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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

LÍBEZNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY –
RODÍ SE NOVÁ TRADICE?

Sobotní nákup i příležitost pro setkání

foto Petr Zaremba

Nově zrekonstruované Mírové náměstí v Líbeznicích přímo vyzývá k myšlence pořádat zde různé
akce, při kterých by se na tomto krásném prostranství mohlo setkávat co nejvíce lidí a trávit zde
společně příjemný čas. Proto se už někdy uprostřed zimy zrodila myšlenka farmářských trhů.
Všichni však víme, že od myšlenky k jejímu uskutečnění někdy vede trnitá cesta. První, co nás s paní
Alexandrou Dančovou, se kterou jsme se do organizace pustily, napadlo, bylo zatelefonovat do Neratovic, kde už tou dobou trhy pořádali. Na městském
úřadu nám ale řekli, že trhy sice mají, ale bez valného úspěchu – prodejci nechtějí jezdit a občané
nemají co nakupovat. To nás však neodradilo a daly
jsme se do telefonování nejrůznějším farmářům, řezníkům a pekařům. Ani na tento podnět se však
nikdo moc „nechytil“.

FARMÁŘSKÉ TRHY JSOU
IDEÁLNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ
K NÁKUPU I SETKÁNÍ
SE SOUSEDY
To už jsme začínaly být trochu zoufalé. Potom nás
ale napadlo začít objíždět nejrůznější farmářské trhy
v okolí. A to už bylo lepší! Získaly jsme zde několik
velmi dobrých kontaktů a tipů. Naším hlavním kritériem při oslovování potenciálních farmářů bylo získat
převážně nabídku lokálních produktů a nevyužívat
služeb různých překupníků. Také nás napadlo obrátit
se na líbeznického rodáka Jana Demutha, zda by
nechtěl přijet na trhy s pečivem ze své vynikající toustárny. Velké poděkování patří také paní Radce Mau-
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rové, která nám se sháněním prodejců velmi pomohla. Trhy tak začaly dostávat konkrétní obrysy.

DALŠÍ TRHY PO PRÁZDNINOVÉ
PŘESTÁVCE
A potom už zbývalo jen zvolit vhodný termín pro
premiéru. Ten byl stanoven na 21. 5. 2016. Šlo totiž
o první termín, kdy nám byli farmáři ochotni slíbit, že
už něco skutečně vypěstují. Zprávu o trzích jsme tedy
rozhlásily do světa. Potom už nezbývalo než napjatě
čekat a doufat, že všichni přijedou, jak slíbili, a že myšlenka sobotních trhů líbeznické občany osloví. Tuto
osudovou sobotu se však situace nejdříve nevyvíjela
nejrůžověji – dva prodejci, kteří účast přislíbili, se totiž
vůbec neobjevili a měli vypnutý telefon. Ostatní však
přijeli a k naší velké radosti se začali kolem deváté hodiny ranní objevovat první nakupující.
Kolem desáté hodiny už se to na náměstí jen
hemžilo. Přicházely rodiny s dětmi i starší občané.
K mání bylo na prvních trzích něco z lokální zeleniny, mléčné produkty z rodinné farmy, vajíčka, květiny, sadba, med a pečivo. To šlo na odbyt snad
nejvíce. Kolem půl jedenácté tak měli pekaři již
zcela vyprodáno, a to měli 140 chlebů a spoustu
sladkého pečiva.
Dokončení na straně 3

Milí čtenáři,
obecní zastupitelstvo se po mnoha letech jednání
blíží k zásadnímu rozhodnutí, jaký bude další osud
areálu Českých sběrných surovin. Stejně jako my
i předchozí vedení obce usilovalo o proměnu pozemků
v samotném středu obce. Nakoupilo kvůli tomu i pozemky za silem v Měšicích a jednalo o možném přesunu provozovny. Všechny pokusy ale zatím končily
neúspěšně. Navíc kromě pozemků v samotném areálu
sběrny vlastní společnost například i cestu spojující náměstí a Areál zdraví. Teď by se ale ledy mohly pohnout.
Společnost zveřejnila inzerát na odprodej pozemků za
15 milionů korun. Snažíme se dosáhnout dohody
o nižší ceně. Jasné ale je, že jde o strategický prostor,
jehož případná proměna může zásadním způsobem
přispět k dalšímu rozvoji obce. Takovou investici by
obec mohla realizovat samozřejmě jen s pomocí úvěru.
Nebyly by to ale prostředky, které projíme. Uložili bychom je do majetku a ten se pokusili následně zhodnotit kvalitním projektem, který by dobře zapadl do
prostředí obce. Stále také platí, že bychom tu rádi vybudovali 6 malometrážních bezprahových bytů pro
potřeby seniorů. Existuje už základní představa o tom,
jak by mohl nový střed obce vypadat. K finální podobě
ale určitě uspořádáme velkou veřejnou debatu. Z nedávného dotazníkové šetření například vyplynulo, že
právě vzhled současného areálu Českých sběrných surovin patří hned po dopravní zátěži k nejtíživějším
problémům obce.
Od začátku června řešíme akutní problém potřebného rozšíření školy. Výběrové řízení na přestavbu
půdy totiž ukázalo, že náklady nakonec dosáhnou
k hranici 35 milionů korun. Jednáme teď proto znovu
s Ministerstvem financí o navýšení dotace a s okolními
obcemi naléhavě řešíme, jak bychom se mohli do přestavby půdy pustit i bez další pomoci státního rozpočtu. Poslední týdny vyplňuje zkrátka jeden boj za
druhým. Pečlivě dohlížíme na průběh stavby tělocvičny
a vyvíjíme maximální možný tlak na rychlý postup
i kvalitu prací. I tady řešíme za běhu řadu komplikací
a nutných změn, které se do ceny stavby promítnou.
Všichni ale děláme, co je v našich silách, aby se tělocvična na podzim otevřela veřejnosti.
Jedna dobrá zpráva na závěr. Obecní policii se podařilo vypátrat pachatele, který v obci poškozoval kůru
stromů. K nepochopitelnému vandalismu se přiznal
a čeká jej příslušné trestní řízení. Žádný další strom by
tedy už jeho rukou utrpět neměl.
Přeji vám po celé léto jen dobré zprávy a zasloužené chvíle odpočinku.

