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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

NOVÝ SKATEPARK V OBLEŽENÍ

Pár vyvedených triků pro inspiraci

foto Václav Mikoláš

Slavnostní otevření líbeznického skateparku se odehrálo v sobotu 30. dubna 2016 v 15 hodin
a 15 minut. Událost sledovaly stovky lidí před skateparkem i na „ochozech“.
Nové sportoviště nekřtili senátorka Veronika Vrecionová a místostarosta obce Michal Doubrava
šampusem, ale peroxidem vodíku – to aby tu nedocházelo k žádným vážným zraněním. Samotné otevření vyvrcholilo exhibicí úspěšných skateboardistů a „akrobatů“ na kolech. Následoval první
ročník soutěže líbeznických dětí o čestný titul Líbeznický skejťák. „Znovu se potvrdilo, že v Líbeznicích
je možné všechno. Ten titul získal odvážný malý koloběžkář,“ říká s úsměvem starosta obce Martin
Kupka.
„Už zkušební provoz skateparku nás překvapil.
Netušili jsme, kolik dětí a mladých lidí se doteď
schovávalo doma u počítačů, tabletů a televizí,“ přidává s nadsázkou starosta. Ukázalo se to podle něj
už ve chvíli, kdy se dokončovaly úpravy areálu a kdy
bylo téměř nemožné držet zájemce o jízdu v betonových rampách za páskami se zákazem vstupu.

SKATEPARK VYLÁKAL VEN OD
POČÍTAČŮ MNOHO ZÁJEMCŮ
„Rozhodli jsme se pro investici do skateparku
na základě odezvy mladých lidí a dětí z obce. Když
jsme je minulý rok svolali, abychom s nimi probrali
další osud Areálu zdraví, závěr byl jasný. Ze všech
pracovních skupin, které tehdy malovaly na papír
své představy, vzešel nový skatepark jako jasný společný cíl,“ popisuje zrod projektu místostarosta Michal Doubrava.
Obec uspěla se žádostí o dotaci v rámci Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní roz-
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voj ČR a dosáhla na maximální částku 400 tisíc
korun. Pro vybudování betonového skateparku bylo
ale třeba 2,5 milionu korun. „Důležitým argumentem bylo nakonec to, že řada lidí projevila ochotu
na stavbu přispět svými penězi. Víc než sto tisíc
korun z peněz líbeznických občanů byl jasný projev
vůle, že tu skatepark chceme,“ dodává Martin
Kupka. Nejvýznamnější část investice uhradila obec
ze svého vlastního rozpočtu.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele skateparku
zvítězila pražská společnost Mystic Constructions.
Realizovala po celé republice už celou řadu podobných staveb. Ve vedení firmy i mezi zaměstnanci je
řada těch, kdo na prknech a na kolech pořád jezdí.
Někteří z nich mají také trofeje z domácích i zahraničních soutěží.
Velké poděkování za pomoc s financováním projektu patří všem, jejichž jména najdete
i na informačním panelu před skateparkem:
MUDr. Jana Posltová, MUDr. Jana Homolková, Jitka Lánská, ENGFORE s. r. o., Autooutlet, s. r. o., AUTOPEPR, s. r. o., Julie Černá,
Ing. Roman Ehrenberger, Andrea, Vojta a František Gruntovi, Petra Hajská, Mgr. Jan Havlíček, MUDr. Eva Hlavičková, Marek Karbus,
rodina Krčálova, Michal Šrubař, Mgr. Petr Brauner, David Brodský – HQS Net, s. r. o., Šponerovi, Jana Antošová, Bc. Jiří Bartoníček, Tomáš
a Lucie Němcovi, Petr, Adéla, Matěj a Julie Novákovi, Martin a Miroslava Starečkovi, Miriam
a Martin Kupkovi, Jitka Pospíšilová, Mgr. Jana
Verhaegen, Kateřina a Luboš Kovářovi, Šárka
Šádková a Helena Bernatová.
-na-

Milí čtenáři,
první květnové týdny přinesly hned několik příjemných novinek. Skatepark už slouží naplno a málokdy
se stává, že po jeho betonových překážkách nesviští
žádné kolo nebo kolečko. Podařilo se také předat
dětem v mateřské škole nově upravenou zahradu. Do
celkové rekonstrukce jsme se mohli pustit jen díky milionové dotaci Státního fondu životního prostředí. Živá
zahrada by měla děti přivést více k přírodě. Najdou
tam nejen nové herní prvky, ale třeba také záhony,
vrbový tunel nebo hmyzí hotel. Na nově vybudovanou
stěnu si budou moci samy malovat křídou, jak vidí svůj
svět. Věřím, že se tam brzy objeví i věžička našeho
kostela. Hned vedle si pak mohou vyzkoušet lezecké
umění. Pískoviště jsou nově stíněná pergolami, nechybí
klouzačka ani tréninkový trávník pro první fotbalistické
pokusy. Největším lákadlem se ale v horkých dnech určitě stane mlhoviště. Nové výtvarné pojetí Živé zahrady
je dílem architekta Jana Hájka. Je to další líbeznický
originál. Stejnou zahradu nikde jinde nenajdete. S otevřením jsme museli čekat do bezpečnostní certifikace
posledního prvku. Moc bych si přál, aby se tam dětem
líbilo a bavilo je si tam hrát.
Pevně také doufám, že pohyb dětí v tak pěkném
prostředí je nejlepší obrana před tím, aby se v budoucnu k přírodě postavily zády. Bohužel se teď v obci
pohybuje někdo, kdo si to naopak s přírodou chce
úplně hloupě rozdat. Dělá věci, které normální člověk
nepochopí. O první květnové noci oloupal nožem kůru
z javoru, který stojí uprostřed kruhové lavičky proti kostelu. Pamatuji si, jak jsme tam ten strom před 5 lety
sázeli a doufali, že tu jednou bude vytvářet krásnou
dominantu a příjemný stín. Dva týdny nato se pro
změnu vyřádil stejným způsobem na jiném stromě
v parku za Tescem. Vzhledem k tomu, že škoda významně přesahuje 10 tisíc korun, jedná se o trestný
čin. Podali jsme proto trestní oznámení na neznámého
pachatele a snažíme se vypátrat, o koho by mohlo jít.
Nechci ale končit květnový sloupek špatnými zprávami. V dotazníkovém šetření, které stále probíhá,
jsme se ptali, jak jste spokojení s nabídkou kulturních
a sportovních akcí. Přicházejí zatím příznivé odpovědi.
A vlastně se moc nedivím. Skoro každý víkend se totiž
v Líbeznicích koná nějaká akce. Úspěšnou premiéru
měly i nové Líbeznické farmářské trhy.
Ještě jednou připomínám, že do konce května sbíráme dotazníky. V písemné podobě i elektronicky na
webových stránkách www.libeznice.cz. Moc děkuji
všem, kteří tomuto průzkumu líbeznických názorů věnovali svůj čas.

