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ŠKOLA POTŘEBUJE DALŠÍ UČEBNY

Tak by mohla škola vypadat už na podzim

vizualizace Atelier M1

Po loňském skokovém nárůstu zájemců o vstup
do prvních tříd líbeznické základní školy musí
obec znovu řešit nedostatečnou kapacitu. Neselhaly ani ověřené údaje z matrik obcí, ani demografické prognózy. „Rodiče zareagovali na
zprávy o nové budově školy i na stále lepší pověst, která se v posledních letech o škole šíří,“
říká starosta obce Martin Kupka.
Skokově se zvýšil zájem rodičů a oproti všem předchozím rokům. Mnohem méně rodičů z Líbeznic
i okolí uplatnilo jako první volbu některou z pražských škol. Roli mohlo sehrát také to, že se postupně plní i kapacity v okrajových částech Prahy.
V loňském roce se do prvních tříd přihlásilo přes
200 dětí. Z toho jich do prvních tříd nastoupilo
téměř 145. Poprvé v historii se tak muselo otevřít
5 prvních tříd. Letos přišlo k zápisu 191 dětí. Až do
začátku školního roku ale nebude jasné, kolik jich
do líbeznické školy nastoupí a zda bude znovu
nutné otevřít pět prvních tříd nebo jen čtyři. Obec
i škola na nárůst zájmu reagovaly už v loňském roce
a začaly připravovat úpravu půdních prostor, aby
tam mohly vzniknout nové učebny.

PŮDNÍ VESTAVBA ROZŠÍŘÍ
KAPACITU ŠKOLY
„Je to poslední možnost, jak školu rozšířit za rozumnou cenu. Znovu jsme také požádali o pomoc
státu a před několika dny přišla odpověď, že můžeme počítat s dotací ve výši 70 % nákladů. O zbývajících 30 % jednáme také s okolními obcemi,“
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Pohled do třídy

ilustrace Atelier M1

vysvětluje Martin Kupka. Půdní nástavba včetně vybavení si vyžádá téměř 30 milionů korun. Více než
20 milionů bude činit příspěvek ze státního rozpočtu. Zbývajících přibližně 10 milionů korun by
měly sdružit obce ve spádovém obvodu školy.
Líbeznice by tak na to neměly zůstat samy.
Projekt přestavby půdy počítá s vytvořením
6 učeben a sociálního zázemí nad hlavním traktem
budovy. Jedna z učeben bude zároveň sloužit pro
výuku výtvarné výchovy a jako prostor pro výtvarné
obory základní umělecké školy. Nad budovou jídelny vznikne nový sál pro koncerty, taneční vystoupení a třeba i pro klubové večery či divadelní
představení žáků školy. Přestavba zároveň vyřeší
problém chátrající střechy nad celou budovou.
„Chystali jsme se, že v nejbližších letech by stejně
bylo nutné provést kompletní rekonstrukci střechy.
I to by znamenalo investici v řádu několika milionů
korun,“ doplňuje první místostarosta obce František
Závorka.
Dokončení na straně 3

Milí čtenáři,
spolu s tímto Zpravodajem se vám dostává do
rukou také rozsáhlý dotazník. Rád bych vás požádal, abyste mu věnovali pozornost. Rozhodli
jsme se zhruba v polovině volebního období zjistit, jak jste spokojeni s životem v obci a co byste
rádi ještě zlepšili či změnili. Významná část dotazníku se věnuje odpadům. Obec i v současné
době odpadové hospodářství významně dotuje
a velmi komplikovaně přitom hledá prostředky
na potřebné investice. Navíc se kvůli budoucímu
zákazu skládkování významně zvýší cena likvidace odpadu. Chceme se na to lépe připravit,
aby pak zásah do peněženek všech občanů nebyl
tak citelný. Proto teď zvažujeme různé možnosti
úpravy našeho stávajícího systému nakládání
s odpady. Nechceme jít cestou prostého zdražení. Hledáme variantu, která by zároveň zajistila
lepší třídění odpadů, a tedy i vytvoření lepších
výchozích podmínek obce do budoucna. Velmi
nás zajímá váš názor. Každá změna má totiž své
výhody i nevýhody. V dobrém řešení musí ale výhody převážit. Pokud byste raději dotazník vyplňovali elektronicky, vystavili jsme jej přímo na
našich internetových stránkách www.libeznice.cz.
Chcete-li opravdu Líbeznicím pomoci a ovlivnit
jejich další rozvoj, máte příležitost to udělat
právě vyplnění dotazníku. Je to mnohem účinnější než třeba nadávat u piva.
Pokaždé si říkám, že příští rok bude práce starosty konečně o něco jednodušší, že třeba ubyde
investičních akcí. Chyba lávky. Ještě jsme nedokončili tělocvičnu a budeme se muset pustit do
další velké stavby. Po loňském skokovém nárůstu
zájmu dětí o naši školu musíme znovu zvětšit
její kapacitu. Chopili jsme se vlastně poslední
možnosti – úpravy půdních prostor. Škola tím za
přijatelných podmínek získá další potřebné prostory.
V prvních dubnových týdnech se podařilo
upravit chodníčky v Areálu zdraví. Nezadávali
jsme tentokrát práci externí firmě. Hlavní podíl
na proměně Arča mají pracovníci našich technických služeb. Cestou na otevření skateparku v sobotu 30. dubna i kdykoli později tak nebudete
muset přeskakovat rozježděné cesty, ale půjdete
po pohodlných mlatových cestách.
Krásné jarní dny přeje

Váš starosta
Číslo měsíce: 119 680 Kč – takovou částkou přispěli občané Líbeznic na vybudování skateparku
v Areálu zdraví.
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ROZHOVOR

ŽENA PRO OBDOBÍ VELKÝCH ZMĚN
Líbeznická škola prošla v posledních letech obrovskou proměnou. Zmínit můžeme založení Základní umělecké školy, novou budovu Rondelu, nové hřiště nebo úpravu parkoviště. Všechny tyto
změny mají velký vliv na chod školy a vypadá to, že ještě není všem změnám konec. Kapacity
školy jsou stále nedostatečné a bude se přistavovat u staré budovy další patro. Navíc letos čeká
školu oslava 60 let od založení současné velké budovy. Jaké to je, řídit školu v takové turbulentní
době, jsme se zeptali ředitelky školy Ivany Pekárkové.

Co je na řízení školy v posledních letech
plných změn nejnáročnější?
Velkou náročnost vidím v neustálých změnách počtu
žáků ve škole, v základní umělecké škole, ve školní
družině i školní jídelně. Musím hlídat povolené kapacity, které nesmějí být překročeny. Každé povolení
navýšení kapacity vyžaduje řadu administrativních
úkonů. Náročnější a důležitější je v takovém počtu
žáků skloubit spokojenost všech aktérů výuky –
žáků, učitelů i rodičů.

Který ze všech zmiňovaných projektů vám
udělal největší radost?
Těžko říci, který mi udělal největší radost. Radost mi
udělá vždy každá práce, která přináší prospěch
našim učitelům, dětem a jejich rodičům. A pokud zaznívají kladné ohlasy, tak to mou radost ještě zvětší.
Velkou radost mi samozřejmě udělal Rondel.

A co nová budova Rondelu, plní očekávání
žáků i učitelů?
Odpovědí na předešlou otázku jsem vyjádřila svůj
názor na Rondel. Učitelé, vychovatelé, žáci i jejich rodiče jsou se zázemím, které jim Rondel poskytuje,
maximálně spokojeni, až nad míru očekávání. Slýchám jen samá pozitiva, chválou nikdo nešetří. Učitelům se zde dobře učí, dětem dobře daří, návrat do
hlavní budovy bude pro všechny asi dost náročný.
A možná hraje roli i to, že v Rondelu není ředitelna.

Slyšeli jsme výhradu, že se měla rovnou postavit vícepodlažní přístavba místo Rondelu.
Proč to nebylo možné. Není to celé chybný
postup?
Nebylo možné nic jiného. Vycházeli jsme z ověřených
čísel matrik jednotlivých obcí i z demografických prognóz Karlovy univerzity. Skokově se ale změnil zájem
rodičů o naši školu. To nás na jedné straně těší, na
druhé straně to značně zkomplikovalo situaci. Nikdo
ale nemohl odhadnout, že k takovému vývoji dojde.
Příprava každé stavby vyžaduje navíc nějaký čas,
kdyby obec neměla připravený právě projekt Rondelu z dřívější doby, nevzniklo by nic a děti by se
opravdu musely učit na ulici. Teď chystáme úpravu
půdních prostor, čímž dovedeme kapacitu školy na
definitivní hranici. Pak už žádné rozšiřování možné
nebude.

Nová je Duhovka a vůbec celý areál kolem
školy. Jak je žáky využíván?
Duhovka je zatím pro nás „čerstvá“. Své první zahřívací kolo zažila teprve 5. dubna 2016, kdy jsme tu
pro celou školu uspořádali sportovní den. Jinak Duhovku okamžitě po otevření začala užívat široká
veřejnost v odpoledních hodinách. Hlavně se ale dočkali tělocvikáři – takové sportovní zázemí škole řadu
let chybělo.

O líbeznickou školu je velký zájem, jak se vypořádáváte s tak velkým náporem nových
žáků? To při současné kapacitě vyžaduje
i poměrně složitou logistiku.
V posledních letech je nárůst žáků příliš vysoký
a těžko předvídatelný. Dětí více přibývá, než ubývá,
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spolu s tím se musí řešit neustále nedostačující prostory pro výuku. Díky výborné spolupráci se zřizovatelem se nám daří situaci řešit. Sice vždy na samé
hraně, ale zatím jsme nemuseli rozložit před školou
stanový tábor.

Velký počet žáků vyžaduje i nové učitele.
Daří se úspěšně doplňovat učitelský sbor,
nebo je problém nové učitele získat?
Po pravdě, volných učitelů s odpovídající kvalifikací
moc není. Téměř každá škola hledá učitele pro výuku
na prvním stupni. Měli jsme ale zatím štěstí. Pro
školní rok 2016/2017 se nám podařilo zajistit tři
nové plně kvalifikované vyučující. Zaznamenala jsem
naopak zájem pedagogů o naší školu. To mě samozřejmě nesmírně těší.

Velký rozvoj souvisí i s vyššími nároky na finance. Snaží se škola zapojit i do nějakých
grantů, které by pomohly například zlepšit
vybavení školy?
Ano, samozřejmě. Škola byla například zapojena
do projektu EU Peníze školám. Získali jsme téměř
1 250 000 Kč a mohli tak pořídit novou počítačovou
učebnu, několik interaktivních tabulí, dataprojektorů. Dále jsme se zapojili do projektu „Integrace ICT
do výuky“ v rámci operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost. Za 613 745 Kč jsme nakoupili notebooky, audiovizuální techniku a mohli se
účastnit potřebných školení. I nadále sledujeme
výzvy a aktuálně pracujeme spolu s MAS Nad Prahou
na přípravě dokumentů pro další čerpání prostředků.