Váš starosta
Číslo měsíce: 16 let – tak dlouho vede obec jednání
o proměně středu obce a areálu Českých sběrných
surovin.
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ROZHOVOR

OCEŇUJI PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU V OBCI
Jan Havlíček působí ve vedení obce již desátým rokem, nejdříve jako zastupitel a posledních šest
let také jako neuvolněný radní. Povoláním právník pomáhá s touto problematikou i obci, ke
státní správě a samosprávě má blízko i svým povoláním, pracuje ve vedení velké státní instituce.
V dnešním rozhovoru jsme se Jana Havlíčka zeptali na starosti i radosti radního obce a dotkneme
se i jeho soukromého života.

Jste ve funkci neuvolněného radního obce.
Zkuste nám vysvětlit, co to znamená a jak
časově je tato funkce náročná. Co vás na
této funkci baví?
Činnost radního obce, nejen neuvolněného, je především o spolurozhodování v záležitostech samostatné
působnosti obce a o přípravě návrhů pro jednání zastupitelstva. Neuvolnění radní mají situaci komplikovanější v tom, že funkci musí skloubit se svou prací
a nejsou v každodenním kontaktu s problémy obce.
V tom je ale podle mého názoru i výhoda, když se na
některé problémy dokážu podívat s určitým odstupem a pohledem nezatíženým „zevnitř“.
Časově se bavíme o jednání v intervalu minimálně jednou za čtrnáct dní, občas je zapotřebí
něco posoudit a připomínkovat mimo jednání. Na
funkci radního i zastupitele mě jednoznačně baví
možnost spoluovlivňovat další rozvoj obce a zlepšování kvality života jejích obyvatel. A mám to
štěstí, že se v zastupitelstvu i v radě sešel tým
rozumných a nadšených lidí v čele se starostou
M. Kupkou a já mohu být součástí tohoto týmu.

Jste rovněž členem Výboru pro rozvoj obce,
jakou agendu na tomto výboru s kolegy řešíte?
To je rovněž velmi zajímavá a důležitá práce. S kolegy převážně posuzujeme individuální stavební záměry a za obec k nim poskytujeme stanovisko pro
územní a stavební řízení. Rovněž se snažíme přicházet s nápady, které by nám všem prostředí obce pro
život ještě zpříjemnily.

Podílíte se jako právník například i na řešení
právních problémů obce. Nebo jak je tato
problematika v obci řešena?

Obec spolupracuje s externím právníkem, což je
v dnešní době při množství všech různých právních
problémů, které se k aktivitám obce a změnám
v právních předpisech vážou, naprosto nezbytné.
Vzhledem ke své profesi samozřejmě některé věci
konzultuji a připomínkuji.

V Líbeznicích žijete od malička, jak moc se
Líbeznice za tu dobu z vašeho pohledu
změnily?
Proměna je to obrovská! Některé změny šly ruku
v ruce s dobou, například stavební boom a zvýšení
počtu obyvatel. To proběhlo obdobně ve většině
obcí v těsné blízkosti Prahy. Další změny pak vedly
ke zvýšení občanské vybavenosti až na velmi slušnou dnešní úroveň, rozšíření veřejné zeleně, míst
pro volnočasové aktivity a k velmi bohatému kulturnímu a sportovnímu životu obce. To už zdaleka
není vývoj odehrávající se ve všech obcích v podobné blízkosti k hlavnímu městu. A co považuji za
důležité, že přes všechny změny zůstaly Líbeznice
klidným a bezpečným místem pro život!

Co vás v poslední době v Líbeznicích nejvíce
potěšilo?
Potěšilo mě mile, s jakým zájmem a nadšením je využíván otevřený skatepark. Ale co považuji za podstatnější je to, že nejen v poslední době, ale již delší
čas pozoruji v obci příjemnou atmosféru spolupráce, která pak umožňuje realizovat hodně pozitivních věcí.

A kde naopak vidíte, že se něco ne úplně
daří nebo by se dalo udělat lépe?
Problémem stále zůstává zátěž obce tranzitní dopravou. A pak vždycky je co zlepšovat, například

Jan Havlíček

foto Petr Zaremba

rekonstrukce dalších komunikací, další sportoviště.
Důležitá v tomto směru bude zpětná vazba od občanů na základě proběhlého průzkumu.

Veškeré vaše aktivity jsou časově velice
náročné, zbývá ještě nějaký čas na rodinu,
případně koníčky? A jak volný čas trávíte
nejraději?
Času je skutečně stále méně a přijde mi, že dnešní
rychlá doba ani volnočasovým aktivitám příliš nepřeje. S přítelkyní se snažíme volný čas využít aktivním pohybem, jezdíme na kole, hraji tenis a oblíbil
jsem si běh v areálu školy a v okolí Líbeznic. Doporučuji.
František Grunt

TÉMA

V LÍBEZNICKÉ
KNIHOVNĚ JE NOVÝ
KOUTEK PRO MALÉ
ČTENÁŘE
Slavnostně vyzdobené okolí líbeznické knihovny,
violoncello opřené o židli pod jejími okny a na chodníku namalované velké slunce napovídaly, že se tu
něco chystá. To vše, spolu s občerstvením, bylo připraveno 28. 5. 2016 u příležitosti slavnostního otevření koutku pro malé čtenáře. Nevšední zážitek pro
„komorní publikum“ nabídl úvodní minikoncert
pod širým nebem v podání paní Heleny Velické,
která zahrála na violoncello.
Tomuto dni ale předcházelo mnoho práce paní
Alexandry Dančové, které s přípravami a realizací
pomáhala kamarádka Soňa Bosáková. Na úplném
začátku však bylo ocenění komisí Vesnice roku
2015 pro knihovnu v Líbeznicích a tento úspěch
paní knihovnice byl oceněn i finančním grantem.
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Děti v pohodlných sedačkách