Váš starosta

Číslo měsíce: 35 tisíc – taková je odhadovaná
škoda, kterou způsobil neznámý vandal poškozením stromů v centru obce.

1

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 5, KVĚTEN 2016, ROČNÍK 14

ROZHOVOR

OBRÁZEK VYDÁ ZA TISÍC SLOV
Jak se postupně ukazuje, Líbeznice mají mimořádné štěstí na výjimečné a šikovné obyvatele. Jen
několik příkladů: majoritní vlastník největší české firmy na výrobu a opravu lokomotiv, nejúspěšnější český kouzelník, generální ředitel českého zastoupení jednoho z největších světových výrobců automobilů, ředitel české divize společnosti zajišťující bezhotovostní platby, hned několik
uznávaných fotografů, výtvarníků, hudebníků a také vědců. Opravdu bohatá obec. A nezmínil
jsem spoustu úspěšných živnostníků a podnikatelů. Někteří se svým podnikáním začínají od
prvotního nápadu. To je i příklad Markéty Laube.

Co je ten nápad, na kterém stavíte?
Jsou to jednoduché pomůcky, které ulehčují zábavnou formou každodenní shon a podporují u dětí samostatnost. Počáteční produkt jsou omyvatelné
a odolné nálepky na nábytek, plastové i látkové krabice s obrázky oblečení a hraček a také magnetické
edukační tabule. Ty zase dětem pomáhají s časovou
orientací během jejich dne. Navíc se štítky s piktogramy osvědčily i u seniorů, kterým pomáhají při
zhoršující se orientaci ve své domácnosti, popřípadě
osobám, které o ně pečují. Nové produkty stále přibývají, ať to jsou parkovací magnety pro bezpečnost
dětí, nebo právě dokončované motivační tabule pro
fixaci návyků, jako je čištění zoubků apod.

Teď jste v jedné soutěži podnikatelských
projektů skončila ve středních Čechách na
druhém místě. Co je to vlastně za soutěž
a co by z toho umístění mohlo vzejít?
Je to soutěž organizovaná společností T-Mobile
o nejlepší realizaci podnikatelského nápadu. Soutěž
je otevřená, mohou se do ní přihlásit všichni, kdo
chtějí podnikat nebo již podnikají. Hodnotí se
nápad, zpracování projektu i ekonomický model.
Nyní z druhého místa pokračuji za Líbeznice do celorepublikového finále. Věřím, že z účasti v soutěži
vzejdou další příležitosti a kontakty. A protože prodávám hlavně on-line, tak doufám, že mi to pomůže více zviditelnit e-shop www.mamiee.cz.

Nabídka produktů pod vaší značkou sahá
od samolepek přes magnety, šité doplňky
až po dřevěné pomůcky. To je poměrně široký záběr. Asi vše nevyrábíte osobně, že?
Ne, spolupracuji s malými rodinnými firmami z celé
republiky. Šiju si vzorky, ale na finálním šití spolupracuji se švadlenami a chráněnými dílnami. Jsem
taky ráda, že moje produkty fotí Petra Hajská z Líbeznic, a spolupráci rozvíjíme i dalšími směry. Mi-

TÉMA

OBEC PŘIPRAVUJE
NOVÉ CHODNÍKY
Pohyb chodců podél Mělnické ulice by měl být
pohodlnější a bezpečnější. Obec nechala zpracovat projekt a podala již také žádost o dotaci
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
„Celý projekt zahrnuje nové chodníky po obou stranách Mělnické ulice v místech, kde se je v posledních
letech ještě nepodařilo obnovit. Součástí nových úprav
by měl být také nový přechod pro chodce před zahradnictvím. Zvažujeme, zda by v tomto místě nebylo
vhodné umístit také semafor. Právě po bezpečnějším
přecházení v tomto místě mnoho lidí volalo a volá
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mochodem Petra v té samé soutěži získala v roce
2013 ve Středočeském kraji 1. místo se šitými hračkami.

Co sama čekáte od podnikání?
Hlavně časovou flexibilitu a svobodu v rozhodování.
Nedovedu si představit, jak bych skloubila plný úvazek s péčí o děti. Zajímavé poloviční úvazky se naskýtají výjimečně. Navíc babičky máme spíše pro
příležitostné hlídání. A to byl vlastně kromě potřeby
nějak se realizovat taky jeden z důvodů, proč jsem
se na to dala.

Pojďme se ještě bavit o tom posledním nápadu. V čem vlastně spočívá síla jednoduchého obrázku?
Je známé, že obrázek vydá za tisíc slov. Piktogramy
dětem mladšího věku ulehčují oblékání a úklid hraček, ideálně tak, aby si poradily bez maminky.
A také aby si poradil i tatínek, když maminka není
doma. Grafika je záměrně jednoduchá, aby nerozptylovala a taky aby nerušila styl dětského pokoje.
Když dítě zvládne nějaký úkol samo, podpoří se
u něj pocit sebedůvěry. A sebedůvěra vede zase
k samostatnosti.

Markéta Laube

foto archiv

S čím se zatím ve svém podnikání nejvíc perete?
S časem. Je to hodně práce, která není na první pohled vidět a která navíc s nápady a zajímavými kontakty přibývá. Výhoda ale je, že si to rozvrhnu sama.
Můj hlavní pracovní čas je každý den tak do 14
hodin pro schůzky a v noci pro vyřizování a navrhování dalších produktů. Tak vznikaly i odpovědi na
tento rozhovor.

Jsou vhodné i pro děti s nějakým problémem?

V Líbeznicích žijete už více než 8 let. Jak se
dnes díváte na naši obec?

Ano, mohou být velkými pomocníky také pro předškolní děti nebo děti mladšího školního věku, které
jsou hyperaktivní nebo mají poruchy soustředění.

Mám to tu ráda. Vyhovuje mi, že to není anonymní
místo pro přespávání. Navíc mám radost ze všech
zajímavých obecních staveb, které jsou buď už dokončené, nebo probíhají. Líbeznice tím dostávají zajímavý a netuctový punc.

Pokud byste chtěla expandovat do zahraničí, máte nejlepší předpoklady. Obrázky
mluví řečí, které rozumějí děti na celém
světě. Uvažujete o zahraničních aktivitách?

Slovo na závěr?

Ano. Uvažuju. Všechno má ale svůj čas. Teď se v zahraničí soustředím na produkty, které ještě nejsou
na českém trhu.