V poslední době se hodně mluví o inkluzi.
Jak se díváte na plány ministerstva školství?
Inkluze je sama o sobě dobrá myšlenka. Pro mnoho
dětí je společné vzdělávání užitečné. Mám ale obavy,
že současná podoba inkluze není úplně dotažená do
konce. Obávám se, co nám reálná situace přinese.

Líbeznická škola dokázala nedávno začlenit
do běžné výuky malého Ondru s vážným
fyzickým hendikepem. Podle čeho posuzujete, zda je inkluze v konkrétním případě
vhodná?
Ondrovi inkluze hodně pomohla začlenit se do běžného kolektivu dětí. Děti ho přijaly. Ondra děti obohatil o neocenitelnou zkušenost. Dnes i zítra bude
pro ně samozřejmostí přijímat mezi sebe hendikepované děti. Mnohem důležitější než nějaké nařízení
shora je ale to, zda se podaří spojit zájem rodičů, individuální potřeby dítěte a možnosti školy.

Hrozí, že by plán ministerstva školství ohrozil existenci praktické třídy, která má v naší
škole velmi dobrou tradici?
Určité obavy zde jsou. Pokud bude v našich silách,
budeme se snažit jejich existenci udržet. Od 1. září
2016 se pouze změní název. Název praktické třídy
nahradí skupinová integrace. Dle slov ministryně
školství se nic zásadního nezmění. Byla by ale velká
škoda, kdybychom osvědčenou věc museli opustit.

Proč je podle vás vzdělávání dětí s hendikepem právě v praktické třídě užitečné?

Ivana Pekárková

foto -na-

Praktická třída, jak plyne z jejího názvu, připravuje
děti více do praktického života. V běžné třídě při
individuální integraci tolik prostoru k praktickému
vedení nebude.

Není váš postoj k inkluzi trochu zpátečnický?
Z ministerstva slyšíme, že by se zapojit měly
všechny děti. Je to konečně i hlas z Bruselu.
Zpátečnický třeba je, ale vím dobře, o čem mluvím,
a moje obavy jsou oprávněné.

Horkým tématem je i šikana na školách. Řešíte v Líbeznicích i případy z této oblasti?
Tak takovou šikanu, která proběhla v médiích, jsme
řešit nemuseli. Drobné kázeňské přestupky se nám
daří včas eliminovat za pomoci učitelů, výchovné poradkyně, školního metodika prevence a rodičů.

Přejděme nyní k příjemnějším věcem. Letos
čeká školu oslava 60 let od založení velké
budovy. Jak budou oslavy probíhat, na co se
mohou těšit žáci nebo i široká veřejnost?
Již nyní začaly probíhat přípravy k 60. výročí školy. Současní i bývalí žáci, učitelé, zaměstnanci a široká veřejnost se mohou těšit na den otevřených dveří 10. září
2016. U příležitosti jubilejního výročí školy připravujeme pro návštěvníky bohatý kulturní a sportovní program, dále se mohou těšit na prohlídku nových prostor
školy, výstavu prací žáků ZŠ a ZUŠ.

Škola připravuje i další akce pro širší publikum, můžete s nimi naše čtenáře seznámit?
Druhým rokem pořádáme turnaj v Člověče, nezlob
se, v piškvorkách a netradičním živém Člověče, nezlob se. Premiérou v letošním roce bude šachový turnaj, který pořádá naše škola společně se Stonožkou
Líbeznice. Tradicí se stala Zahradní slavnost u příležitosti oslavy Dne matek. ZUŠ nabízí příznivcům hudby
každým rokem koncertní večery.

Od her se vraťme opět k práci. Vypadá to,
že líbeznickou školu čeká přístavba dalšího
patra u velké budovy a rekonstrukce střechy.
Jak se těšíte na další horké léto?
Já osobně léto mám ráda, patří k mým oblíbeným
ročním obdobím. Tak se těším, jaké plody v letošním
létě uzrají.
Děkuji za rozhovor.
František Grunt
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Dokončení ze strany 1
Veškerá projektová příprava vznikala znovu ve
vypjatém čase. V polovině dubna už obec vypsala
soutěž na zhotovitele celé stavby. Pokud by škole
znovu i při komplikovaných podmínkách veřejných soutěží přálo štěstí, začala by stavba
v červnu a trvala by nejméně 5 měsíců. Žádoucí

je samozřejmě využít dvou měsíců letních prázdnin k realizaci nejnáročnější fáze stavby. „I tak
bude velmi náročné sladit běžný provoz školy
a stavbu. Proto budeme všechny rodiče i děti
prosit o co největší opatrnost a ohleduplnost,“
upozorňuje v předstihu ředitelka školy Ivana Pekárková.
Do začátku nového školního roku vystartuje
škola ještě v provizorních podmínkách a jedna

nebo dvě třídy se otevřou na nějaký čas v prostorách základní umělecké školy. „Budeme muset to
nepohodlí vydržet. Odměnou ale budou nové
krásné prostory a hlavně další zvládnutí nárůstu
počtu dětí. Je skoro zázrak, že se nakonec nějaké
řešení najde a realizuje,“ dodává ředitelka Ivana
Pekárková.
-mk-

TÉMA

ARČO MÁ NOVÉ
CESTY
Před otevřením skateparku dostal Areál zdraví
nové cesty. Počkat si ještě budeme muset na
nový mostek a rehabilitační prvky.
„Stavba skateparku dala celému areálu zabrat. To
v první řadě urychlilo rozhodnutí o rekonstrukci
cest. Bez většího zásahu by ani nebylo možné vrátit
do celého areálu po zimě život. Vedle cest jsme se
také věnovali úpravě zeleně,“ říká místostarosta
obce Michal Doubrava.

MLATOVÉ CESTY
ZACHOVAJÍ AREÁLU
PŘÍRODNÍ RÁZ
Technické služby prostě válí
„Rozhodli jsme se nakonec pro mlatové cesty.
Betonová dlažba by se do přírodního areálu nehodila. Chtěli bychom původní ráz Arča zachovat.
Novinkou budou širší cesty podél kurtu, skateparku a dětského hřiště. Širší mlatové pole by tu
mělo sloužit zároveň jako plocha pro hry dětí,
místo setkání při nejrůznějších akcí a třeba i jako
rovinka pro trénování sprintu na 100 metrů,“

shrnuje starosta obce Martin Kupka. Na finálním
plánu cest napříč areálem se podílel také architekt
Jan Hájek. Významný vliv měla i loňská veřejná diskuse o zlepšení tváře Arča. Jedním z výsledků
této diskuse byla také shoda na vytvoření skateparku.

foto -naNové cesty napříč Areálem zdraví stavějí pracovníci technických služeb obce. Hotovo bude vše do
konce měsíce dubna. S rekonstrukcí mostku přes Makůvku a případnou instalací rehabilitačních strojů
čeká obec na rozhodnutí o krajské dotaci.
-na-

TĚLOCVIČNU
OBEPNULO LEŠENÍ
Stavba nové tělocvičny vstoupila do další fáze.
Začínají práce na střeše a na obvodovém plášti.
„Stavební práce zatím postupují podle harmonogramu. I díky mírné zimě nedošlo k žádnému velkému zpoždění. Důležité teď bude zvládnout co
nejrychleji opláštění celé budovy,“ zmiňuje technický dozor investora Aleš Řada.

DŘEVĚNÉ SEGMENTY
JSOU VYROBENÉ Z ČESKÝCH
SMRKŮ
Ve velmi dobré kvalitě zvládla stavební firma
a její subdodavatel společnost Cecolegno montáž
celé nosné konstrukce a záklop střechy a stropů
prvního nadzemního podlaží. Lepené dřevěné segmenty vyrobily z českých smrků továrny v Rakousku
a Německu. Čeští montéři je smontovali nejen velmi
přesně, ale zároveň v plánovaném čase.
V uplynulých dnech do finální fáze postoupily
také zemní práce. K důsledně odizolované opěr-
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Ponorka, rohlík nebo také velryba v lešení
né zdi stavební dělníci dosypali zeminu a také ji
zhutnili.
Aktuálně probíhá hydroizolace základové desky.
Na nopovou fólii, která zajistí trvalé odvětrání základového souvrství, přibyde v nejbližších dnech
sedmicentimetrová vrstva betonové mazaniny.

foto -naZačínají rovněž práce na tepelné izolaci střechy
a zároveň na vrchním střešním plášti z PVC. Spolu
s tím začne montáž sendvičového pláště celé budovy. Tu uzavře do konce května instalace oken.
-na-
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TÉMA

LÍBEZNICE ČEKÁ
NABITÝ
KULTURNĚSPORTOVNÍ ROK
Stejně jako v loňském roce i letos vyhlásila
obec speciální grant na podporu jednorázových společenských akcí v oblasti kultury,
sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního života v obci. Termín pro podání žádostí byl konec února a hned
na začátku března zasedla hodnoticí komise,
která jednotlivé přihlášky posuzovala.
Celkem bylo na grant uvolněno z obecního rozpočtu 100 000 korun a celá částka byla úspěšnými
přihláškami vyčerpána již v prvním kole. Všechny
přihlášky splnily podmínky grantu a každý žadatel
byl z dotace uspokojen, byť ne všichni ve 100%
míře. Celkem bylo podáno 15 žádostí a stejný počet
akcí se za přispění grantu v roce 2016 uskuteční.
Na jaké akce se tedy můžeme v průběhu celého
roku těšit? Mezi přihláškami bylo několik akcí, které
se již uskutečnily v minulosti. Příznivci nočního běhání, koloběhání nebo cyklistiky se tak mohou těšit
na oblíbené závody – Vánoční běh, Kolem kolem
Líbeznic a Koloběh. Kdo rád jezdí na kole a má ještě
k tomu rád práci s mapou a nevadí mu občas zabloudit, může se opět zúčastnit Líbeznických bludiček. V rámci grantu se letos uskuteční i již velice
tradiční Vejšlapy na kole či pěšky povodím Mratínského potoka. Sportovně zaměřený byl i šipkařský
turnaj, který již proběhl.