Z ohlasů je patrné, že se dílo podařilo na výbornou. Vesele vyzdobené prostory, nová zákoutí s pohodlnými sedačkami pro klidné posezení při prohlížení a čtení knih si děti mohly hned vyzkoušet.
Nejlepší odměnou jistě bude, když si mnoho
nových (nejen) malých čtenářů najde cestu do
příjemného prostředí knihovny, kde na ně čeká

foto Blanka Holičová Klokanová

spousta zajímavých knih plných dobrodružství,
překvapení, příběhů, fantazie, inspirace i poučení. Rekontrukci dětského koutku knihovny
umožnil úspěch v loňském roce v soutěži Vesnice
roku, a s tím spojená podpora Středočeského
kraje.
Blanka Holičová Klokanová
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Dokončení ze strany 1

Tyto první trhy byly jakýmsi testem, zda je u nás
v Líbeznicích o tuto akci zájem. V tomto případě
totiž jde opravdu o trh v pravém slova smyslu. V případě nízké účasti a malých prodejů by totiž farmáři
příště jednoznačně odmítli přijet. Účast na dalších
trzích ale k našemu příjemnému překvapení neodmítl ani jeden z nich. Druhé trhy se tedy konaly
znovu za dva týdny, v sobotu dne 4. 6. Nabídka zeleniny již byla mnohem širší. Přibyly také jahody,
uzeniny a o vynikající atmosféru se postarala úžasná
pražírna kávy. Spousta občanů si tak přišla nejen
nakoupit, ale také pozdravit své sousedy, dát si kafe

a prožít hezké dopoledne. Třetí, tedy poslední předprázdninové trhy, proběhnou za více než týden od
napsání tohoto článku. Snad budou opět povedené.

A V ZÁŘÍ SE BUDEME
TĚŠIT ZNOVU
O prázdninách jsme se rozhodli dát trhům
pauzu právě z důvodu rizika nižší účasti. Hned první
zářijovou sobotu se však na své oblíbené farmáře
můžete opět těšit. Dokud bude o jejich produkty
zájem, budou k nám na naše krásné náměstí určitě

rádi každou druhou podzimní sobotu jezdit. Z trhů
se tak možná stane nová tradice, která udělá už tak
bohatý život v naší obci ještě o něco hezčím a rozmanitějším. Sama jsem na to zvědavá a velmi se
těším.
Děkujeme vám tedy za vaši dosavadní podporu
Farmářských trhů v Líbeznicích. Pokud se vám myšlenka trhů líbí, prosíme, choďte na ně i nadále. Jen
tak si udržíme dobré a kvalitní prodejce. Velmi také
oceníme jakékoli připomínky, náměty i nové nápady. Sdělit nám je můžete na Facebooku, na webových stránkách obce nebo osobně, až se příště
na trzích potkáme.
Pavla Zarembová

TÉMA

HORKÉ DNY
PRO STAVBU
TĚLOCVIČNY
Budova tělocvičny se teď proměňuje hlavně v interiéru. Všechny hrubé rozvody elektřiny, odpadu
i vody jsou už dokončené. Kompletní je také rozvod
podlahového topení. Stojí všechny dělicí příčky.
Uspořádání vnitřního prostoru je už jasně čitelné.
V polovině června došlo také na podlahy v obou
podlažích, vyjma sportovní podlahy v hlavním sále.
„Největší starost mi dělá čas. Tlačíme zhotovitele
do plnění jednotlivých dílčích termínů. Zároveň jsme
museli přistoupit na několik úprav. Ta největší se
týká protihlukové textilní opony v hlavním sále. Ta
by představovala zbytečnou zátěž pro alergiky. Nahrazujeme ji tedy pevnou akustickou stěnou,“ vysvětluje starosta obce Martin Kupka.
Do konce června by budova měla mít kompletně dokončenou prosklenou fasádu a všechny
vstupní dveře. Začne se pracovat na instalaci akustického obkladu ve všech sálech budovy. Během
prázdninových měsíců se stavba dostane do finiše.
Začnou také práce na okolních komunikacích. Poslední na řadě budou dřevěné podlahy uvnitř
a vnější dřevěná fasáda z modřínových lamel.
1. FC Líbeznice podalo ve spolupráci s obcí na
jaře letošního roku žádost o dotaci na kompletní
úpravu fotbalového hřiště včetně automatické
závlahy. Na začátku června ale doputovalo z Minis-

Všechny vnitřní příčky už stojí
terstva školství negativní rozhodnutí. „Pokusíme se
letos udělat alespoň základní nejnutnější úpravy terénu a hřiště srovnáme do roviny. Provizorně zasejeme trávu. Trpělivě pak budeme žádat o dotaci,
která by větší rekonstrukci pomohla financovat,“
doplňuje místostarosta obce Michal Doubrava.
Obec ani fotbalisti pro ideální řešení víc udělat nemohli. Všechny podklady pro rozhodnutí mělo mi-

foto -mknisterstvo včas na stole. „Je ale jasné, že ve všech
dotačních řízeních uspět nemůžeme, i když by to
bylo dobré,“ dodává Michal Doubrava.
Všechny kroky na stavbě samotné tělocvičny
směřují k tomu, aby se letošní oslava 130 let líbeznických hasičů mohla konat už v novém prostoru.
-na-