Budu moc ráda za podporu a každý hlas pro Mamiee.cz v online hlasování na www.rozjezdy.cz,
které poběží do 7. 6.
-mk-

i v právě probíhajícím dotazníkovém šetření,“ popisuje
záměr starosta obce Martin Kupka.
Na sociálních sítích už zmínka o semaforu vyvolala
živou odezvu. Volaly po něm hlavně maminky, které
docházely z dětmi do soukromé mateřské školy na
okraji obce. Po přestěhování tohoto zařízení už ale tlak
na osazení semafory není tak velký. Finální rozhodnutí
tak ovlivní zkušenost s novým semaforem v Bořanovicích a také nová měření intenzity dopravy v obci. „Nechceme rezignovat na snahu omezit počet aut, která
obcí jen projíždějí,“ dodává Martin Kupka.
Na konci dubna obec podala žádost o dotaci a zároveň se obrátila na příslušné úřady s žádostí o stavební povolení. Na podzim by pak mohl proběhnout
výběr zhotovitele a v příštím roce by mohlo dojít na samotnou stavbu. Významnou položku celé investice
představuje přeložka sítí. Do země by se v místech
stavby mělo pokládat elektrické vedení i telefonní kabely. „Rádi bychom s tím spojili i položení optických
vláken,“ dodává starosta obce. Celkové náklady stavby by se podle předběžných odhadů mohly vyšplhat
k 6,5 milionu korun.
-na-

Zvlněná dlažba volá po rekonstrukci

foto -mk-
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TĚLOCVIČNA
UŽ MÁ OKNA
Na začátku května se podařilo stavební firmě
osadit do dřevěné konstrukce budovy všechna
okna. V další fázi bude následovat část prosklené fasády a vstupní dveře.
„Stavba se posouvá každým dnem dopředu. Zároveň
řešíme detaily provedení dalších stavebních celků,
jako jsou vnitřní akustické obklady a dřevěná fasáda,“
vysvětluje technický dozor investora Aleš Řada.
Do konce května by stavba měla dostat všechny
vnitřní příčky a měly by výrazně postoupit dopředu
práce na všech vnitřních rozvodech odpadu, vody
i elektřiny. Do finální fáze se posouvá také stavba
menšího přízemního objektu zázemí.

PŘIPRAVUJE SE PROJEKT
NA REKONSTRUKCI
FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ
S postupem stavby samotné tělocvičny se pracuje také na přípravě projektu rekonstrukce fotbalového hřiště. O dotaci požádali líbezničtí fotbalisté

Z kontrolního dne na stavbě tělocvičny
ve spolupráci s obcí. Rozhodnutí ministerstva ještě
nepadlo. Projekt ale musí být hotový pro případ,
že by fotbalový klub potřebné prostředky získal.
Celé hřiště by se tak konečně přestavělo do roviny.
„V současnosti byl výškový rozdíl mezi brankami
2 metry. Ve výhodě tak byl vždycky ten, kdo hrál

foto -ařdruhou polovinu utkání z kopce,“ říká předseda
1. FC Líbeznice Zdeněk Stibal. Úprava hřiště by zároveň zahrnovala kompletní zavlažovací systém napojený na retenční nádrž dešťových vod tělocvičny
a stávající studnu.
-mk-

LÍBEZNIČTÍ
VYSÁZELI NOVOU
ALEJ NA MĚŠICE
Jednu alej, lipovou, už si líbezničtí vysázeli loni
směrem na Beckov. Letos se naskytla krásná
možnost přidat další, tentokráte dubovou,
směrem na Měšice. V sobotu 30. dubna se
u spodní branky do líbeznické školy sešlo přibližně 15 dvou- až pětičlenných rodinných
úderných jednotek, které měly za úkol vysázet
přes padesát stromků, konkrétně šlo o druh
dub letní, latinsky Quercus robur „Fastigiata
Koster“.
Sousedskou akci zorganizovala obec Líbeznice ve
spolupráci se společností Laury Havlínové TREES of
LIFE. Většina rodin se držela instrukcí a přinesla si
veškeré nutné vybavení, tedy lopatu, rýč, hrábě, kolečko, palici na zatloukání kůlů nebo sekerky. Jelikož šlo o malé stromky, naštěstí nebyla většina
zmiňovaného náčiní třeba a stačila lopata nebo rýč,
sekerka či palice a ruce. Na každou jednotku byly
určeny pro začátek tři stromky, které se sázely do
předem připravených děr.

DO AKCE SE ZAPOJILO
PŘIBLIŽNĚ PATNÁCT RODIN
Zde je nutné poděkovat pracovníkům technických
služeb, kteří díry vyhloubili. Postup při sázení byl
vcelku jednoduchý – upravit díru na velikost sazenice, vložit stromek, udusat hlínu kolem sazenice,
připravit zavlažovací jamku, ve které se bude držet
voda, zatlouci kůl a sazenici ke kůlu připevnit
poutky. Jelikož je to již několikátá akce tohoto
druhu v Líbeznicích, je na místních znát praxe
a všechny sazenice se podařilo zasadit za 67 minut.
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„Na to se musí s láskou...“
Pak už jen zalít a těšit se, až to vyroste a cestu do
Měšic bude zdobit krásná dubová alej. Stromy by
postupně měly dorůst do výšky 9–12 metrů a koruna do šířky až 3 metrů.
Sázení dubů představovalo další z povedených
akcí, při kterých se zapojují sousedé a pomáhají

foto Laura Havlínová
vytvářet prostředí kolem sebe s přesahem do budoucnosti. Je dobře, že se takové akce v obci dějí,
a ještě lépe, že se setkávají se zájmem občanů. Už
nyní se těšíme na další podobný podnik.
František Grunt
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JAK JE TO
S CESTOVNÍMI
DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování
s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou
pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny
cesta k moři či do hor za hranice České republiky.
Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke
zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že

OBECNÍ POLICIE

NALEZEN
ZUBOŽENÝ PES
Dne 2. 5. 2016 byla v obci Líbeznice, ul. Na Rybníčku, nalezena extrémně podvyživená fenka francouzského buldočka, která byla podchlazená a se
zanícenýma očima pohozena na parkovišti za obecním úřadem.