SPORTUJTE S NÁMI
V LÍBEZNICÍCH
Několik akcí je určeno výhradně dětem. Patří
mezi ně atletické závody pro děti na Duhovce, kde
se v sobotu 16. dubna soutěžilo v různých atletických disciplínách, nebo dopravní soutěžní odpoledne pro děti předškolního věku a mladšího
školního věku, které si při soutěžích vyzkoušejí znalosti z oblasti dopravního značení, dodržování bezpečnostních předpisů a základů zdravovědy. Dětem
je určen i Mikulášský karneval s nadílkou, při kterém
bude možnost si zasoutěžit sportovně i vědomostně, nebo příměstský prázdninový tábor Nezmar,
jenž nabízí opravdu rozmanitý program. Příznivci tajemna se mohou těšit na hledání pokladu líbeznického skřítka neboli dobrodružnou noční vycházku
Líbeznicemi spojenou s plněním úkolů a hledáním
pokladu.
Zajímavou a nevšední akcí může být výstava výsledků projektu žáků základní školy, kteří formou
komiksu zpracují životní osudy slavných nebo významných lidí, po kterých jsou pojmenovány líbeznické ulice.
Poslední várku akcí představují výlety mimo Líbeznice. Na tyto akce nebyla schválena 100% dotace, přesto se obec rozhodla je v rámci grantu
podpořit. Jde o výlet na zámek Zbiroh pro širokou
veřejnost, výlet do Polska a Liberce.
Aby vám žádná z uvedených akcí neutekla, doporučujeme sledovat webové a facebookové stránky obce, nástěnky na zastávkách nebo poštovní
schránky. O všech akcích rovněž budeme informovat v Líbeznickém zpravodaji.
František Grunt
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JAK DÁL S ODPADY –
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY Z DISKUSE
NA OBECNÍM WEBU
Na obecním webu www.libeznice.cz stále probíhá diskuse k navrhovaným variantám, jak by se
mělo změnit odpadového hospodářství a s předstihem reagovat na připravovanou změnu legislativy a zákaz skládkování od roku 2024, které zdraží v příštích letech odpad. I v současné době
obec svoz odpadu dotuje a další zdražení přinese rostoucí náklady.
Jedním z řešení je zachovat současnou výši poplatku,
ale vyvážet odpad jen jednou za čtrnáct dní. Komu
by pak normální velikost popelnice nestačila, zaplatil
by navíc za objemnější nádobu. Další možností je systém ještě více změnit a se všemi riziky a možnými
dopady stanovit poplatek tzv. za popelnici, a to podle
její velikosti. Bylo by více možností velikosti nádoby
70, 120, 240 i 360 litrů. A na posledním jednání zastupitelstva se diskutovalo i o tom, že by bylo možné
zároveň volit různou periodu vyvážení. Každý by se
tedy mohl rozhodnout podle svých potřeb. V každém
případě by změnu muselo provázet rozšíření míst pro
třídění odpadu. Přínosem by pak ve výhledu dalších
let bylo, že by se celá obec učila z důvodů nejen environmentálních, ale i finančních třídit víc a byla by
lépe připravená na budoucí celostátní změny. Existuje
samozřejmě i varianta, že systém nezměníme, ale tím
se nepochybně odsoudíme k tomu, že za odpad budeme jako obec postupně platit víc a víc.

Níže vybíráme nejzajímavější příspěvky
občanů z diskuze na webu.
„Líbí se mi využití stávajících popelnic a pouze
pro ty, kterým by to nestačilo, za větší úplatu nádoby objemnější. Jsme čtyřčlenná rodina, vařím
téměř denně a týdně vyhodíme 60l pytel jednou.
Máme vlastní kompost, což také ušetří hodně
místa.“ Lenka
„Určitě souhlasím s 14 denním svozem a i tak
budeme mít ještě v popelnici volno. Jsme 4 osoby,
platíme si bio popelnici, třídíme. Když člověk jde ve
čtvrtek ráno kolem popelnic na chodnících občas
opravdu nejsou ani zavřít a bohužel je tam spousta
kartonů, pet lahví a nebo i různý odpad ze zahrady.
V současném systému poplatků za odpad je třídění
pro obyvatele finančně nevýhodné (poplatek za bio
popelnici, koše na tříděný odpad do domácnosti,
boxy na tříděný odpad do garáže,...) a také stojí čas
navíc za vynášení boxů do kontejnerů. Takže nejjednodušší je vše hodit do jedné popelnice a třídění
odpadu je opravdu jen pro ,nadšence’.“ Iva
„Osobně si myslím, že vývoz odpadu jednou za
14 dní je nedostatečný. Jsme čtyřlenná rodina, platíme taky nádobu na bioodpad, recyklujeme papír,
sklo, plasty. Nádobu máme stejně vždy plnou. Nejsem si jistý, jestli to řeší větší nádoba za větší poplatek. Je to další zatížení rodinného rozpočtu. Navíc
nevěřím, že by si nádobu koupili všichni, co ji budou
potřebovat, a tak hrozí další černé skládky. A co
případný zápach, zejména v létě? Jde zejména
o směsný odpad a 14 dní je poměrně dlouhá doba.
Samozřejmě chápu, že změna je potřeba, ale co
třeba další varianty řešení; např. svoz jednou za
10 dní + větší nádoba. Dopadu do rodinného rozpočtu se asi nevyhneme, takže nejde jen o zachování stávající ceny, zvláště když můžou vzniknout
jiné problémy. A nechat připlácet jen některé rodiny
jako formu ,luxusu’ za víc odpadu...“ Andrej
„Za naší čtyřčlennou rodinu jsme jednoznačně
pro vyvážení každý týden a ani o den později!“ M.P.
„Základ bude skutečně dobře zpracovaná analýza. Víme, kolik platí obec, víme, jaké jsou příjmy.
Je potřeba si ale jasně říct, za co obec vlastně platí,
to dosud nezaznělo. Platí za počet svozů nebo za
tuny odpadu? Pokud se jedná o druhou variantu,
pak je nutné znát trend i v závislosti k počtu obyvatel, zdali se množství dlouhodobě zvyšuje, pak je
nutné znát příčinu. Nelze opomíjet ani doplňkové

příjmy, dle plných kontejnerů na tříděný odpad mi
přijde, že se v obci třídí poměrně slušně. A zase,
kolik platí EKO-KOM za vytříděný odpad? Jak se vyvíjí tento příjem? A co příjmy ze sběrného dvora?
Jsou např. nějaké příjmy z elektroodpadu? Proč se
ptám, byla jsem v sobotu několikrát svědkem odvozu elektroodpadu neautorizovanými lidmi. A poslední připomínka, kde „utíkají“ peníze. Každý trvale
hlášený občan Líbeznic platí poplatek, bohužel je
mezi námi mnoho rodin, kteří mají z různých (někdy
i pochopitelných) důvodů hlášen trvalý pobyt mimo
obec, a přesto např. jako 3-4členná rodina platí
pouze jeden poplatek 500 Kč za popelnici u „rekreačního“ objektu a přitom jejich popelnice je
trvale plná. Kolik takových rodin / osob žije v obci?
Na úřadě budete mít přesná čísla, ale pokud by se
jednalo „jen“ o 200 nepřihlášených osob, pak v příjmu se jedná o 100 tis. Kč ročně. Co takhle poplatek za rekreační objekt zvýšit třeba na 1 000 Kč
ročně?“ Jaroslava
Na většinu reakcí vedení obce na stránkách také
reaguje. Uvádíme pro úplnost také pár dat z odpovědi adresované paní Jaroslavě.
„Děkuji za velmi věcný příspěvek do diskuse.
Ekonomická data zpracovaná máme. Připojuji čísla
z loňského roku:
VÝDAJE v roce 2015
Odvoz popelnic a separovaný sběr 2 127 291 Kč
Odvoz odpadu se sběrného dvora
393 697 Kč
Odvoz bioodpadu
104 847 Kč
Odvoz nebezpečného odpadu
32 481 Kč
Ostatní (odvoz suti a zeminy)
42 646 Kč
Celkem
2 700 962 Kč
PŘÍJMY v roce 2015
Poplatek – občané
Příjmy od podnikatelů
Příspěvky
(EKO KOM, Asekol, Elektrowin)
Celkem

1 167 500 Kč
61 658 Kč
360 575 Kč
1 589 733 Kč

Další data a vývojové grafy rovněž připravíme
a zveřejníme.
V obci v letošním roce zaplatilo za rekreační
objekt celkem 93 vlastníků. Zvýšení poplatku na
1000 Kč by se muselo stejně tak dotknout všech
ostatních občanů. Alternativou je zároveň všem
trvale bydlícím přiznat slevu. Je to ale už trochu
krkolomné. Musíme se samozřejmě pohybovat
v mantinelech platných zákonů.
Obec už udělala hodně pro to, aby se k trvalému
bydlišti v obci přihlásilo co nejvíce obyvatel. Nevidím
teď další novou motivaci, která by takový efekt
mohla mít. Z výše uvedeného čísla je možné odvodit, že nepřihlášených obyvatel může žít v obci
kolem 300. Bojím se ale, že to po všech předchozích krocích už nebude lehké dále snižovat. Denně
se o to ale snažíme už tím, že se v obci zlepšují podmínky k životu.
Nedávno vysoutěžená smlouva se společností
Ipodec – Čisté město určuje náklady ve vazbě na
počet ,obsloužených’ nádob. S ohledem na organizaci svozu spolu s dalšími obcemi jsme zatím nebyli schopni získat data o množství (hmotnosti)
z obce odváženého odpadu.“ Martin Kupka
František Grunt
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PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY

OBECNÍ POLICIE

BEZOHLEDNÍ ŘIDIČI
Díky kamerovému systému obce se podařilo určit
hned dva bezohledné řidiče, kteří způsobili dopravní nehodu a z místa nehody ujeli. V prvním případě, se jednalo o řidiče nákladního vozidla, který
dne 19. 3. 2016 v ranních hodinách poškodil lampu veřejného osvětlení v ul. Mělnická. Ve druhém
případě byl odhalen řidič osobního motorového
vozidla, který dne 30. 3. 2016 v ul. Mělnická při
předjíždění poškodil jiné vozidlo a z místa nehody
odjel. Oba dva případy byly předány k dalšímu řešení skupině dopravních nehod Policie ČR.

Obecní policie Líbeznice ve spolupráci s Krajským
koordinátorem BESIP a policistkou dopravního inspektorátu PČR uspořádala ve dne 16. 3. a 30. 3.
2016 v obci Bašť a Líbeznice přednášku pro seniory
zaměřenou na bezpečnost v silničním provozu.
Přednášky se konaly v rámci dlouhodobého
projektu Obecní policie „Bezpečný domov“, kdy
cílovou skupinou tohoto projektu jsou senioři a osaměle žijící osoby.
Účastníci přednášky byli seznámeni s novelou zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-

munikacích, zejména s nově zavedenou povinností pro
chodce, kdy musí být chodec za snížené viditelnosti
označen retroreflexními prvky, a s další problematikou
seniorů v dopravě. Koordinátor BESIPU promítl TV
spoty, tzv. BESIPKY, kde je názorně předvedeno negativní a protiprávní chování účastníků silničního provozu
i s jejich mnohdy tragickými následky.
Na závěr byly účastníkům přednášky předány reflexní pásky a reflexní tašky s informačními letáky.
-rs-

Rudolf Sedlák

PREMIÉRA
DOPRAVNÍHO
HŘIŠTĚ
Dne 5. 4. 2016 v rámci sportovního dne ZŠ a ZUŠ
Líbeznice zajišťovali strážníci OP Líbeznice dopravní
výuku dětí na nově vybudovaném dopravním hřišti
v areálu školy. Pro děti byly připraveny nově zakoupené koloběžky, na kterých si vyzkoušely jízdu, při
níž se musely řídit dopravními značkami. Následně
byl pro všechny děti připraven test z dopravní výchovy. Na dopravním hřišti a u testu z dopravní výchovy se vystřídalo celkem 480 dětí od 1. do 5. třídy
ZŠ. Společně se strážníky naší Obecní policie se na
akci podílel také Krajský koordinátor BESIPU.