SETKÁNÍ
JUBILANTŮ
Již se stalo dobrým zvykem, že dvakrát do roka
jsou pozváni líbezničtí jubilanti na setkání
u sklenice vína na obecním úřadě.
Ne jinak tomu bylo i 6. 6. 2016. Setkání bylo opět
po úvodním slovu našeho starosty Martina Kupky
obohaceno kulturní vložkou ve formě hudebního
vystoupení žáků Základní umělecké školy Líbeznice. Následovalo promítání sebraných fotografií
z historie obce, o které se vždy s drobnými aktualizacemi stará Václav Mikoláš, a poté přišla na
řadu živá diskuse na témata, která pálí právě naše
seniory.
V závěru posezení nechyběl ani společný zpěv
známých šlágrů, který naše jubilanty vyprovodil
s písničkou na rtech zpět ke svým domovům. Snad
se již nyní těší jubilanti na další setkání, které proběhne opět za půl roku.
Michal Pokorný
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...a také se zpívalo

foto Václav Mikoláš
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OBECNÍ POLICIE

PACHATEL, KTERÝ
POŠKOZOVAL
STROMY V OBCI,
BYL DOPADEN
V průběhu května přijala obecní policie několik oznámení o poškozených okrasných stromech v obci. Jednalo se vždy o oloupanou
kůru kmene stromu ve výšce do jednoho
metru. Celkem bylo poškozeno pět stromů.
Tři stromy v parčíku za obchodním domem
Tesco a dva stromy v horní polovině Mírového
náměstí.
Poškozené stromy
Šetřením ze strany obecní policie byl ustanoven
možný pachatel, který byl následně potvrzen svědkem. Jednalo se o 30letého muže, který se při venčení svého psa – křížence labradora s německým
ovčákem – bavil tím, že házel psovi míček ke kmenům stromů a učil ho, aby ze stromů trhal kůru.

Muž tímto způsobil škodu ve výši několika desítek
tisíc korun.
Vzhledem ke způsobené škodě a úmyslnému
jednání muže byla věc postoupena OO PČR Odo-

foto Rudolf Sedlák
lena Voda, kde si muž vyslechl obvinění z trestného
činu poškozování cizí věci.
Rudolf Sedlák

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

MATEMATICKÉ
SOUTĚŽE
NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE
I v letošním školním roce 2015/2016 se naši žáci
zúčastnili řady matematických soutěží.
Na začátku školního roku jsme rodičům žáků 1.–9.
ročníku nabídli pro jejich děti možnost zúčastnit
se Logické olympiády, kterou pořádá Mensa ČR.
Bylo potřeba se zaregistrovat a pohlídat, aby žák
v daném termínu vyřešil úlohy nominačního kola.
V říjnu v průběhu daného týdne si žák už jenom
zvolil den a hodinu, kdy úlohy vyřeší v pohodlí domova v časovém limitu on-line. Pochvala patří všem
zúčastněným 33 žákům a zároveň jejich rodičům,
kteří věnovali čas a umožnili svým dětem vyzkoušet
si zajímavé logické úlohy. Nová registrace soutěžících pro školní rok 2016/2017 proběhne od
1. srpna 2016 do 30. září 2016 na www.logickaolympiada.cz.
Zúčastnit se Matematické olympiády mohou
žáci 5.–9. tříd. Pro postup do okresního kola je
třeba úspěšně vyřešit čtyři ze šesti zadaných úloh
školního kola. Úlohy nejsou jednoduché a je třeba
se nad řešením důkladně zamyslet a slovně vysvětlit
myšlenkový postup. Úlohy mívají obvykle více řešení, které je třeba rozepsat. Do okresního kola postoupili Adam Šíp (5.A), Kateřina Kašparová (5.A),
Kristýna Bulková (5.B), Barbora Chytilová (5.B), Eliška Lukavská (5.B), Veronika Hrabětová (6.B), Veronika Másílková (8.A). Úspěšným řešitelem okresního
kola, které pořádala ZŠ Zeleneč, se stal v kategorii
MO5 Adam Šíp (41.–50. místo ze 130 zúčastněných žáků). Okresní kolo kategorie MO6-8 se konalo v Čelákovicích, kde žáci měli na řešení tří úloh
2 hodiny. Úspěšnou řešitelkou v kategorii MO8 se
stala Veronika Másílková (10.–12. místo).
V Pythagoriádě žáci ve školním kole v průběhu
jedné hodiny řešili 15 úloh. Pro postup do okres-
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Z leva Adam Šíp, Veronika Másílková – úspěšní řešitelé okresního
kola matematické soutěže, vpředu Václav Mišurec – úspěšný řešitel
okresního kola Pythágoriády
ního kola bylo potřeba získat 10 z 15 bodů. V kategorii 5. tříd postoupil do okresního kola Václav
Mišurec (12 bodů, 5.A), v kategorii 6. tříd Marie
Jana Lachoutová (10 bodů, 6.A). Ve školním kole
pěkného výsledku 9 bodů dosáhli Vít Maleček (6.B),
Veronika Hrabětová (6.B) a Veronika Másílková
(8.A). Úspěšným řešitelem okresního kola konaného na ZŠ v Zelenči se stal Václav Mišurec, který
získal 13 bodů z 15 a umístil se na 16.–30. místě
v konkurenci 87 žáků.
Matematického klokana se zúčastnili všichni
žáci 2.–9. ročníku. Výsledky byly odeslány k dalšímu zpracování v rámci okresu a kraje. Ve školním kole v kategorii Cvrček (2.–3. ročník) získali

foto Lada Šoltysová

1. místo Matyáš Bulka, Barbora Hejtíková, Julie
Kroupová (všichni z 2.B), v kategorii Klokánek
(4.–5. ročník) Marie Prošková (4.C), v kategorii
Benjamín (6.–7. ročník) Veronika Hrabětová (6.B),
v kategorii Kadet (8.–9. ročník) Matyáš Kloutvor
(9. ročník).
Úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. Chtěli bychom pochválit všechny žákyně a žáky, kteří se soutěží
zúčastnili. Věříme, že v novém školním roce stráví krásné chvíle nad matematikou i mimo školní
lavice.
Lada Šoltysová
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VELKÝ ÚSPĚCH
V ASTRONOMICKÉ
OLYMPIÁDĚ
Nově jsme se v letošním školním roce zúčastnili
fyzikální soutěže Astronomické olympiády.
Školní kolo probíhalo v počítačové učebně. Ve stanoveném časovém limitu žáci řešili test on-line
s možností využití internetu. Nešlo ovšem úplně jednoduše vše v časovém limitu na internetu najít, bylo
potřeba se nad úlohami i zamyslet. Pro základní
školu byly stanoveny dvě kategorie – G, H (6.–7.
ročník), E, F (8.–9. ročník). Dobrovolně se do soutěže přihlásilo 35 žáků a žákyň druhého stupně.
Na základě výsledků školního kola postoupilo do
krajského korespondenčního kola v kategorii G, H
7 žáků z 16, v kategorii E, F 16 žáků z 19. Nejúspěš-