KDO TO MOHL DOPUSTIT?
Fenka nebyla opatřena identifikační známkou ani
čipem. Vzhledem k jejímu stavu byla předána veterinární službě Petmedic, která fenku převezla na veterinární kliniku, kde se podrobila okamžité operaci
z důvodu vnitřního krvácení. Během zákroku veterináři odstranili celou slezinu. Šetřením ze strany
obecní policie se zatím nepodařilo ustanovit osobu,
která fenku na místě pohodila. Věc byla předána
k dalšímu šetření OO PČR Odolena Voda pro podezření ze spáchání trestného činu týrání zvířat.
Rudolf Sedlák

Fenka dostala jméno Anička
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se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti
dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro
dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má
stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými
destinacemi, jako je například Egypt nebo Turecko,
se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po
Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po
většině států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na
Island. Cena za vydání občanského průkazu pro
dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy
zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností.
K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není
nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě
vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě

vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě
6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na
webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou
unii, doporučuje se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky
vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem.
Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti
6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např.
vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu
daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci
„Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra pro řízení
sekce veřejné správy

NA POMOC SENIORCE PŘISPĚCHALY
VŠECHNY SLOŽKY IZS
Dne 3. 5. 2016 přijala obecní policie prostřednictvím informačního systému Hasičského záchranného sboru žádost o součinnost složek IZS (integrovaný záchranný systém) od záchranné služby při
vyproštění seniorky v obci Líbeznice, která je zraněná, leží těsně za vchodovými dveřmi a nemůže
se hýbat.

Po příjezdu hlídky OP se na místě nacházela
posádka RZS, která již prováděla prvotní ošetření
seniorky. Hlídka OP následně s příslušníky HZS Neratovice odtransportovala ve stabilizačním vaku seniorku do sanitky, která ženu převezla k dalšímu
ošetření.
Rudolf Sedlák

NÁVŠTĚVA
PREVENTIVNÍCH
PŘEDNÁŠEK
OBECNÍ POLICIE SE
SENIORCE
VYPLATILA

o praktikách tzv. šmejdů a vykutálených obchodních zástupců. Po příjezdu na místo hlídka OP ztotožnila „obchodního zástupce“ a poučila jej, že
svým jednáním porušuje tržní řád obce Bašť, kde je
na katastrálním území obce Bašť zakázán pochůzkový podomní prodej a nabídka služeb, kdy mu za
toto jednání hrozí uložení blokové pokuty do výše
5 000 Kč.
Muž náhle začal uvádět, že nikoho k podpisu smlouvy nenutí a vše je na svobodné vůli seniorky, a roztrhal již podepsanou smlouvu, kterou před příjezdem hlídky OP podepsal manžel
seniorky.

Dne 26. 4. 2016 byla hlídka OP přivolána místní seniorkou do obce Bašť, která žádala o radu
a pomoc při jednání s neodbytným obchodním
zástupcem, který nabízel výhodné sazby na dodávku elektrické energie. Seniorka uvedla, že
muže pozvala do bytu, kdy ji předtím ujišťoval, že
se nebude v žádném případě jednat o změnu
smlouvy a pouze představí nabídku společnosti,
kterou zastupuje.
Po vstupu do bytu muž začal údajně používat
praktiky tzv. šmejdů, začal hodně mluvit o všem
možném a nutit seniorku k podpisu smlouvy, se kterou oznamovatelku neseznámil, a nabízel různé
dárky, když smlouvu podepíše. Seniorka následně kontaktovala hlídku obecní policie vzhledem
k tomu, že byla na několika přednáškách strážníků,
kdy se v rámci projektu Bezpečný domov, který je
zaměřen na seniory a osaměle žijící osoby, hovořilo

I V NAŠEM OKOLÍ
SE VYSKYTUJÍ TZV. ŠMEJDI
MĚJTE SE PŘED NIMI
NA POZORU
Zde bylo mimo jiné malými písmenky uvedeno, že
v případě odstoupení od smlouvy bude po seniorech požadována smluvní pokuta ve výši několika
tisíc korun. O tomto ustanovení však senioři nevěděli. Hlídkou byl muž vykázán. Následným šetřením
k osobě povedeného obchodního zástupce bylo
zjištěno, že se jedná o osobu s trestní minulostí majetkového charakteru s trvalým bydlištěm na ohlašovně.
Rudolf Sedlák
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OBECNÍ POLICIE

OPILEC NA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVCE

NAHLÁŠENÝ POŽÁR
Dne 30. 4. 2016 v podvečerních hodinách bylo hlídkou OP přijato oznámení o požáru travního porostu
u silnice I/9 u obce Zlonín. Hlídkou bylo na místě
zjištěno, že došlo k zahoření travního porostu u že-

lezniční trati před obcí Zlonín. Na místě zasahoval
Hasičský záchranný sbor Neratovice a Sbor dobrovolných hasičů Líbeznice. Díky rychlému zásahu hasičských sborů se požár omezil pouze na travní
porost u železniční trati a nevznikla škoda na majetku.
Rudolf Sedlák

Dne 1. 5. 2016 bylo hlídkou OP přijato oznámení
o opilci, který leží u autobusové zastávky č. I Líbeznice. Hlídkou OP bylo na místě zjištěno, že několik
metrů od autobusové zastávky se na zemi nachází
muž, který leží obličejem k zemi a má zakrvácenou
hlavu. Muž byl hlídkou osloven, reagoval zmateně
a v danou chvíli u něj propukla silná svalová křeč,
která vyústila v epileptický záchvat. Hlídka muže zajistila v poloze, ve které nemohlo dojít k jeho dalšímu zranění, a přivolala na místo záchrannou
službu, která po prvotním ošetření muže převezla
do FN Bulovka k dalšímu ošetření.
Rudolf Sedlák