„Bezpečný domov“ v baštecké knihovně

foto OP

-rs-

UKLIĎME ČESKO – MLADÝ STRÁŽNÍK
Dne 9. 4. 2016 se děti ze zájmového kroužku
„Mladý strážník“ připojily k celosvětovému projektu
Ukliďme svět – Ukliďme Česko společně se strážníky
OP Líbeznice a „fanoušky“ naší Obecní policie. Celkem se sešlo 18 dětí a 6 dospělých z řad rodičů
a příznivců Obecní policie. Uklizena byla alej Beckov
od katastru Líbeznic až do katastru obce Bašť.

Děti pod dohledem policie

V rámci úklidu byla nasbírána tuna odpadu, mezi
kterým nechyběly plasty nejrůznějšího druhu, PET
lahve, použité pneumatiky, staré kabely nebo přední kapota od vozidla Trabant. Na závěr bylo pro děti
a rodiče připraveno opékání buřtů jako poděkování
za aktivní a nezištnou pomoc.
-rs-

foto OP

NEDOVOLENÉ
ODKLÁDÁNÍ
ODPADU
Obecní policie Líbeznice v současné době řeší několik
případů nedovoleného odkládání odpadu mimo vyhrazená místa. Poslední případ je ze dne 30. 3. 2016,
kdy je podezřelý místní občan, který odložil několik
pytlů se stavebním odpadem a asfaltovou střešní krytinou ke kontejnerům s tříděným odpadem v ul. Pakoměřická. Za uvedené jednání hrozí výše uvedenému v blokovém řízení pokuta do 5 000 Kč a ve
správním řízení pokuta do 50 000 Kč.
-rs-
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foto -rs-
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

SOUTĚŽNÍ
PŘEHLÍDKA
RODINNÝCH KAPEL
JIŽ PODRUHÉ
V úterý 11. dubna 2016 se konala v sále ZUŠ Líbeznice již 2. Soutěžní přehlídka rodinných kapel, do
které se letos přihlásily čtyři rodiny. Dvě z Líbeznic:
Lecotovi a Kovářovi; dvě z Bořanovic: Novákovi
a Řápkovi. Každá z rodin zahrála či zazpívala alespoň dvě písně podle svého výběru a také se krátce
všem představila, případně odpovídala na zvídavé
dotazy pana ředitele Novotného, který večerem
provázel. V průběhu podvečerního klání zaznělo
mnoho krásných skladeb.

Rodina Novákova z Bořanovic

foto -bh-

Vítězná rodina Kovářových z Líbeznic

foto -bh-

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM PATŘÍ
OBDIV A SYMPATIE
Bez ohledu na výsledky si uznání, obdiv i sympatie
zaslouží úplně všichni. Za zmínku jistě stojí i rekord
v počtu 4 generací soutěžící rodiny Novákových.
Všichni, kdo přišli fandit nebo se jen tak podívat, se
na závěr stali porotou – každý z přítomných v sále dostal čtyři hlasovací korálky, které podle svého uvážení
přidělil do skleniček se jmény soutěžících rodin. Že výkony všech soutěžících byly vydařené, potvrdila skutečnost, že počty hlasů byly velmi vyrovnané a rozdíl mezi 1. a 4. umístěním byl jen 15 „korálkových
hlasů“. Vítězem se, stejně jako vloni, stala rodina Kovářova, která si jako odměnu odnesla čokoládový
dort a bude vystupovat na Zahradní slavnosti tradičně
pořádané u příležitosti Dne matek v neděli 8. 5. 2016.
Těšíme se na další ročník této pěkné akce.
Blanka Holičová

TANEČNICE
Z LÍBEZNIC NA
STUPNÍCH VÍTĚZŮ!
Žákyně tanečního oddělení ZUŠ se zúčastnily v sobotu 2. dubna 2016 soutěže DĚTI V AKCI, pořádané DDM Jižní Město. V konkurenci tanečních
souborů z celých Čech se neztratily a získaly

2. místo v kategorii Taneční hříčky a 4. místo v kategorii Výrazový tanec a Muzikál. Autorkou choreografie byla v obou případech paní učitelka
Irena Suldovská, která děvčata na soutěž připravila.
Děkujeme děvčatům za reprezentaci školy i Líbeznic a k dosažených výsledkům upřímně blahopřejeme. Zvláštní poděkování patří paní učitelce
Ireně Suldovské za poctivý přístup k přípravě děvčat
a také rodičům, kteří děti na Jižní Město přivezli
a trpělivě povzbuzovali naše družstvo až do večerních hodin
Roman Novotný, ZUŠ Líbeznice

OBVODNÍ KOLO
POETICKÉHO
SETKÁNÍ 2016
Po svědomité přípravě se dne 30. 3. 2016 líbezničtí
recitátoři vypravili do obvodního kola recitační soutěže Poetické setkání, které se konalo v DDM Spirála
v Kobylisích. Konkurence byla opravdu veliká, porota
byla velmi přísná a očekávala přednesení textů se zaujetím, porozuměním a s citem. Nakonec do krajského kola postoupil ve své kategorii V. Mišurec.
A. Hlaváček a P. Vorlíčková vybojovali v tuhém boji
Ocenění poroty. Vítězové si odnesli knihu a obálku
se vzkazy a radami od ostatních soutěžících a poroty.
Všichni si Poetické setkání hezky užili a i ti, kteří nezískali žádné ocenění, se prý příští rok této oblíbené
recitační soutěže opět rádi zúčastní.
Petra Vorlíčková, 8.A

Líbeznické tanečnice
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foto archiv ZUŠ

Úspěšní recitátoři

foto -šm-
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OSMÁCI VE TMĚ
Žáci 8.A se 2. března vydali do světa, v němž
zmizelo všechno světlo. Vypravili se na Neviditelnou výstavu do pražské Novoměstské
radnice.
„Do výuky anatomie bude potřeba mít především
vlastní zkušenost se světem, kde není vidět vůbec
nic a snažíte se pomocí svých smyslů najít cestu
ven. Důležitá je najednou naprostá souhra a důvěra ve své okolí,“ tak jsem zahájila tuto nevšední
událost, která byla pro žáky 8.A překvapením. Výstava měla napomoci snazší výuce smyslového
ústrojí.

PO TMĚ VYPADÁ SVĚT
ÚPLNĚ JINAK
„Na začátku cesty jsme měli strach, obavy, že
nezvládneme tak dlouho nevidět,“ komentovala
své dojmy většina žáků. „Ocitli jsme se v naprosté
tmě, kde jsme za pomoci nevidomé průvodkyně
prošli přes zařízený byt, zahradu, les a ulici pří-

Žáci si vyzkoušeli psát Braillovým písmem

mo do baru. To vše v černočerné prázdnotě plné
nástrah. Samotné nás překvapilo, jak je složité
a ohromně vyčerpávající vnímat svět úplně jinak,
beze zraku.“
Osmáci si vyzkoušeli pomůcky pro nevidomé,
hráli hry jako slepí, naučili se psát Braillovým písmem a pochopili jeho princip.

foto Radka Kostková

Všichni si odnesli silné zážitky, a to nejen uvědomění si s vděčností skutečnost, že jsme zdraví
a nijak neomezovaní, ale především to, že je naše
pomoc v jakékoli formě pro tyto lidi důležitá.
Doporučujeme všem, kteří ještě neviděli, to, co
nikdy neuvidí.
Radka Kostková

RORÝSCI SOUTĚŽILI
V MNICHOVĚ
HRADIŠTI
Pěvecký sbor ZUŠ Líbeznice reprezentoval v sobotu 19. 3. 2016 školu i obec na soutěžní přehlídce Středočeského kraje ve sborovém zpěvu
v Mnichově Hradišti.
V konkurenci početnějších a zkušenějších sborů se naši Rorýsci pod vedením sbormistryně paní
učitelky Magdaleny Pospíšilové nezalekli poroty
pod vedením doc. dr. Vimra ani velkého zcela zaplněného sálu a získali Bronzové pásmo ve své
kategorii!
Děkujeme jim za statečný výkon a gratulujeme!
Roman Novotný, ZUŠ Líbeznice

Rorýsci si vyzpívali bronz

foto archiv ZUŠ

SOUTĚŽ
DANIEL 2016
Také v letošním roce se žáci líbeznické školy
zúčastnili celostátní soutěže Daniel. Dívky
z osmého ročníku – Pavlína Lindová, Petra
Vorlíčková a Šárka Oliveriusová – vypracovaly
historickou práci o osudech dvou kamarádek,
které přežily hrůzy osvětimského koncentračního tábora. Za tuto práci se právem umístily na
1. místě.
Naše úspěšná fotografka, Natálie Hadravová
z devátého ročníku, získala ve fotografické části
této soutěže za svůj snímek Současná minulost také
1. cenu.
Diplomy a ceny si dívky převzaly ve Vzdělávacím
a kulturním centru Židovského muzea. Soutěž organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Talentcentrum.
Mišurcová Šárka
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foto -šm-
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ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
V neděli 6. 3. 2016 odjížděly děti z naší mateřské školy
na týdenní lyžařský výcvik do Pece pod Sněžkou. Celou
zimu bylo sněhu poskromnu, a tak jsme se až do odjezdu trošku obávali, zda si alespoň na horách užijeme
sněhových radovánek. K naší velké radosti sněhu bylo
dost a v průběhu týdne padalo a padalo. Pro naše lyžování, bobování a hrátky ve sněhu ideální podmínky.
Byli jsme ubytováni v penzionu Logla a jako každý
rok jsme zde byli moc spokojeni.
Samotný výcvik lyžování probíhal pod vedením
profesionálů lyžařské školky HAPPY HIL SOCHOR.
Hned na začátku výuky byly děti rozděleny podle svých
sportovních schopností do tří skupinek. Všichni malí
lyžaři zvládli výuku na výbornou.
Pro chvíle volna a oddechu jsme měli pro děti připravenou celotýdenní hru na téma „Pomáháme zimní
královně“. Každý den nám doručil sněhulák obálku
s úkoly, které pak děti plnily. Poslední večer jsme se se
sněhulákem a zimní královnou opravdu setkali. Odměnou nám byl příslib královny o ukončení vlády nad
zimou a pochopitelně i malý poklad.
Děti se z pobytu vrátily šťastné a plné nových zážitků.
Jiřina Svobodová

