v hlavě, jak chtějí svůj příběh vyprávět a že
tím se nejvíce přiblíží ke své originálně napsané knize.
Pak už se děti daly do psaní a kreslení svých hrdinů.
Zahrály si hru se spisovatelkou na nakladatele a začí-
najícího spisovatele, který nakladateli nabízí svůj lite-
rární počin. Děti si mohly vybrat speciálně vytvořené
notesy, do kterých budou na čisto psát svůj vlastní
originální příběh. Mezitím se musely děti coby mladí
a nadějní spisovatelé posilnit čajem a sušenkami
a ještě si přitom vyslechly vyprávění E. Papouškové
o jejím dětství stráveném v Africe. Čas v dílně utekl
opravdu doslova jako voda, ale na závěrečné foto bu-
doucích literátů se nezapomnělo.

Alexandra Dančová

Malí líbezničtí spisovatelé                         foto -ad-

POZVÁNKA k podzimnímu posezení,

které se bude konat 
   14. 11. 2015 od 20.00 hod.
v Restauraci U Kouzelníka v Líbeznicích.

K poslechu Vám bude hrát ČERNÝ BARON.

Srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi

Výbor zahrádkářů

POZVÁNKA
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Hledám garáž v Líbeznicích 
k dlouhodobému parkování.

tel. 737 282 111 

Kalendář akcí pro rok 2015
 17. 11.  Kinball Cup
 29. 11.  Adventní trhy 

a koncert 
v kostele

 11. 12.  Vánoční běh
 24. 12.  Vánoční punč
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rozšiřující se

ŘIDIČE MKD
• ŘP sk. C, nebo C+E, bezúhonnost, spolehlivost

• Depo Líbeznice CZ 250 65, Písek CZ 397 01, Všetaty CZ 277 16

• Možnost parkování v místě bydliště, možnost zaučení

• Možnost zaměstnanecké půjčky a dalších firemních benefitů

• Ohodnocení 30-49.000 Kč kamiony, 25-32.000 Kč sólo vozy

ZavedenáZavedená, ,

dopravní společnost přijmedopravní společnost přijme

Kontakt : 777 482 268, e-mail : info@polymarktrans.cz

rozšiřující se