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

TVOŘÍME,
VYSTAVUJEME,
DOZVÍDÁME SE
A ZAŽÍVÁME
VERNISÁŽ
Dne 14. dubna se v přízemí hlavní budovy školy
konal nebývalý akt – pravá nefalšovaná vernisáž k výstavě s názvem Komiksové ztvárnění
životních příběhů osobností, jejichž jména
nesou názvy ulic v Líbeznicích. Konala se v rámci celoškolního projektu Člověk a realizovalo
ji pět tříd 1. stupně s cílem poznat zajímavé
osobnosti, dobu jejich života a historické souvislosti a ty pak představit spolužákům a široké
veřejnosti.
Nápad vznikl v mé hlavě a k realizaci mi velmi pomohla s faktickými informacemi a fotografiemi Hana
Závorková, nynější ředitelka Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi,
a kolegyně výtvarnice Šárka Mišurcová se samotným
uměleckým ztvárněním. Další mé poděkování míří
grantové podpoře obce. Z finanční dotace 5 000 Kč
jsem mohla zakoupit encyklopedie, které dětem dále
poslouží ve vzdělávání, výtvarné potřeby, zaplatit fotografické služby a uspořádat vernisáž se vším všudy
i s dobrotami a návštěvní knihou.
Víte, kolik je v Líbeznicích ulic, které nesou jména
konkrétních osob? Dvanáct. Polovina jsou jména významných kulturních osobností, Karla Havlíčka Borovského, Antonína Dvořáka, Jaroslava Haška, Karla
Hynka Máchy, Jaroslava Seiferta a Bedřicha Smetany.
Druhá polovina ulic nese jména těch, kdo v naší obci
žili a přitom se zasloužili o její rozkvět či se hrdinně
zachovali ve vypjatých momentech naší historie. Takové osobnosti jsou v názvech ulic Antonína Judytky,
Milana Korejse, Františka Košiny, plukovníka Josefa
Mikuláše Nováka, Jana Pavelky a jedna z ulic se jmenuje Nedvědova.
Samotná výstava představila pět z těchto osobností a jednu bonusovou. Povšimla jsem si, že žádná
z ulic není pojmenována po ženě. Jelikož se v Líbeznicích chystá výstavba několika nových ulic a protože
dětem jsou nejbližší pohádky, zpracovali jsme život
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Líbezničtí hasiči v akci
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Boženy Němcové a nabízíme tak její jméno zastupitelům jako návrh ke zvážení, až se nové ulice budou
pojmenovávat.
Co znamená projektový den a jak probíhal? Jednotlivé třídy, 2.A, 2.C, 3.A, 4.A a 5.A, tak strávily
jeden z březnových či dubnových dnů se mnou. Neznamenalo to, že jsme s dětmi jenom 5 hodin kreslili.
Na to jsme nakonec měli jen jednu vyučovací hodinu.
Předtím se děti musely dozvědět o době, ve které
dané osobnosti žily, přiblížit ostatním, co znamenají
termíny schovanka, gestapo nebo politický vězeň, poznat pravidla komiksu, sehrát živý obraz nebo scénku,
vymyslet, co na kterém panelu bude, a vytvořit dialogy hlavních postav tak, aby správně posouvaly děj.
Během toho musely pracovat způsobem, aby ostatní
děti nerušily, musely spolupracovat, naslouchat názorům a nápadům druhých. Uspořádaly třídní minivýstavu a vybraly ty kresby, které se všem zdály nejzdařilejší, a nakonec shrnuly, co si za ten den zapamatovaly, co se nového naučily, co je nadchlo
a překvapilo, co se jim nelíbilo nebo co by příště udělaly jinak. Každá třída pak zrealizovala komiks jinak –
o Dvořákovi a Němcové druháčci kreslili pastelkami
a přidali občas barevný papír nebo výstřižek z novin,
koláž – tentokrát textilní – vytvořili třeťáci o Janu Pavelkovi, ve 4.A se tvořily dva fotokomiksy najednou
ve spolupráci s úspěšnou fotografkou, deváťačkou
Natálií Hadravovou, a to o Milanu Korejsovi a Františku Košinovi, a paťáci zpracovali téma dvou válek
a krutých padesátých let černobíle, a to bílou pastelkou na černé čtvrtce. Představili plk. Nováka, který
v Líbeznicích strávil 17 let.
Milým bonusem byla návštěva tetiček baráčnic
paní Vejvodové a Vörösové v 5.A. Představily zvyky
a tradice spolku, současné aktivity a také svéráz, tj.
pracovní kroj, jehož pánskou podobu dětem zapůjčily, aby mohla být věrně ztvárněna postava pantatínka Košiny.
Na samotné vernisáži vystoupily v rolích moderátorek Adéla Honsová a Katka Kovářová z 5.A. Na
žádné dobré vernisáži nesmí chybět hudební vystou-

Z veřejné vernisáže
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pení. K němu jsem přizvala dva žáky ze své třídy 2.C.
Matthew Lang hrál na kytaru a Matěj Volák na flétnu.
Poslední skladbu zahrál klarinetista Václav Mišurec
z 5.A. Děvčata ze třídy 4.A se mnou a mou další významnou pomocnicí Aničkou Mišurcovou hodinu před
začátkem vernisáže chystala pohoštění, které obstarala
paní hospodářka, upravovala stoly, odnášela židle, rozlévala sirup s vodou a pak hlídala, aby během programu nikdo neujídal. To byla zbytečná obava, všichni
účastníci se chovali naprosto vzorně, jako by zažívali
vernisáž obden. V návštěvní knize jsem pak našla samá
slova chvály a nadšení. Výstava byla umístěna do vestibulu u hlavního vchodu školy a trvala od 14. dubna
do 25. dubna 2016. Zhlédli ji všichni žáci z hlavní budovy a rodiče, kteří navštívili naši školu před třídními
schůzkami dne 19. dubna 2016.
Andrea Gruntová
třídní učitelka 2.C

KOMENSKÝ A MY
V celostátní výtvarné soutěži zaštítěné MŠMT
– Komenský a my – si v opravdu silné konkurenci vybojovali Čestná uznání žáci 3. ročníku
líbeznické školy – Lucie Kovářová a Vojtěch
Tesca.
Namalovali svoji představu města z Komenského knihy Labyrint světa a ráj srdce.
Šárka Mišurcová
Ocenění žáci

foto -šm-
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MÁJOVÝ ČAS VE ŠKOLE

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

MACHARŮV
BRANDÝS 2016
Dne 9. května se již tradičně vypravili do Brandýsa
nad Labem mladí líbezničtí recitátoři. V brandýském
zámku probíhala recitační soutěž Macharův Brandýs. Každým rokem počet a úroveň soutěžících
stoupá, přesto žáci líbeznické školy opět bodovali.
Kristýna Rollová z 8.A obsadila 3. místo a Aneta
Růžičková z 2.C získala Zvláštní cenu poroty.
Šárka Mišurcová