Líbezniční sněhuláčci a také sněhulačky

foto archiv MŠ

SPORTOVNĚBRANNÝ DEN
NA DUHOVCE
Tento měsíc jsme nezařadili do rubriky NADANÉ DĚTI představení konkrétního žáka, ale
tento článek je o všech šikovných dětech, které
máme na škole. Sportovní, kamarádský a ohleduplný přístup totiž prokázaly všechny na sportovně-branném dni, který proběhl v úterý
5. dubna za téměř letního počasí. Poprvé se
žáci mohli rozběhnout na nová sportoviště Duhovky, i když se museli pečlivě vyhýbat plochám, které nejsou ještě zatravněné, aby okolí
neponičili.
Sportovně-branný den byl zaměřen na dopravní
výchovu a poskytnutí první pomoci. Velké díky
patří Obecní policii, která ve spolupráci s BESIPem
připravila zajímavou půlhodinku pro žáky 1. stupně. Děti si přinesly vlastní koloběžky a mohly si
zkusit své dovednosti na připravené překážkové
trati. Také si zopakovaly pravidla silničního provozu jako dát přednost na kruhovém objezdu,
nezapomenout zastavit na stopce nebo ukázat
rukou změnu směru jízdy. Děti, které nevlastnily
koloběžku, ale nepřišly zkrátka – škola ve spolupráci s občanským sdružením Stonožka zakoupila
10 koloběžek, takže kdo měl na hlavě povinnou
helmu, ten si zajezdil. Dále si žáci zopakovali
předpisy i formou testů.

ŽÁCI 1. STUPNĚ SI ZKUSILI
SVÉ DOVEDNOSTI
NA PŘEKÁŽKOVÉ TRATI
Žáci a žákyně 2. stupně mezitím zkusili
všechny atletické disciplíny, které lze na Duhovce
provést a jsou v souladu s těmi, jež zahrnuje Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV

8

Oblíbená přetahovaná

založili olympijští šampioni v desetiboji Robert
Změlík a Roman Šebrle s cílem motivovat děti
ke sportu na základě vlastní zkušenosti a naše
škola se k tomuto směrování hlásí, pozn. red.).
Skákali do dálky, házeli medicinbalem, běželi štafetový běh či rychlostní běh na 60 a 200 metrů.
Také si dokázali, kolik lehů a sedů a přeskoků přes švihadlo zvládnou ve dvouminutovém
limitu.
Po sportovišti se žáci pohybovali po skupinách
a výsledky se každému zapisovaly do tabulky. Poslouží k vylepšování osobních rekordů během
hodin tělesné výchovy.

foto -ag-

2. STUPEŇ SE ZAPOJIL
DO DISCIPLÍN OVOV
Pro prvostupňové děti byly připraveny spíše zábavné sportovní disciplíny – hody na cíl do panáka,
hmatový labyrint, přetahování lanem, lov rybiček na
magnetické pruty, stolní tenis a kuličky. Zátěžový
test Duhovky tedy vyšel na výbornou a všichni ve
škole si netradiční den velmi užili.
Andrea Gruntová
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ŽIVÁ MINULOST
Dne 29. 3. 2016 se v ZŠ a ZUŠ Líbeznice uskutečnil
dějepisný projekt pro žáky 7. a 8. ročníku nazvaný
„Živá minulost“. Zavedl nás do doby vlády posledních Přemyslovců. Celou tuto akci organizovala
paní učitelka Sobotková a pan Rosenberg, otec žákyně 7. ročníku. Ten napsal scénář k osmi scénkám
a připravil pro nás dobové oblečení, které bylo věrnou kopií toho ze 13. století. Do představení byli
angažováni jako herci žáci 7. třídy.
Před našima očima se objevila královna Kunhuta,
rytíř, hospodská, vesničanka, pocestný, purkrabí
a jeho manželka. Kromě nás hrál v každé scénce
pan Rosenberg. V závěru s námi hrála i profesionální
herečka Táňa, která nám pomohla, když nám vypadl
text. Všichni diváci dostali pracovní listy, kam během
vystoupení zaznamenávali nové poznatky. Na závěr
se konala přehlídka dobového oblečení. Celé představení zakončil celkem velký aplaus a focení.
Z mého pohledu herečky se mi to moc líbilo a divákům zřejmě také. Nejpozornější divák byl za své znalosti odměněn knihou a my všichni jsme měli radost
z našeho putování v minulosti, kterou jsme pomohli
oživit a přiblížit ji nám všem.
Burdová Lucie, žákyně 7. třídy ZŠ
a ZUŠ Líbeznice

Minulost může být nejen živá, ale i zábavná

foto archiv ZŠ

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

VARAN CUP POPÁTÉ
Na Josefa 19. března se za podpory obce Líbeznice uskutečnil již 5. ročník šipkového turnaje
Varan Cup. Tento ročník byl ze všech nejsilnější co
do počtu hráčů, celkem se ho zúčastnilo 32 soutěžících. Jak je vidět, šipkový turnaj pořádaný
motorkáři Varani Líbeznice je stále oblíbenější.
Soutěžilo se i o nejvyšší hod, nejnižší hod a nejvyšší zavření. Ženy si v ničem nezadají s muži,
a proto na turnaji soutěžily společně s nimi. Ceny
pro tento rok byly jedny z nejhezčích, a to také
díky grantu vyhlášenému obcí Líbeznice.

5. ROČNÍK ŠIPKOVÉHO
TURNAJE BYL ZATÍM
NEJSILNĚJŠÍ
Na hráče se smálo připravené občerstvení
v podobě jitrnic, jelítek, obložených mís, ale i zeleniny. K pití si mohl každý hráč objednat, na co
měl chuť, protože Varani byli na tuto akci jako
vždy velice pečlivě připraveni. Organizace nikde
nevázla, všichni se dobře bavili. Hrálo se do pozdních nočních hodin.

VYHRÁLO VŠECH 32 HRÁČŮ
A jak to všechno dopadlo? Kdo vlastně vyhrál?
Museli bychom jmenovat všech 32 hráčů, neboť vyhráli všichni zúčastnění. Každý si odnesl cenu a myslím, že i radost ze hry.
No ale přece jen – tím, kdo převzal putovní
pohár a tím pádem se stal i vítězem 5. ročníku šipkového turnaje Varan Cup, byl Padák Petr Poledna.
-lv-
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Vítězové turnaje

foto Varan Guli
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PŘEDNÁŠKA
ZO ČZS Líbeznice pořádala 31. 3. 2016 od 19.00
hod. v komunitním centru Archa setkání s odborníkem Ing. Miroslavem Šmorancem na téma ovocné
stromy a drobné bobuloviny. Přednáška byla velmi inspirující pro pěstitele i nové zakladatele zahrádek,
protože pěstování peckovin i jádrovin se v lokalitě Líbeznic daří. Seznámeni jsme byli s výběrem druhů
ovocných stromů, sestřihem a postřikem ve vhodnou
dobu pro dobrý růst i proti škůdcům. Zmínka byla
i o pěstování jahod a dýní v našich zahrádkách, o borůvkách a angreštu. Bylo to milé a užitečné setkání,
děkujeme přednášejícímu i všem, kteří na toto setkání
přišli. Podobné setkání rádi zajistíme na podzim, dejte
vědět, jaké téma vás nejvíce zajímá.
Výbor ZO ČZS Líbeznice
předseda Durčo Jaroslav

Dobrá rada je, jak známo, nad zlato

foto archiv ZO

KAPELA KUNG PAO
COWBOYS MĚLA
PREMIÉRU
V sobotu 9. dubna se v klubu u Varanů sešlo několik desítek lidí, aby si poslechli zbrusu novou líbeznickou kapelu Kung Pao Cowboys. Je to asi půl
roku, co se tři muzikanti z Líbeznic – David, Honza
a Vráťa – rozhodli spolu hrát. Všichni už mají předchozí muzikantské zkušenosti, takže šlo jen o to,
společně se sehrát. Začali poctivě každý týden zkoušet a výsledkem je zatím asi 10 nacvičených songů.
A musím říct, že to klukům opravdu společně ladí
výborně, což ocenili všichni, kteří na premiérový minikoncert dorazili. Určitě nikdo nelitoval, protože to
byl super večer, navíc ještě spojený s oslavou 6 let
trvání varanského „Véčka“. Držíme klukům palce
a už se těšíme na jejich další koncert, třeba v září
na Líbeznickém posvícení.
-lv-

Seriál o skautských klubovnách:

NA GESTAPU
Na konci druhé části vyprávění o skautských
klubovnách v Líbeznicích jsme v minulém čísle
Zpravodaje dospěli do samotného závěru roku
1938. Další těžká léta okupace nejlépe vykresluje vyprávění Václava Turka.
Jako dnes si pamatuji den 15. březen 1939. Na tuto
dobu neobvykle silně sněžilo, a tak jsem se obtížně
vlekl předčasně ze školy s velkým kreslicím prknem
pod paží. Cestou z měšického nádraží domů jsem
viděl přijíždějící kolony německých vojáků, kteří silnicemi od Mělníka mířili ku Praze. Ten vpád nacistického vojska působil jako pohroma na celou naši generaci a nikdo netušil, bude-li „Protektorát
Čechy a Morava“ trvat proklamovaných 1 000 let
(jak hlásali Němci), nebo toto bezpráví v dohledné
době skončí. V uších mi ještě zněla slova řady řečníků z předešlých roků před budovou parlamentu
o odhodlání bránit se nacistické agresi. Zcela opuštěni spojenci, na kterých jsme tak lpěli, jsme byli nuceni nakonec ustoupit násilí. Ukázalo se, že je vše
jinak, než si prostý český občan myslí.
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Kungpao cowboys v akci