nějšími ve školním kole v kategorii G, H byli Jaroslav
Tedla, Veronika Sigmundová, Vojtěch Plachý (všichni
ze 6.A), v kategorii E, F Kristýna Nechvílová (8.B),
Matyáš Kloutvor (9. ročník), Barbora Pourová (8.A).
Krajské korespondenční kolo mělo 3 části – test on-line, vyplnění záznamového listu a pozorovací část.
Úlohy byly obtížné a žáci museli vynaložit dost času
navíc studiem dalších materiálů. Asi i proto se krajského kola zúčastnilo 6 z možných 23 žáků. Ve
Středočeském kraji v kategorii G, H z 80 řešitelů obsadila Veronika Sigmundová 2. místo, Michal
Veselý 23. místo, Vít Maleček 38. místo, Lucie
Burdová 64. místo, Jaroslav Tedla 74. místo; v kategorii E, F z 92 řešitelů obsadila Barbora Pourová
41. místo. Největšího úspěchu dosáhla Veronika
Sigmundová, která se probojovala až do celostátního kola, které se konalo ve Štefánikově hvězdárně v Praze, kde už soutěžící neměli k dispozici
internet, pouze list se svými poznámkami. V konkurenci z celé republiky obsadila 21. místo. Moc
blahopřejeme! Poděkování patří i jejím rodičům,
kteří ji po celou dobu podporovali.
Velká pochvala patří všem, kdo se do soutěže
zapojili a získali tím vědomosti z dalšího oboru fyziky.
Lada Šoltysová

Veronika Sigmundová
foto Lada Šoltysová
– úspěšná řešitelka celostátního
kola Astronomické olympiády

PROBĚHL 1. ROČNÍK
LÍBEZNICKÉ
BUBLINY
V líbeznické škole jsme přivítali hosty z Odoleny
Vody a ze Zdib, a přestože žáci tamních škol přijeli
v pátek třináctého, dopadlo setkání velmi dobře.
Hosté změřili s domorodci své síly na poli recitačním.
Jednalo se vlastně o přehlídku schopností poradit si
s uměleckým textem, takže nebylo vítězů ani poražených, každý účastník obdržel pamětní list a knihu.
Pouze paní knihovnice Dančová odměnila dva své
favority knihou a paní zástupkyně Lindová potěšila
dva šikovné účastníky sladkou cenou – lákavými
dorty ve tvaru bubliny, které vlastnoručně upekla.
Nakonec si hosté prohlédli rondel a celý areál
školy a vydali se k domovu. Doufáme, že se jim v Líbeznicích líbilo a že za rok opět přijedou na 2. ročník Líbeznické bubliny. Byli bychom rádi, kdyby
pozvání příště přijali také mladí recitátoři z Klecan
a Panenských Břežan.
Šárka Mišurcová

DOMÁCÍ MAZLÍČCI

Účastníci Líbeznické bubliny

foto Šárka Mišurcová

POZVÁNKA

Do Kladna se pro ocenění v celostátní výtvarné soutěži „Domácí mazlíčci“ vydali žáci výtvarného oboru
ZUŠ Líbeznice. Za svá výtvarná díla, která vytvořili
pod vedením pana učitele Radka Mackeho, získali
Jáchym Jakubčík 1. místo a Amélie Novotná
Čestné uznání.
Šárka Mišurcová

Odměnění výtvarníci

foto Šárka Mišurcová
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TALENTOVANÉ DĚTI

ÚSPĚCHY
LÍBEZNICKÝCH
DĚTÍ V ANGLIČTINĚ
Možná jste ještě neslyšeli, že každým rokem
složí několik žáků líbeznické školy testy z angličtiny zvané Cambridge YLE – tedy Young Learners Exams. Jde o obdobu testů KET, PET a FCE,
které skládají dospělí. Na tyto testy se děti připravují v kurzech angličtiny, jež probíhají u nás
v základní škole.
Dětské testy nabízejí tři úrovně pokročilosti zvané Starters, Movers a Flyers. Každý test má tři části: poslech,
čtení/psaní a mluvení. Po absolvování se testy zasílají
přímo do Cambridge. Odtud potom děti obdrží certi-

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

DOPRAVNÍ
DOPOLEDNE
V sobotu 28. 5. se po 9. hodině ráno začala Duhovka u ZŠ Líbeznice plnit malými motorkáři, cyklisty a také odvážlivci s koloběžkami. Ti všichni si
přišli užít Dopravní dopoledne, které připravilo
Mateřské centrum Lodička ve spolupráci s Obecní
policií Líbeznice a líbeznickými hasiči.
Děti nejdříve plnily různé úkoly na stanovištích umístěných po celém areálu Duhovky. Mezi nejoblíbenější určitě patřilo stanoviště hasičů a jejich hasičská
stříkačka, kterou děti mířily na terč.
Na dalších děti plnily úkoly z první pomoci –
pod dohledem přátelských zdravotních sestřiček si
ověřovaly své znalosti dopravních značek, řešily rébusy a pod dozorem velitele obecní policie absol-

fikát s hodnocením v podobě štítů. Za každou část je
tak možné získat pět štítů.