Další líbeznické úspěchy

na novou českou výpravnou pohádku Řachanda
a všechny třídy navštívily Multikino Ládví. Duben
jakožto měsíc bezpečnosti nabídl dětem besedu
s Obecní policií Líbeznice a děti se navíc věnovaly
tématu recyklace. Hrály tematické hry, soutěžily
a vyráběly z materiálů, které již svůj primární účel
splnily a měly se stát odpadkem. Družina plánuje
sbírku na nákup krmiva a hraček pro útulek v Troji,
výlet a podle počasí i rozlučku – ještě se uvidí, budeli námořnická, nebo pirátská.
Důležitou událostí byly i výsledky přijímacích řízení. V letošním roce se hlásilo 18 žáků z devátého
ročníku na střední školy. Na základě studijních výsledků bylo deset z nich přijato bez přijímacího řízení,
ostatních osm bylo po úspěšném složení přijímacích
zkoušek přijato na elektrotechnické průmyslovky, obchodní akademie, grafické, hotelové, farmaceutické
a jiné školy. U žáků, kteří vykonali přijímací zkoušky,
jsme zaznamenali velmi dobré umístění oproti jiným
školám. I v pátém ročníku byli žáci úspěšní. Devět
z nich začne od školního roku 2016/2017 studovat
na osmiletých gymnáziích v Praze a Neratovicích.
Andrea Gruntová
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SOBOTNÍ
DOPOLEDNE PLNÉ
HER
V sobotu 23. dubna dopoledne se v Rondelu líbeznické školy sešlo téměř 80 účastníků druhého ročníku
turnaje v Člověče, nezlob se a v piškvorkách. V hlavní
budově ZŠ proběhl 1. ročník šachového turnaje, který
pořádala Stonožka Líbeznice.
V Rondelu se soutěžilo ve dvou kategoriích (1.–2.
třída, 3.–5. třída). Člověče, nezlob se bylo rozdělené
na dvě části. Živé, ve kterém se děti samy proměnily
ve figurky, se hrálo v atriu školy. Soustředění hráčů
v piškvorkách bylo velké. Člověče provázel jásot,
smích, občas se objevily i slzy, když šestka ne a ne
padnout. Finále deskového ,,člobrda“ bylo napínavé
až do posledních hodů. Čekání na celkové vyhlášení
výsledků si žáci krátili zpíváním písní, hraním různých
her, hádanek, fanděním u finálových stolů či řešením
dopravních situací na interaktivní tabuli.
Sobotní dopoledne plné her se všem líbilo. Někteří
obhájili svá prvenství z loňského roku, jiní vyzkoušeli
stupínky vítězů poprvé. Ale hlavně všichni odcházeli
s úsměvem a sladkou odměnou za skvělé hraní.
Pavlína Lindová, 8.A

Člověče, nezlob se v Rondelu

6

I květen je bohatý na školní události. V neděli
8. května proběhla již 6. zahradní slavnost u příležitosti Dne matek. Na novém venkovním pódiu předvedly svá vystoupení děti z líbeznické mateřské školy
a Základní umělecká škola zahrála i zatančila. Dále
pak návštěvníkům představila výtvarná díla v přízemí
hlavní budovy. Všechny ženy se mohly těšit z tradiční
růže i z drobného dárku, květinové brože, který vyrobili žáci 2. stupně. Jako obvykle se o vynikající cateringové služby postaraly paní kuchařky, které dva dny
pilně pekly a smažily.
V každé třídě jak školní, tak družinové se vyráběly
dárky a přáníčka pro maminky. Například ve 2.C se
malovalo na hliněný květináč a sázely sazenice petunií, které tato třída získala díky laskavému sponzorskému daru místního Zahradnictví Líbeznice.
Družina, o které jsme dlouho neinformovali, se
v květnu také činila. Proběhl v ní Sluníčkový den,
kdy děti vyráběly sluníčka a všichni se sešli ve žlutém. Některé třídy navštívily sklárnu. Od druhého
pololetí žáci zažili mnoho zajímavého: v únoru navštívili kinosnímek Robinson Crusoe na ostrově zvířátek a na valentinský den přišli všichni v červeném.
V březnu pak využili nabídku výhodného vstupného

foto -kl-

Tak trochu anglické vystoupení

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

DUHOVÉ
ATLETICKÉ ZÁVODY

foto Věra Frühaufová

Velké díky patří také rodičům líbeznických atletů, panu školníkovi Nešporovi, panu Sedlákovi –
veliteli OP Líbeznice a úžasnému týmu Líbeznického
koloběhu, kteří stonožkovým organizátorům velice
pomohli s přípravou celé akce. Již teď se všichni
těšíme na další ročník!
Za stonožkový tým – Miriam Kupková

V sobotu 16. dubna 2016 zažil areál Duhovka
další zatěžkávací zkoušku. I když se po deštivé
noci obloha netvářila moc přívětivě, kolem deváté hodiny se k Rondelu začaly sjíždět děti
z blízkého i dalekého okolí. Důvodem byly
první líbeznické atletické závody pro děti –
podle místa konání nazvané „Duhové“.
Zasportovat si přišlo více než 80 chlapců a dívek ve
věku 5–13 let. Děti závodily v atletickém čtyřboji:
ve sprintu na 50 nebo 60 metrů, ve skoku dalekém,
v hodu raketkou nebo míčkem a v delším běhu na
200 nebo 400 metrů.
Pro naše malé líbeznické atlety z atletické přípravky to byly první větší opravdové atletické závody, kde si mohli změřit své síly s vrstevníky nejen
z řad veřejnosti, ale také z jiných atletických oddílů.
Všichni závodníci se velice snažili, rodiče zase povzbuzovali, trenéři radili a hecovali. Vítězové si zaslouženě odnesli krásné ceny, všechny děti pak
alespoň symbolickou sladkou tečku – duhové
kyselé proužky a bonbony. A i když se diplomy
rozdávaly již za vydatného deště, nikdo si tím nenechal zkazit náladu!

Skok do pořádné dálky

foto David Kupka
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PRVNÍ ŠACHOVÝ
TURNAJ
Dne 23. dubna 2016 se v rámci školního Dne her
uskutečnil pod patronací občanského sdružení Stonožka Líbeznice také 1. ročník šachového turnaje.
Turnaj byl odehrán švýcarským způsobem – na
7 kol, 2 x 15 minut. Na regulérnost soutěže dohlíželi pan Jiří Veselý, rozhodčí z šachového oddílu
TJ Neratovice, a pan Michal Hirka, trenér místního
šachového kroužku.
Účast byla hojná, zasoutěžit si přišlo 16 školáků,
14 chlapců a 2 dívky. Průběh byl velice napínavý, pořadí se měnilo každým kolem, o vítězi se rozhodlo
až v poslední dokončené partii turnaje, která skončila remízou. Z celkového vítězství se nakonec radoval Daniel Knapp s 5,5 bodu, na druhém místě se
umístil David Šíp, třetí skončil Matěj Verhaegen, oba
s 5 dosaženými body. O jejich vzájemném umístění
rozhodovalo pomocné hodnocení 1 (střední Bucholz). Všechny děti získaly za svou velkou snahu
sladkou odměnu – z vlastní „pekárny“ paní zástupkyně Lindové. Líbeznická Stonožka také moc děkuje
vedení základní školy za vstřícnost a možnost připojit se k této hezké akci.
Michal Hirka

ČÁRY MÁRY
LÍBEZNICE
Milí Líbezničané, tak mě tady zase po roce
máte. Jmenuji se Větruše Odlétavá a jsem čarodějnice. Celý rok o mně není slyšet, ale jednou za rok musím zkontrolovat, jak se tady
slaví náš svátek, tedy svátek všech čarodějnic.
Loni to bylo úplně v pořádku, tak jsem byla zvědavá, co vymyslíte letos. Když jsem kolem šesté hodiny pomalu mířila k fotbalovému hřišti, kde se
slavilo v loňském roce, bylo mi divné, že tam místo
ohňů a rozjařených dětí vidím nějakou rozestavěnou budovu. Nevím, co to bude, ale z výšky to vypadá moc hezky, tak přeji, abyste to dostavěli bez
problémů. To nic nemění na tom, že ve mně hrklo,
že jste na náš svátek letos zapomněli. Trochu jsem
se tedy rozhlédla a vida, nějaký ruch byl o kousek
dál. A bingo, čarodějnice se letos slavily v Areálu
zdraví neboli Arču, jak vy tomu říkáte.