Po vzniku Protektorátu dali nacisté všem u nás
neprodleně najevo, že nebudou snášet jakoukoli
kritiku, natož odpor proti jejich počínání. To způsobilo, že řada tehdejších českých představitelů nejrůznějších organizací byla donucena odejít do
ústraní a někteří z nich byli i zatčeni. Týkalo se to
v plné míře i skautského hnutí, které sice nebylo (v
roce 1939) zakázáno ihned, ale pomalu a jistě spělo
k bodu likvidace (který nastal v říjnu 1940).
Za těchto podmínek jsem v roce 1939 převzal
funkci vedoucího 77. OS Willi v Líbeznicích. Jelikož
jsem sledoval se zájmem politický vývoj u nás i v Evropě a ledacos jsem již přečetl z našich dějin, musím
přiznat, že jsem zpočátku důsledky okupace spíše
podceňoval. Byl to nepochybně i vlivem mých mladých nezkušených let a víry ve vítězství pravdy. Se
svými nejbližšími přáteli Oldou Zadákem, Jirkou
Suttnarem, Pepou Ammerlingem a dalšími jsme
mohli pokračovat, byť v omezené míře, v činnosti
našeho klubu Oldskautů a stále se pravidelně scházet ve skautské klubovně. Po celý rok 1939 totiž
činnost Junáka zatím zakázána nebyla.
Během dubna 1940 však Gestapo přepadlo naši
klubovnu a zapečetilo ji. Ovšem neměli to jednoduché. Němečtí úředníci neznali správnou přístupovou
cestu a snažili se k chatě dostat autem, po otevření
cukrovarských vrat pod schody. Tam však zjistili, že
za vraty je pouze pěšina vedle kolejí, a tak si našli
nakonec správnou cestu přes „Chrupavku“. Na ní
se však jejich auto na odbočce „k sušárně“ zabořilo

foto Vratislav Srb

do bláta. Proto si v zahradnictví pana Ammerlinga
vypůjčili lopatu a museli se vyprostit. Chatu potom
otevřeli, prohledali, ale nic závadného nenašli. Ztratili zřejmě ale mnoho času, a proto ve spěchu sice
zapečetili dveře, ovšem špatně dovřeli jednu okenici
(což umožňovalo dostat se do klubovny bez porušení úřední pečeti).
Zanedlouho po tomto zásahu jsem obdržel
z četnické stanice obsílku, že se mám dostavit na
pražské Gestapo. Dále v ní stálo, že s sebou mám
přinést přehled o majetku 77. OS Willi, včetně pokladních dokladů a hotovosti.
Na poradě u Suttnarů jsme se tomu bláhově
smáli, protože jsme nic takového neměli. S Pepou
Ammerlingem jsme proto koupili čtverečkovaný černý sešit, nadepsali ho „Pokladní kniha“
a úhledně do něho vepsali několik příjmových a výdajových položek, s výsledným stavem 1,50 Kč. Tím
byla naše pokladní kniha na světě a byli jsme zvědavi, jak se na to budou na Gestapu tvářit.
Druhý den ráno místo školy (chodil jsem tenkrát
do 3. ročníku strojní průmyslové školy v Betlémské
ulici) jsem šel na Gestapo do Bredovské ulice. Měl
jsem to pěšky z Wilsonova nádraží (dnešní Hlavní nádraží) při cestě. Předpokládal jsem, že půjde
pouze o formalitu bez vážnějších následků. Osobní
jistota se mi však začala vytrácet v okamžiku, kdy se
za mnou zavřely těžké vstupní dveře a čekal jsem na
doprovod do příslušné kanceláře. Už tam na chodbě
jsem viděl vést několik lidí se smutnými tvářemi.
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V doprovodu strážného jsem vyjel výtahem do vyššího patra. Tu, v kanceláři se stěnami obloženými
mnoha poháry, soškami a plaketami, seděl člověk,
který mluvil plynně česky. Zpovídal mě z mojí skautské
činnosti a zajímal se hlavně o náš majetek. Po nahlédnutí do nakvap pořízené pokladní knihy se kupodivu
jen zeptal, zda je to skutečný stav, a sepsal se mnou
předávací protokol. Neopomenul mě upozornit na
zákaz další skautské činnosti u nás. Pak zavolal mého
průvodce, aby mě odvedl zpět do vrátnice. Na chodbě
před kanceláří, kde jsem na něj čekal, mi před jeho příchodem stačil jeden předvedený starší skautský funkcionář, který zde čekal na výslech, předat v mžiku lístek
s adresou svého bytu na Petrském náměstí s prosbou,
abych tam tuto jeho zprávu odevzdal.
Teprve na čerstvém vzduchu Bredovské ulice jsem
si mohl zhluboka vydechnout. Pamatuji se, že jsem
se ve škole chtěl našemu třídnímu profesorovi omluvit za svůj pozdní příchod, ovšem v okamžiku, když
jsem vyslovil slovo „Gestapo“, podrážděně mě zarazil s tím, že nechce nic slyšet a samozřejmě mě omlouvá. Spolužákům jsem ale o přestávce musel
podrobně vyprávět, jak vypadá „Pečkehaus“ zevnitř.
Odpoledne jsem cestou ze školy na nádraží chtěl
předat na Petrském náměstí onen lístek od zmíněného skautského funkcionáře. Vzpomínám si, že
jsem tam na pavlači dlouhé minuty klepal na dveře
a okno a už to vypadalo, že neuspěji. Pak jsem ale
zpozoroval, že se pohnula záclona. Ustrašené paní
jsem lístek odevzdal a spěchal na dráhu.

1939 okupace

foto archiv Willi

Po několika dnech po mém výslechu byl na Gestapu – ze stejného důvodu – i bratr František Fromm
„Bill“. Gestapo patrně nemělo zcela jasno, kdo je hlavním vedoucím skautů v Líbeznicích, a tečku za touto
epizodou udělal příkaz z četnické stanice, abych odevzdal klíče od chaty, které jsem měl dosud u sebe.

I přes všechno toto zastrašování jsme neztráceli
naději, že jednou přijde ten okamžik a my znovu
zahájíme v naší klubovně znovu práci pod junáckou
vlajkou.
(1993 – Václav Turek)
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NOC S LADOU JIŽ
POČTVRTÉ
V sobotu 2. dubna proběhla již čtvrtá v pořadí Noc
s Josefem Ladou. Obdoba celorepublikové Noci
s Andersenem, která je zaměřena na dětské čtenáře
a při níž je umožněno dětem přespat v knihovně,
se spoustou her, kvízů a čtení.
My v Líbeznicích máme svou velmi specifickou
Noc s Josefem Ladou, protože jsme ve Středočeském kraji a spolupracujeme s Oblastním muzeem
v Brandýse nad Labem a toto muzeum má ve své
správě mimo jiné i rodný dům a vilu Josefa Lady.
A Josef Lada svými ilustracemi obohatil dětství více
generacím, a tak bylo logickým vyústěním, že v roce
2013 bude Noc pro děti v knihovně patřit i nepřekonatelnému Josefu Ladovi. A tak to doufám bude
i po další roky a Líbeznice mají něco jen svého a jedinečného.

CELÁ NOC SE NESLA
V TRNKOVĚ DUCHU
Když vymýšlím novou Noc, mám na paměti, aby
to především děti bavilo, bylo to poučné a obohacující. Minulý rok jsme k Noci přidali i odpoledne
v podobě výletu právě do Hrusic, Oblastní muzeum
v Brandýse nad Labem nám velkoryse umožnilo a věnovalo prohlídku muzea Josefa Lady. Tento
rok jsem vybrala interaktivní výstavu Jiřího Trnky
v Chvalském zámku, kde si děti kromě prohlížení
kreseb, obrazů, grafik a mnoho loutek a figurek
z filmů, mohly zhlédnout film na téma čtyři roční
období v Trnkově zahradě (odkaz na knihu Zahrada, kterou nejen ilustroval, ale i napsal, a na stejnojmenný film od Břetislava Pojara).
A největším lákadlem bylo vyzkoušet si animaci
v trikovém studiu. U toho děti překvapivě dlouho
vydržely a neskutečně je to bavilo. Návrat do Líbeznic byl stále v Trnkově duchu, četla jsem z knihy Zahrada a děti si malovaly svou vlastní představu
tajemné zahrady. Následovaly hry a kvízy a také
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Děti zaujala expozice na výstavě Jiřího Trnky

večeře, tichá diskotéka a čtení na dobrou noc –
Poklad starého brouka od Olgy Černé.
Celé čtyři ročníky Noci s Ladou mi pomáhají Vendula Štikarová a Renata Fabiánová. Jejich nápady
a zapálení pro hry a kvízy pro děti mě stále inspirují
a popohánějí do dalších nápadů, co dělat s dětmi
v knihovně. Již jsem to řekla, ale ráda to zopakuji,
mají můj velký dík, bez nich bych nemohla uskutečnit Noci s Ladou, ale ani ostatní akce pro děti.
Noc s Ladou probíhá vždy na úplném začátku
dubna a vždy o víkendu. Pozvánka v podobě letáku
je ve Zpravodaji, na webu knihovny a na jejím Facebooku. Nejméně čtrnáct dní předem. Vzhledem
k omezené kapacitě je třeba děti přihlásit osobně
v knihovně. Menší děti se mohou zúčastnit odpoledního výletu a pak jít s rodiči domů. Vše je naplánováno a počítáme s dětmi, které rodiče přihlásili
nejpozději den před Nocí.
Noc s Josefem Ladou je pozvánkou dětí do knihovny, do malého kousku dobrodružství, s nezbytnou kapkou poučení a s poznáním, že čtení a knihy
mají být nedílnou součástí dětství.
Alexandra Dančová

foto -ad-

POZVÁNKA
Obecní knihovna zve malé i velké čtenáře
na slavnostní otevření nově vybaveného dětského
oddělení v knihovně, které se koná
v sobotu 28. 5. 2016 od 15 hodin.
Hudba, malování dětí na chodníku, občerstvení
zajištěno.