V LETOŠNÍM ROCE USPĚLY
DVĚ NAŠE ŽÁKYNĚ
V letošním roce absolvovaly cambridgské testy
dvě dívky z naší školy a obě dopadly více než
úspěšně. Úroveň Starters pro nejmenší děti složila žákyně 4.A Kristýna Brodská. Movers potom výborně
zvládla žákyně 8.B Petra Vlasáková. Obě děvčata
ztratila při testech pouze jeden štít. V předchozích
dvou letech se vydalo otestovat své jazykové schopnosti téměř 10 chlapců a dívek. Všichni uspěli.
„Nejdříve se mi zdály testy těžké, ale čím více
jsem se na ně připravovala, tím více mě bavily,“ říká
Kristýnka při slavnostním předávání certifikátů, na
které dorazili i pyšní rodiče a sourozenci úspěšných
dětí.
Oběma dívkám k jejich velkému úspěchu blahopřejeme a věříme, že v příštím roce rozšíří jejich řady
další šikovné děti.
Pavla Zarembová

Petra Vlasáková

foto Šárka Mišurcová

vovaly jízdu na dopravním hřišti – na svém dopravním prostředku a s dodržením všech pravidel silničního provozu!
Ti nejodvážnější si mohli vyzkoušet i střelbu ze
vzduchovky. Po splnění úkolů si děti vyzvedly balíčky
s překvapením a občerstvením, aby se mohly dobře
připravit na závody. Závodilo se v několika kategoriích – podle věku a typu dopravního prostředku.
Vítězové z každé kategorie se na stupních vítězů radovali nejen z medailí a krásných cen, ale také
z pyšných pohledů svých rodičů a obdivných pohledů kamarádů.

DĚTI PLNILY ÚKOLY PO CELÉM
AREÁLU DUHOVKY
A aby ty pohledy nebyly závistivé, mohl si každý
účastník Dopravního dopoledne vybrat ještě malý
dárek na památku.
Děkujeme tímto Obecní policii Líbeznice, SDH
Líbeznice a obci Líbeznice za jejich laskavou podporu a spolupráci při organizaci této hezké akce.
Za MC Lodička Jana Karasová

Možná příští dobrovolný hasič?

foto -jk-

LÍBEZNICKÉ
BLUDIČKY 2016
Letos opět po roce jsme jako rodinný tým stáli na
startu cyklo-orientačního závodu Líbeznické Bludičky.
Oproti loňskému vedru nás letos čekalo pro cyklistiku
příznivější, i když lehce deštivé počasí. Sešla se, s menšími obměnami, podobná parta nadšenců jako v loňském roce, včetně loňských vítězů v nejobsazenější
kategorii MDŽ (muži, děti, ženy) týmu Hily.
Po zaevidování našeho týmu proběhlo u dětských
členů občerstvení v přilehlém stánku, párek v rohlíku,
a mohli jsme na start. Po pár slovech pořadatelů jsme
obdrželi mapu s vyznačenými kontrolními místy (letos
celkem 19 zastavení včetně jednoho tajného místa, ke
kterému nás měla zavést šifra organizátorů).
Po startu ihned koukáme do mapy a hledáme
ideální (rovinatou) cestu k vítězství. Bohužel zjišťujeme,
že trasa bude opět o něco obtížnější než vloni. Volíme
tedy severozápadní směr, který nás přes Beckov a Dolínek vede až do Kopče a přes Předboj – Kojetice – Hovorčovice – Březiněves zpět do Líbeznic. Po cestě
několikrát potkáváme Cyklotým Bášť a udržet s nimi
tempo je nadlidský úkol.
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Líbeznické bludičky v plné sestavě
Všechny námi navštívené kontroly jsou zakresleny
správně a až na pár výjimek se hledají dobře.
Dojíždíme do cíle pár minut před limitem 4 hodiny
a velmi rádi se v cíli občerstvíme po velmi obtížném závodě. Loňský vítěz v kategorii MDŽ byl opět neporažen. Dáváme si závazek na příští rok, přerušit jim
vítěznou sérii.

foto František Grunt
Děkujeme tímto pořadatelům za velmi pečlivě připravený závod, obdivuhodně a kvalitně připravená
kontrolní stanoviště. Držíme palce při organizování dalšího ročníku.
Rodina Musilova alias tým Křupavý krab
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KOLEM KOLEM
LÍBEZNIC
V sobotu 14. května 2016 se uskutečnil již
druhý ročník závodu KOLEM KOLEM LÍBEZNIC.
„Kolaři“ se navzdory nepěkné předpovědi počasí sešli v Areálu zdraví v hojném počtu.
Ještě před startem bylo možné zhlédnout vystoupení akrobatek a Zumba tanečnic. Cyklistické klání
se jelo ve dvou základních kategoriích s rozdílnou
délkou a náročností trasy. První kategorie – jednotlivci – zdolávala 25 km; druhá kategorie – rodiny
s dětmi – obdržela kromě startovacího čísla mapku
a kartu s úkoly. Cílem bylo objet 8 stanovišť po trase
dlouhé 20 kilometrů, vyplnit soutěžní úkoly a doplnit tajenku. Za špatně zodpovězené úkoly byly připočítávány trestné minuty, tudíž to nebyla pouze
rychlost, která rozhodovala o výsledném pořadí závodníků. Trasa byla vybrána pečlivě, byla dobře
sjízdná, přehledná a bezpečná. Doprava byla regulována líbeznickými policisty, na každém stanovišti
stály hlídky a pro případ kolize byly připraveny telefonické kontakty. A jak to celé dopadlo? Z přihlášených jednotlivců zvítězili v těchto kategoriích:
 Muži 15–30 let: 1. Adam Kraček,
2. Jakub Novotný, 3. Adam Vyšinský
 Muži 30 a více let: 1. Zdeněk Stieber,
2. Roman Horáček, 3. Miroslav Šmíd
 Ženy 15–30 let: 1. Barbora Procházková,
2. Katarína Pencová, 3. Simona Tarabová
 Ženy 30 a více let: 1. Ivana Jurkaninová,
2. Jana Verhaegen, 3. Daniela Senliaková