PŘI PRVNÍM PRŮLETU JSEM SE
NESTAČILA DIVIT
Takových lidí jsem opravdu nečekala, vypadalo
to, že sem dorazily snad celé Líbeznice. Celý park
byl zaplněn dětmi i dospělými a všichni se moc
hezky bavili. Děti hrály snad všechny známé dětské

hry – na honěnou, vybíjenou, fotbálek, válení sudů,
lezení po stromech, ale největší atrakcí byl takový
velký betonový prostor s různými skákátky. Na ceduli jsem si přečetla, že je to nový skatepark. Na
něm řádili místní malí kouzelníci, kteří předváděli
na koloběžkách a prkýnkách neskutečné kousky.
Budu se to muset taky naučit, abych se k nim
mohla příští rok přidat. Ale zpátky k oslavě čarodějnic, která se mi moc líbila.
Obzvláště volba nejhezčího malého čaroděje
nebo malé čarodějky.
Většina dětí se totiž snažila o to, aby se mi co nejvíce podobala, a tak se náležitě vystrojila. Všechny
masky musely prokázat, že umějí, tak jako já, tancovat kolem ohně. Výběr vítězů jsem nechala na
svých starších kolegyních, které třem nejhezčím
a nejšikovnějším rozdaly krásné ceny.
A pak už se zapálil ohýnek, na kterém se opékaly buřty. Místní řezníci museli mít radost, neboť
proud opékačů byl prakticky nekonečný. Pro dospělé bylo připraveno sezení a stánky s občerstvením, zaujala mě dlouhatánská fronta, byla na pivo.
Trochu jsem ty chudáky žíznivce litovala, že musí
tak dlouho stát, ale pak se přiřítili místní hasiči a vyvalili sudy a fronta jako mávnutím kouzelným proutkem zmizela. Když už byla pořádná tma, tak jsem
postupně začala vyhánět děti do postýlek, dospěláci
se pak bavili i při vystoupení kapely Nervy si nervy.
Byla skvělá a nikomu se domů moc nechtělo. Prostě
oslava nás, čarodějnic, se zase moc povedla. Chválím všechny organizátory i ty, kdo pomáhali. Už se
těším na příště. A nezapomeňte, celý rok sleduju,
jestli se v Líbeznicích chováte slušně a počestně, tak
si dávejte záležet.
Vaše Větruše Odlétavá

TALENTOVANÉ DĚTI

FOTOGRAFKA
NATÁLIE
Šach? Mat?

foto -mk-

ATLETICKÝ PŘEBOR
V pátek 6. května se družstvo týmu Atletika Líbeznice zúčastnilo 1. kola Krajského atletického přeboru v Čelákovicích. Deset kluků a holek hájilo
barvy Líbeznic v konkurenci dalších 23 týmů z celého Středočeského kraje. Po sprintech, hodech
a skoku dalekém body přinesla napínavá běžecká
štafeta, kterou naši malí atleti zvládli na výbornou.
Pod vedením trenéra Tomáše Pšeničky a jeho pravé
ruky Andrey Pischnothové se nakonec líbeznické
družstvo umístilo na krásném 5. místě! Celému
týmu moc gratulujeme.
Za stonožkový tým – Miriam Kupková

K fotografování Natálii Hadravovou, žákyni
deváté třídy, přivedl její dědeček. Pečlivě natáčel a fotil vše, co se v rodině dělo, což se jí natolik zalíbilo, že pokračuje v jeho šlépějích.
I když nad fotkami besídek a dovolených u Natálie spíše převažují fotografie umělecky laděné.

Kdy jsi s fotografováním začala?
V létě roku 2012 jsem u nás na zahradě fotila motýly
poletující nad levandulí, pak různé západy slunce. Od
té doby se to se mnou táhne. Zatím nefotím nijak
profesionálně vzhledem ke svému věku, ale to je vše
otázka času. Proto se také hlásím se na Střední školu
mediální grafiky a tisku.

Jak často se této aktivitě věnuješ?
To je různé. Fotím, když mám náladu, a je mi jedno
co, což je právě to, co mám na focení ráda. Prostě když
mám chuť, tak beru zrcadlovku nebo analog a jdu.

Pomáhá ti někdo?
Pořád je tu můj děda, který mi hodně pomáhá, samozřejmě taky rodiče a brácha. Další pomocnicí je Anička,
která je mojí velmi dobrou kamarádkou a která je
často mým modelem. Pomáhá mi také paní učitelka
Mišurcová.

Co tě na této aktivitě baví?

Úspěšná líbeznická výprava
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foto archiv

Baví mě celý proces od focení až po prohlížení. Focením zaznamenávám různé zážitky, zkušenosti, líbí se
mi, že si díky tomu můžeme vše zpětně připomenout.
Párkrát jsem si zkusila fotit na film a následně si ho vyvolat v temné komoře, což je strašně hezký, líbil se mi
proces i samotný výsledek.

Vítězný snímek z r. 2014

foto Natálie Hadravová

Jaké máš vybavení?
Moje vybavení se skládá ze zrcadlovky Nikon D5500,
k samotnému tělu fotoaparátu mám dva objektivy,
a to 18–55 mm a 55–200. Co se týče nějakých profesionálních světel a podobně, tak ty doma nemám.
Když jsem jednou fotila mamku a světlo nebylo nejlepší, musela jsem si pomoci halogenem. On si člověk
vždycky nějak poradí.

Jaké máš za sebou umělecké úspěchy?
Za svůj největší úspěch považuji ten z roku 2014. Bylo
to 1. místo ve fotografické části soutěže Daniel (literární, historická a fotografická soutěž, kterou pořádá
Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze,
pozn. red). Tématem fotografie byl holocaust a já jsem
vyfotila průhled šesticípou hvězdou na židovský hřbitov. Rok na to jsem v téže soutěži obsadila 3. místo
a tento rok opět 1. místo. Ocenění mi předával kardinál Vlk, setkání s ním bylo velkým zážitkem.
Děkuji za rozhovor.