Stonožka Líbeznice všechny srdečně
zve na akce:
Kreativní dopoledne v MC Lodička
– čtvrtek 28. dubna – společné tvoření maminek
a dětí v herně MC

Kolem kolem Líbeznic
– sobota 14. května – cyklistický závod pro
jednotlivce a skupiny s dětmi

Kreativní dopoledne v MC Lodička
– čtvrtek 19. května – společné tvoření maminek
a dětí v herně MC

Dopravní dopoledne pro děti
– sobota 28. května – akce ve spolupráci
s OP Líbeznice a líbeznickými hasiči
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TÉMA

K POHŘBU
FRANTIŠKA
PALACKÉHO

ČTENÁŘSKÝ KLUB
V OBECNÍ
KNIHOVNĚ

Ve čtvrtek 26. května uplyne 140 let od úmrtí
historika, politika a „Otce národa“ Františka Palackého. U jeho písemné pozůstalosti, uložené v Archivu Národního muzea, je uložena kopie zápisu
z pokladního deníku obce Líbeznice z r. 1876, kterou pořídil pan Boh. Zadák z č. 177 a kterou v roce
1958 věnoval muzeu.
Účetní zápis zachycuje výdaje spojené s cestou
pohřebního průvodu s ostatky Františka Palackého
přes Líbeznice a přináší tak zajímavé informace
z dějin obce:

Na konci loňského roku, konkrétně v říjnu, byla zahájena činnost Čtenářského klubu, který je určen
dětem od sedmi do dvanácti let.
Na tyto aktivity jsem se připravovala a inspirovala na seminářích o dílnách čtení či o školních čtenářských klubech. Samotnou náplní Čtenářského
klubu je inspirovat a motivovat více děti k samotnému čtení a k výběru knih. Také jim ukázat, co
všechno se dá dělat v rámci čtení a v knihovně. Děti
se nenásilnou formou učí formulovat své názory na
knihy, zamýšlet se nad novou knihou, zkoušejí
„svou“ vybranou knihu nabídnout kamarádům
v klubu. Nebojíme se tradičních témat, jako jsou Vánoce či Velikonoce, a čteme si o tom, jak se tyto
svátky slavily před sto lety. Protože Čtenářský klub
navštěvují zejména děti kolem osmi let, musím mít
na paměti, že je nutné nezahlcovat děti přílišnými
informacemi, měla by panovat příjemná atmosféra,
vždyť čtení je zábava. Vzhledem k tomu, že klub
trvá dvě hodiny, je třeba nechat děti chvíli vydechnout. K tomu už máme svůj klubový rituál. Čaj a sušenky. Po svačině, kromě čtení a povídání, děti rády
malují. Jsou vždy nadšené vyjádřit téma či příběh
svou vlastní kresbou. Ostatně v knihovně na dveřích
visí obrázky z nejnovějších setkání v klubu. Přijďte
se podívat!
Čtenářský klub se koná pravidelně, každé poslední pondělí v měsíci od 14 do 16 hodin.

OTEC NÁRODA
„Když se v Líbeznicích okresu Karlínského dozvěděli o skonu Otce národa, odjeli dne 29. května
1876 dva údové obecního výboru s povozem do
Prahy, aby nakoupili smutečních potřeb ku poctě
pohřební a zvýšení lesku pohřebního průvodu, jenž
se bude ubírati z Prahy přes Líbeznice do Lobkovic.
Aby důstojně uctila památku zvěčnělého historika, obec koupila v Praze: tři balíky látky na smuteční prapory za 33 zlaté, dva věnce na rakev,
hedvábné stůčky a 15 loket tylu na odznaky obecnímu výboru.
Obec dala postavit dva pylony – jehlance – při
vchodu do vsi k uvítání pohřebního průvodu, což
stálo 6 zlatých 60 krejcarů. Bylo stříleno z moždířů,
střelný prach stál 3 zlaté 93 krejcarů. Povoz do
Prahy s mýtem a dieta dvou údů stály 3 zlaté 70
krejcarů.
Obecní úřad zaplatil celkem na výlohách s pohřbem Františka Palackého 65 zlatých a 60 krejcarů,
což bylo – činilo – 15 % všech obecních výdajů
v roce 1876.
Ačkoli Otec národa byl evangelík, dal katolický
farář Filip Zimmermann vyzváněti zvony počas pohřebního průvodu přes Líbeznice.
Jan Hanousek, archivář

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
2. 4. 1805 narozen dánský spisovatel Hans Christian Andersen – Malá mořská víla, Sněhová královna, Pohádka mého života
2. 4. 1840 narozen francouzský spisovatel Émile
Zola – Zabiják, Germinal, Břicho Paříže
4. 4. 1915 narozen český novinář a spisovatel Jan
Drda – Hrátky s čertem, Městečko na dlani, Vyšší
princip, Němá barikáda
4. 4. 1911 narozen český spisovatel Václav Čtvrtek
– Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, Rumcajs, O makové panence a motýlu Emanuelovi
5. 4. 1835 narozen český básník a dramatik Vítězslav Hálek – Večerní písně, Muzikantská Liduška
17. 4. 1885 narozena dánská spisovatelka Karen
Blixenová – Sedm fantastických příběhů, Vzpomínky na Afriku
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Alexandra Dančová

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

CO BYLO KDY DO
KOSTELA KOUPENO
A DAROVÁNO
(výňatek z obecní kroniky)
V r. 1739 v měsíci dubnu darovala Kateřina, hraběnka Nosticová, k soše P. Marie, která se na procesí nosí, ornát a zlatou korunku.
Léta Páně 1745 koupeno pouzdro na monstranci za 5 zl. 45 kr., na které se věrné ovečky
a dobrodinci složili. Téhož roku urozený pán Samuel
Felix, hejtman pakoměřický, se svou paní manželkou Rozínou koupili pacifikal v pouzdře za 14 zl.,
v něm jsou reliquie sv. Paschala vyznavače.
V t. 1748 Panna Kateřina, teta uroz. pana hejtmana pakoměř., darovala soše P. Marie, která se
nosí na procesí, korunku s kamínky, item velum neboli plenu karmazínovou se stříbrnými krajkami.
Téhož roku darovala její excelence paní Kateřina,
hraběnka z Nostic, roz. Schönbornová, štoly se stříbrnými květy a prýmy fasované k P. Marii stolní,
která se nosí na procesí. Téhož roku věnovala paní
hraběnka dva ornáty, jeden popelavé barvy se zlatými květy na způsob boroviček, druhý s červeným
křížem a zlatými květy jako stromy.
V r. 1749 k svátkům velikonočním koupeny šaty
pro šest fakulantů od veleb. kongregace u sv. Klementa v Praze: kabáty fialové z holandského sukna
se zlatými a stříbrnými prýmy všude lemované. Stály

Děti se seznamovaly s knihovnou

foto -ad-

70 zl., punčochy přidány obnošené, makové barvy,
střevíce nové koupeny, též klobouky s bílým peřím
za 8 zl. 59 kr.
V r. 1751 Paní Kateřina Billmajerova, bývalá
chůva při malých pánech hrabat z Nosticů, darovala
k soše P. Marie dva úle včel, aby med a roje soše patřily, vosk pak k záduší. Téhož roku způsobeny dvě
zelené korouhvičky z damašku, kříže dobrým zlatem
pozlaceny, hole zeleně lakované, stojí s obrazy 53 zl.
V r. 1755 způsobeny nové jesličky za 6 zl.
V r. 1765 zjednány čtyři bílé komžičky pro ministranty na obyčejné neděle a svátky nákladem dobrodince. Dorota, manželka Fr. Vencla, darovala soše
P. Marii čtyřhranný dukát.
V r. 1821 darovala Anna Tišnovská červenou
látku damaškovou na baldachýn na hlavní oltář.
V r. 1870 koupeny pro chrám zdejší hudební nástroje ze sbírky pořádané starostou školního výboru,
Ant. Blažejem, rolníkem ze Sedlce, k níž přispěli:
Jeho Excelence Ervín hrabě Nostic, obec Líbeznice,
Sedlec, Bořanovice, Měšice, Březiněves, Záložna
obilnopeněžná v Líbeznicích.
V r. 1870 obdržel farář Filip Zimmermann v kostele zanechané psaní, jenž znělo: „Velebný pane,
jelikož vím, že byste velmi rád měl v kostele oltář
blah. Panny Marie, dávám na obraz 50 zl.“ Psaní
bylo bez data a podpisu. Hned příští neděli přečetl
farář psaní z kazatelny a vybídl lid ku sbírce, která
pak vynesla 100 zl. Hrabě Ervín Nostic dal obraz
malovati na pražské akademii Josefu Scheivlovi. Stál
228 zl., hrabě dodal scházejících 73 zl. 84 kr.
Dne 16. června 1871 byl obraz posvěcen.
V r. 1880 před generální kanonickou visitací pořízen na hlavní oltář nový obraz od Roubalíka za
150 zl., jenž byl uhrazen sbírkou.
V r. 1904 byly oltáře znovu pozlaceny zásluhou
rodiny Jabůrkovy z Líbeznic, která k tomu účelu věnovala 200 zl.
Alexandra Dančová
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PÁBITELÉ
VŠEDNÍCH DNÍ
ANEB KAŽDÝ DEN
ZÁZRAK
„Já osobně si někdy myslívám, že jsem spíš zapisovatelem a střihačem… Ostatní mi dali tolik příběhů, že
správně bych je měl jmenovat plným jménem, a kdyby
to šlo, sama sebe zacouvat do anonymity jako malíři
gotických obrazů.“
Tak mluvil o své tvorbě jeden z nejvýznamnějších
a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny dvacátého
století – Bohumil Hrabal.
Narodil se 28. března 1914 jako Bohumil Kilián
v Židenicích, které jsou dnes městskou částí Brna. Jeho
matka Marie se v únoru 1916 provdala za Bohumila
Hrabala a ten malého Bohumila přijal za vlastního.
V témže roce se přestěhovali do Nymburka. V Nymburce Hrabal strávil dětství a část mládí (1919–1947).
I v dalších letech, kdy už bydlel v Praze, zajížděl do
Nymburka na víkendy, a to až do roku 1970, kdy mu
po předchozích úmrtích otce Francina a strýce Pepina
umírá matka Marie. Nymburk se stal významným inspiračním zdrojem pro jeho tvorbu – Ostře sledované
vlaky, Městečko, kde se zastavil čas, Postřižiny, Krasosmutnění, Harlekýnovy milióny, Život bez smokingu,
Proluky…
„Tisíce kilometrů, které jsem prochodil starým
Nymburkem, to všechno, co jsem zažil a prožil, je
obsah nebo šifra mého psaní…“ (Domácí úkoly z pilnosti)
Tím, kdo Bohumila Hrabala přiměl k odchodu
z Nymburka do Prahy, byl jeho přítel Karel Marysko.