Pár minut před startem

Zajímavostí závodu bylo vítězství pana Zdeňka
Stiebera v kategorii mužů, který potvrdil své loňské
vítězství s na sekundu stejným časem 0:50:49.
První stupínek vítězů v kategorii rodin opět obhájili „Líbezmani“, líbezničtí borci Tomáš a Matyáš
Böhmovi, kteří obzvlášť ocenili vítězství tlačenky
a buřtů. Na druhém místě se umístili Somsedíkovi,
na třetím místě pak Jedničky z Ďáblic.

foto Luboš Kovář

Pro každého sportovce v cíli čekala odměna
a občerstvení.
Na závěr pan starosta poděkoval organizátorům
soutěže, zejména paní Monice Šponerové.
Celý závod proběhl v přátelském a velmi milém
duchu; byl to líbezný den! :-)
Jana Hoňková

ZÁVOD VLČAT
A SVĚTLUŠEK
V sobotu 7. května organizovalo skautské středisko Willi Líbeznice ZVaS (závod vlčat a světlušek) pro náš okres, kdy hlavním vedoucím byl
Jiří Mikysek zvaný Fred a hlavním rozhodčím
Jan Hamerník zvaný Sekki.
Vydařilo se nám krásné slunečné počasí. Závod jsme
pořádali v Měšicích, kde jsme měli skvělé zázemí
v Centru volného času, a samotné shromaždiště bylo
u měšického kruhu, kde byl postaven středověký stan
a středověká kuchyň. V prostoru kruhu bylo dále připraveno mnoho dalších kreativních aktivit (vyrábění
středověkých šperků a rytířských erbů), dále mnoho
dalších disciplín jako lukostřelba, hod na cíl nebo
plavba na pramici. Trasa závodu poté probíhala v lesích a loučkách mezi Měšicemi a Mratínem.
Závod měl středověké téma, přesněji téma „Rytíři“. Každá soutěžní hlídka, která přijela závodit,
tak měla připravenou svoji rytířskou vlajku s motivy
lilií, skautských i rytířských symbolů. Dále měla svůj
vlastní bojový pokřik, kterým se představila. Zahájením závodu bylo středověké představení, kdy král
s královnou požehnali veškerým soutěžícím a namotivovali je k nejlepším a čestným výkonům.

CELÝ ZÁVOD SE NESL
VE STŘEDOVĚKÉM DUCHU
Každá hlídka musela projít celou trasou závodu,
kdy bylo třeba prokázat znalosti první pomoci, logického myšlení, přírody a historie naší vlasti. Sou-
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Král s královnou zahajují závod
těžící také museli dokázat, že jsou manuálně zruční,
fyzicky zdatní a dokážou zvládnout krizovou situaci.
Po splnění veškerých disciplín měly hlídky možnost
využít připravených volnočasových aktivit nebo si
třeba vyzkoušet středověké brnění, zahrát si s rytířským mečem nebo dosyta naplnit svá bříška výborným gulášem.
Závod dokončily veškeré chlapecké i dívčí hlídky.
Během závěrečného nástupu, kde jsme odměnili vítězné hlídky, proběhl středověký tvrdý rytířský souboj. Nejúspěšnější líbeznickou hlídkou byla družina
Vlků, která se umístila na úžasném 3. místě. Také
nás reprezentovala družina Stopařů, družina Amazonek, družina Štik a družina Klubíčko.

foto Čoky

LÍBEZNICKÁ DRUŽINA VLKŮ
SE UMÍSTILA NA 3. MÍSTĚ
Závěrem bych chtěla poděkovat každému, kdo se
jakkoli podílel na organizaci, na přípravách, samotnou přítomností na závodě a psychickou podporou.
Všem mnohokrát děkuji, byl to krásně strávený den
plný středověkých zážitků a správného skautského
dobrodružství.
Adéla Figallová – Čoky
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SOUTĚŽ

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

VYHLAŠUJEME
FOTOGRAFICKOU
SOUTĚŽ:

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM

1. O nejrozkvetlejší (nejnápaditější) okenní truhlíky
do ulice nebo veřejného prostoru
2. O nejupravenější předzahrádku
3. O nejkrásnější zahrádku
Vaše fotografie zašlete prosím nejpozději do 20. srpna
2016 na e-mailovou adresu alena.krb@seznam.cz.
Uveďte prosím své jméno, ulici, číslo domu a telefonní
číslo, na kterém se lze s vámi spojit.
Vyhlášení vítězů proběhne opět na Líbeznickém posvícení,
letos 10. září.
Chcete mít Líbeznice ještě líbeznější?
Připojte se k této soutěži.
K účasti zve výbor zahrádkářů obce Líbeznice.

2. 6. 1840 narozen anglický spisovatel Thomas
Hardy – Daleko od hlučícího davu, Neblahý Juda,
Lesáci
6. 6. 1875 narozen německý spisovatel Thomas
Mann, nositel Nobelovy ceny za literaturu (1929) –
Kouzelný vrch, Doktor Faustus, Smrt v Benátkách
11. 6. 1925 narozen americký spisovatel William
Styron – Sophiina volba, Zapal tento dům, Doznání
Nata Turnera
12. 6. 1840 narozen český spisovatel a novinář
Jakub Arbes – Poslední dnové lidstva, Elegie o černých očích, Newtonův mozek
21. 6. 1905 narozen francouzský spisovatel, dramatik a filozof Jean Paul Sartre, odmítl Nobelovu
cenu za literaturu (1964) – Nevolnost, Zeď, Cesty
ke svobodě
21. 6. 1935 narozena francouzská spisovatelka
Francoise Saganová – Máte ráda Brahmse, Hedvábné oči, Dobrý den, smutku
29. 6. 1900 narozen francouzský spisovatel Antoine de Saint Exupéry – Země lidí, Citadela, Malý
princ