Andrea Gruntová
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OBECNÍ KNIHOVNA

O KRONIKÁŘÍCH
Líbeznickou kroniku, tedy 122 stran, sestavil a napsal
Karel Zima, řídící učitel ve výslužbě. Týž vyučoval zde
od r. 1884 do 1898. Potom byl řídícím učitelem v Pálči
u Slaného. Svá pensijní léta strávil většinou v Líbeznicích, odkud byla jeho manželka a kde zemřel v r. 1937,
doživ se 82 roků věku. Téhož věku se dožila jeho choť
Alžběta, dcera cihlářského mistra Antonína Dvořáka
(1834 až 1911), neboť žila v létech 1868 až 1950.
Na úvod do líbeznické kroniky napsal Karel Zima
9. prosince 1925:
Zákonem ze dne 30. 10. 1920 č. 80 Sbírky zák.
a nař. uložena všem obcím v republice povinnost pečovati o řádné zapisování místních pamětí do trvanlivé
knihy obecní kroniky. Jednohlasým usnesením ctěného
obecního zastupitelství ze dne 7. 11. 1925 a dopisem
téhož ze dne 10. 11. t. r. čís.1560 byl jsem vyzván,
abych napsal kroniku obce. Velmi rád se uvazuji v tuto
práci. Bylť jsem učitelem zdejším v letech 1884–1898
a Líbeznice mi byly vždy milé a rád na ně i ve svém stáří
(70 let) vzpomínám. Neuvádím ve spise pramenů,
z nichž jsem čerpal. Opakuji, co napsal prof. Lacina
v úvodu své „České kroniky“: „Pramenů v textu nedokládám, aby kniha tuze nevzrostla. Znalec věc
pozná a ten, kdo jen dějin je žádostiv, nebude dokladů
vyhledávati.“ Uvádím tedy zde jen součet pramenů,
jichž jsem použil, jsou to: Památky archeologické – Archív český – Sněmy české – Bílkovy Konfiskace – Městský archív pražský – Sborník historický – Ottův slovník
naučný – Dr. Podlahy a Šittlera Soupis památek histor.
a uměleckých – Farní kronika líbeznická – Paměti škol
okresu karlínského. Také zápisky kolegy Karla Bořického jsem zde použil. Připomínám, že touto mou prací
nejsou vyčerpány všecky prameny a že by se dalo
snésti ještě více látky dějepisné pro tuto obec. Z té pří-
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činy nechal jsem po straně každého listu část prázdnou, by tam bylo možno napsati případné doplňky.
Dále v kronice pokračuje B. Zadák:
Třebas Karel Zima sepsáním kroniky vykonal záslužné dílo, jest ku podivu, proč se nezmínil o 1. válce
světové 1914 až 1918, v níž přišlo o život 28 zdejších
mužů. Jak se zde obrážely války napoleónské, není
známo, zda se jich zúčastnil někdo odtud. Rovněž nevíme o revoluci pražské r. 1848, zda šli zdejší Praze na

POZVÁNKA
Srdečně zveme na druhý ročník cyklo orientačního závodu pro širokou veřejnost Líbeznické
bludičky, který se uskuteční v sobotu 11. června
2016 od 9.00 hod. Start a cíl závodu je v areálu
Základní škola Líbeznice, Měšická ulice.
Líbeznické bludičky jsou orientačním závodem
(nejen) dvojic na kolech – horských, trekingových,
krosových. Principem závodu je najít v určeném časovém limitu co nejvíce kontrol a nasbírat co nejvíce
bodů. Cílem tedy není najít všechny kontroly, ale
vybrat si ty, které buď přinesou nejvíce bodů, nebo
se vám budou na mapě prostě líbit. Kontroly jsou
rozmístěny v okolí startu a cíle závodu a jsou vyznačeny v mapě, kterou dostane každá dvojice při registraci. Všechny kontroly jsou označeny balonkem,
který se používá při orientačním běhu, u každé kontroly jsou také originální kleštičky pro označení do
startovní karty. Kontroly jsou obodovány podle obtížnosti jejich dosažení – vzdálenost od startu, obtížnost nalezení.
Trasu závodu si tedy volí každý sám, je třeba se
pouze vrátit v časovém limitu, který je 3–4 hodiny,
bude upřesněno podle počasí a počtu přihlášených
závodníků. A držet se celý závod pohromadě
a všechny kontroly, které si vyberete, navštívit společně.
Více informací na www.libeznickebludicky.cz

pomoc. Dalším sepisováním obecní kroniky byli pověřeni bratři Dobiášové – Václav a Stanislav z č. 12. Ti
však nic nenapsali. Potom čtvrt století nikdo nepečoval
o kroniku, nezaznamenával události. Až r. 1951 pověřil
místní národní výbor Bohuslava Zadáka, řídícího učitele
(podle nového názvosloví ředitele národní školy) ve výslužbě, aby pokračoval v psaní kroniky.
Alexandra Dančová

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
5. 5. 1846 narozen polský spisovatel Henryk Sienkiewiecz, nositel Nobelovy ceny (1905) – Quo vadis,
Křižáci, Pouští a pralesem
6. 5. 1871 narozen německý básník, novinář, překladatel Christian Morgenstern – Šibeniční písně,
Melancholie
14. 5. 1931 narozen český básník, prozaik a dramatik Viktor Dyk – Krysař, Milá sedmi loupežníků
26. 5. 1900 narozen český básník, spisovatel a překladatel Vítězslav Nezval – Manon Lescaut, Anička
skřítek a Slaměný Hubert, Praha s prsty deště
26. 5. 1910 narozen český básník Oldřich Mikolášek – Ortely a milosti, Sólo pro dva dechy

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme květnovým jubilantům: Koutecký Bohumil – 81 let, Chochola František – 81 let, Demuth
Jaroslav – 80 let.
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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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Kalendář akcí
pro rok 2016
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

ZŠ a MŠ
Panenské Břežany,
okr. Praha - východ
přijme
na hlavní pracovní
poměr kvalifikovanou
učitelku mateřské školy.
Nástup 22. 8. 2016
nebo dle dohody.
Stručný životopis
s průvodním dopisem
zasílejte na adresu
zsbrezany@seznam.cz.

Základní škola a Základní
umělecká škola Líbeznice
hledá kvalifikovaného učitele hry
na kytaru na celý úvazek
s nástupem od 1. 9. 2016.
Nabídky posílejte na adresu:
novotny@zslibeznice.cz
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