POSEZENÍ
S HARMONIKOU
V sobotu 19. března proběhlo již třetí Posezení
s harmonikou, které pořádal Sociální výbor obce Líbeznice a Obecní knihovna. Setkání proběhlo za
doprovodu harmoniky Josefa Jelínka a klarinetu Jiřího Ovsa. K dobré náladě také přispělo malé občerstvení, a tak se povídalo a zpívalo a zpívalo
a povídalo. Nás organizátory velmi potěšil zájem,
který stoupá. Kromě podzimního Posezení, které se
uskuteční v říjnu, připravujeme rukodělné setkání,
taktéž na podzim. Také bychom rádi pomohli s pravidelným setkáváním seniorů v komunitním centru
Archa.
Alexandra Dančová
Václav Mikoláš

Posezení s harmonikou a s klarinetem
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V jednom ze svých dopisů mu z Prahy napsal: „Měl
bys vytáhnout paty z Nymburka a pokusit se žít zde.
Nymburk je morfium… Je to tím, že se zde čas zastavil… Dnes je Nymburk mrtvola, utopenec, který se nadýmá časem, který se zastavil a bobtná.“
Hrabal na to v pozdějším textu „Proč píšu“ reagoval: „A pak mi to došlo, že ta moje léta učednická už
skončila a že se teď musím sám sebe odstřihnout od
pivovaru, že musím opustit čtyři pokoje a městečko,
ve kterém se začal zastavovat ten můj čas… a odstěhoval jsem se do Libně…“
Do Prahy se odstěhoval v září 1948. Pracuje jako
obchodní zástupce firmy Harry Klofanda, pak v Obchodních domech Praha. Jeho kolega v kanceláři, člověk křehké fyzické konstituce a otec dvou malých dětí,
byl v rámci akce „70 000 úředníků do výroby“ určen
k nástupu na brigádu do kladenských hutí. Hrabal se
dobrovolně přihlásil místo něho a v srpnu roku 1952
nastoupil do SONP Kladno, kde pracoval u martinských pecí. Utrpěl ale těžký úraz – vážné poranění
hlavy, po němž následuje osm měsíců léčby. Je posudkovou komisí uznán schopným pouze lehčí práce,
přesto se vrací dobrovolně zpátky do hutí. Z tohoto
prostředí vznikaly prózy Jarmilka, Krásná Poldi a Skřivánci na niti. V říjnu 1954 končí v hutích a nastupuje
jako balič starého papíru v n. p. Sběrné suroviny ve
Spálené ulici v Praze. Po podnájmech v domě U kamenného zvonu a v Jáchymově ulici č. 27 našel byt –
bývalou kovářskou dílnu – v ulici na Hrázi v Libni.
A Libeň, zdejší hospody včetně legendárního Automatu Svět a především lidé z předměstí ho okouzlili.
Přicházeli sem za ním přátelé Vladimír Boudník, Egon
Bondy, Zdeněk Bouše, Karel Marysko, Jiří Šmoranc, Jiří
Kolář, ze sousedství Jiřina a Josef Zumrovi. Pořádali zde
pověstné a později literárně zpracované „svatby
v domě“. Tady se seznámil s Eliškou Plevovou, s níž se
v prosinci 1956 oženil.
Na jaře 1988 kvůli stavbě metra byla jedna strana
ulice Na Hrázi včetně domu č. 24 zbořena. Hrabalovi
se přestěhovali do Kobylis. Se svou ženou koupil chatu
v Kersku, kam jezdívali na víkendy. Chatová osada
i okolí se pro něj okamžitě staly zdrojem inspirace. Restaurace Hájenka a Domeček byly příležitostí k setká-

vání s lidmi, stejně jako řada společenských událostí
pořádaných zdejšími zahrádkáři, tenisty, ale i jednotlivými chataři. V roce 1975 napsal povídkovou knížku
Slavnosti sněženek, jejichž filmové zpracování Jiřího
Menzela Kersko proslavilo. Pověstnými se staly Hrabalovy také kočky, jichž měl na chatě celou řadu. Ostatně
Večerníčky pro Casia o tom pojednávají. Za kočkami
sem přijížděl až do samého konce života.
Zemřel 3. února 1997 v Praze.
K poctě Bohumila Hrabala byla v roce 1990 vytvořena v Libni, v místech, kde dříve stál dům Na
Hrázi, tzv. Hrabalova zeď. Je to ojedinělé pouliční
výtvarné dílo akademické malířky Tatiany Svatošové. Na betonovou zeď severní stěny autobusového nádraží namalovala hrabalovské motivy –
knihy, kočky, psací stroj, půllitry piva a figuru spisovatele. Prostranství, kde Hrabalova zeď stojí,
bylo v roce 1999 pojmenováno Náměstí Bohumila
Hrabala.
Ani nymburští na svého spisovatele nezapomněli. Ustavili Klub čtenářů Bohumila Hrabala, založili
Muzeum Bohumila Hrabala a Literární kabinet Bohumila Hrabala. V nymburském pivovaru odhalili
21. června 1997 pamětní desku: „V letech 1919–
1947 žil v nymburském pivovaru spisovatel Bohumil
Hrabal.“ Je na ní i motto s přáním spisovatele: „Já
žádnou desku nechci, ale když, tak jen ve výšce
kam čůrají psi.“
Jeho přání bylo splněno.
Alexandra Dančová

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme dubnovým jubilantům: Luka Zdeněk
– 94 let, Luková Marie – 89 let, Rosůlková Věra –
88 let, Cuc Antonín – 83 let, Holubová Věra – 82
let, Chocholová Marta – 80 let, Melichar Vladimír80 let, Petržílková Daniela – 70 let, Jungmannová
Miloslava – 60 let, Košinová Drahomíra – 60 let, Jeníková Eva – 60 let.

POZVÁNKA
Společné sázení dubů
Obec Líbeznice a společnost Laury Havlínové
TREES of LIFE zve na společné sázení dubů
podél cesty od líbeznické školy do Měšic.
Dobrovolnická akce se uskuteční
v sobotu 30. dubna 2016 od 9.00 hodin.
Sraz všech účastníků u spodní branky do areálu
školy u křižovatky ulic Měšická a Kojetická.
Pokud si budete chtít vysadit „svůj“ strom,
přijďte s vlastním zahradním náčiním: lopata, rýč,
hrábě, kolečko, palice na zatloukání kůlů a pilka
na dřevo. Budeme sázet na padesát dubů. Ten, kdo
se účastnil sázení lip na Beckově a javorů podél
hřiště, ví, že to bude milé setkání se sousedy
a s trochou práce.

Kulturní výbor, hasiči a zahrádkáři
vás srdečně zvou v sobotu 30. 4. 2016
do Areálu zdraví, kde se v 15.00 hod.
slavnostně otevře nově vybudovaný skatepark.
Profesionálové předvedou exhibici v rytmech DJ
a proběhne soutěž o líbeznického skejťáka.
V 18.00 hod. vypukne soutěž o nejhezčí
čarodějnici a čaroděje, slavnostní zapálení ohně
a večerní zábava pod taktovkou kapely
Nervy si nervy. Občerstvení zajištěno.
Kulturní výbor obce Líbeznice vás zve
na Líbeznické trhy, které se budou konat
v sobotu 14. 5. 2016 od 9.00 do 13.00 hod.
na Mírovém náměstí. Všichni jste srdečně zváni.
Víte o dobrém regionálním pěstiteli,
který by obohatil naše líbeznické trhy?
Kontakt prosím předejte A. Dančové,
tel.: 773 770 904, e-mail: knihovna@libeznice.cz.

POZVÁNKA OD JINUD
Louka Fest 2016 – open air festival
v Brandýse nad Labem,
10.–11. června 2016
Zveme vás na dvoudenní hudební festival Louka
Fest 2016, který představí ty nejlepší
interprety české folkové a bluegrassové scény
a zároveň dá prostor i místním amatérským
kapelám a mladým talentovaným muzikantům.
V pátek 10. června na nádvoří Brandýského
zámku zahrají Klára & Markéta – písničkářky do
nepohody, 4zdi – folková kapela z Pelhřimova
a Marien – pardubická folková skupina, která
patří k nejvýraznějším tvářím nastupující generace
v žánru folkové, country a trampské hudby.
Program začíná v 17 hodin.
V sobotu 11. června v Panské zahradě na louce
pod balustrádami zahrají mimo jiné
Brigita & Štěpán – mladé folkové naděje z Prahy,
pardubická folková sestava Elixír, Trojboy – trojice
charizmatických folkařů z Brandýsa nad Labem,
Vláďa Šunda – ostřílený písničkář,
Cop – legendární bluegrassová kapela z Plzně,
Jan Vančura, Irena Budweisserová a Plavci
a 25 let kapely s námi oslaví Robert Křesťan
a Druhá tráva.
Začátek programu v 10.00 hod.
Program festivalu a další informace najdete na
našem Facebooku a na www.loukafest.cz.
Předporodej vstupenek v síti Ticketportal.
Spolupořadatelem Louka Festu je město
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.
Mediálním partnerem Louka Festu je
Český rozhlas Region.
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Kalendář akcí
pro rok 2016
23. 4.

Vejšlap povodím
mratínského potoka

30. 4.

Čarodějnice a slavnostní
otevření skateparku

8. 5.

Den matek v ZŠ Líbeznice

14. 5.

Kolem kolem Líbeznic

11. 6.

Líbeznické bludičky

18. 6.

Dětský den a Mamutfest

23. 7.

Sejdeme se na náměstí

27. 8.

Country večer

10. 9.

Posvícení

17. 9.

Líbeznický koloběh

1. 10.

Vejšlap povodím
mratínského potoka

27. 11. Vánoční trhy a koncert
v kostele sv. Martina
24. 12. Setkání s vánočním
punčem a pod
betlémským světlem

Masáže Eliška Červená
Tel.: 728 300 225
Email: eliskacervena@seznam.cz
pondělí + čtvrtek

Plavecký bazén Neratovice
sudý týden: pátek
lichý týden: pátek
sobota
neděle

(7.00–13.00)
(7.00–20.00)
(12.00–20.00)
(14.30–20.00)

K zakoupení dárkové certifikáty.

Líbeznický zpravodaj 4/2016

Frýdlantská 1306/22, Praha 8-Kobylisy
(konečná tramvaje č.10, autobusy 348, 368, 369)

www.ulevaodbolesti-cz.webnode.cz
Klasická masáž zad a šíje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 minut
Klasická masáž (záda, šíje, ruce, nohy) . . . . . . . . 55 minut
Indická masáž hlavy, obličeje, šíje . . . . . . . . . . . . 25 minut
Liftingová masáž obličeje a dekoltu . . . . . . . . . . 55 minut

390 Kč
420 Kč
220 Kč
400 Kč

Docházím v rámci Líbeznic: (po dohodě)
Indická masáž hlavy, obličeje, šíje . . . . . . . . . . . . 30 minut 300 Kč
Masáž šíje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 minut 300 Kč
Obě masáže se provádí vsedě na židli.
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Kozí mléko
v prodeji ze dvora

Farma Dolínek
AGROMARKET
ul. Břežanská, Dolínek
250 70 Odolena Voda
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PO–PÁ: 9–16 hod.
SO–NE: 9–12 hod.

T: 603 414 692
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RÁD SPORTUJEŠ
NEBO DOKONCE

HRAJEŠ FOTBAL?
Chceš hrát Elite soutěž a za tři roky žákovskou ligu?
Jsi ročník 2007, 2008 nebo 2009?
Přijď mezi nás!
FK ADMIRA PRAHA, ROČNÍK 07, 08 a 09
STÁLE POŘÁDAJÍ NÁBOR DO SVÝCH ŘAD

PRVNÍ MĚSÍC TRÉNINKŮ ZDARMA
KDE? P-8 – hřiště FK Admira, Na Pecích 46 a na Hovorčovické
Kontakt: 775 308 690 nebo admira.tychtlova@seznam.cz
Další info: www.fkadmira.info
Případně zařídíme přestup nebo hostování.

Líbeznický zpravodaj 4/2016
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