OBECNÍ KNIHOVNA

OBECNÍ ÚŘAD
Rychtáři úřadovali v bytě nebo na rychtě, obecní
starostové na obecním úřadě. Zde býval obecní
úřad v čísle 1 až do r. 1913 za roční činži 100 K.
Když Gustav Pflanzer požadoval zvýšení činže
o 20 K, dala obec z č. 1 výpověď a obecní úřad přesídlil k Josefu Tišnovskému do č. 44, kde byla činže
pouze 60 K. Po pěti letech se obecní úřad r. 1918
nastěhoval do č. 30, kde pobyl 19 roků a přemístil
se do č. 33 roku 1937, kde byl v přízemí vlevo. Poté
se obecní úřad přesídlil r. 1942 do domu č. 115.
Když z bývalé stodoly Denkrovy byla zřízena budova
dnešní, nastěhoval se tam do č. 43 místní národní
výbor r. 1952.
Starosta i radní nosívali šerpy. Do r. 1895 byla
pro Líbeznice pošta v Měšicích, kdež měl náš obecní
úřad přihrádku za poplatek 5 zl. ročně. Za měsíc
září r. 1884 obecní úřad odevzdal na poště v Měšicích k dopravě 42 dopisy ex offo. V r. 1888 byly
obecní vyhlášky zveřejňovány na paličce dům od
domu.
Obecní úřad byl vyloupen 18. září 1933. Byly
odcizeny dvě vkladní knížky na 6 292 a 4 308 Kč.
Pojišťovna banka Slavie nahradila obci 600 Kč,
o oba vklady obec nepřišla a koupila ohnivzdornou
pokladnu za 824 Kč od fy Safesia na Žižkově,
r. 1919 hektograf za 90 Kč.

RYCHTÁŘI, PŘEDSTAVENÍ, STAROSTOVÉ
Za dobu nesvobody do r. 1848 pečovali o pořádek
v obcích rychtáři, dosazení vrchností. V r. 1523 byl
v Líbeznicích v hořejší krčmě v hádce usmrcen nevlastní syn Buriana Plzáka, kuchyníka od Hory
Kutné. Zastřelil ho Jíra, řezáč, ale rvačky se zúčastnili
Petr a Martin, synové rychtáře líbeznického, oni pak
byli viněni, že té půtky byli příčina. Ale oba bratři
byli z obvinění osvobozeni.
V r. 1535 krčmář Jakub Blažek tu krčmu prodal
Vaňkovi Trudovatému za 245 kop grošů míšeňských. V r. 1746 byl rychtářem Tomáš Klejzar, držitel
gruntu č. 35. Později rychtářské právo měl Maxa
č. 72.
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Původní podoba budovy č.p. 1
Prvním voleným představeným obce byl nejspíš
medicinae doktor Václav Tišnovský z č. 35, jeho žena
slula Filipina, oba se narodili asi r. 1815, měli tři syny:
Františka, Václava a Josefa. Tento Dr. Tišnovský byl
osobním lékařem hraběte Nostitze. Jako druhý představený se uvádí František Srb z č. 18, jenž řídil obec
od r. 1856 do r. 1870. Třetím představeným byl Antonín Novák z č. 38, ten se narodil r. 1832 a zemřel
r. 1891. V čele obce stál 9 let od r. 1870 do r. 1879.
Tehdy měl obecní výbor 12 údů. Byli to svrchupsaný
Antonín Novák z č. 38, radní František Plicka č. 32,
Jan Tichý č. 39, František Srb č. 18, Václav Plicka
č. 24, Josef Hauptman č. 33, Josef Maxa č. 72, Josef
Klejzar č. 37, František Srba č. 34, Václav Vražda
č. 20, Václav Musil č. 47, Antonín Ulrich č. 14.
Po Novákovi byl zvolen Jan Tichý (1827 až 1890)
z č. 39 a spravoval obec čtyři roky od 1879 do
1883. Obecní volby se konaly v únoru 1883, představenstvo bylo zvoleno 11. března a 21. března
jelo do Karlína vykonati slib. To se ujal vlády pátý
představený Josef Láha z č. 1 a starostoval čtvrt století do r. 1909. Dva roky poté Láha zemřel r. 1911.
Za něho se stavěla škola č. 142. Dne 3. března
1902 jmenoval obecní výbor starostu Josefa Láhu

foto archiv
a radního Františka Plicku čestnými občany, ti oba
zemřeli po devíti letech v r. 1911.
V r. 1910 Josef Láha žaloval obec na doplacení
pohledávky 3 262 K, ale revise zjistila nesprávnost
požadavku, naopak že obec má za Láhou 275 K
a 1 halíř. První rok u soudu se konal 23. února
1910, naši obec zastupoval dr. Karel Baxa, ale
okresní výbor jmenoval zástupcem obce pro spor
s Josefem Láhou Dr. Jaroslava Brabce. Další rok
položený na 25. dubna 1910 byl oběma stranami
zmeškán, řízení necháno v klidu čtvrt roku, k soudnímu rozsudku nedošlo, vyčká se revise zemského výboru. Láhův zeť Gustav Pflanzer nahradil
obci při smírném jednání 275 K 1 h dne 17. ledna
1911 jako náhradu zjištěného schodku odbornou
revisí. Proti Láhovi za obec vystupovali Josef Heřtus z č. 78 s Antonínem Einsteinem č. 96. Dne
1. února 1910 psal v úvodním článku realistický
deník Čas o hospodářství obce Líbeznic a jeho
revisi. Mimo 275 K obci vyplatil G. Pflanzer obhájci obce 336 K soudních a advokátských výloh.
Pokračování v příštím Zpravodaji.
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NENÍ KOUŘE
BEZ OHÝNKU
Tak zní název jedné z mnoha detektivek, které napsala Agatha Christie. Podívejme se, jak postupně
vznikal tento literární žánr.
Psaní o zločinu si hledalo svou vlastní literární
cestu. Původ slov detektivní, detektiv, detektivka je
v latinském slově „detegere“, v překladu odkrývat,
odhalovat. Charakterizuje jádro detektivní prózy,
které je tvořeno historií pátrání po neznámém pachateli zločinu a jeho vyřešením.
O popisovaném zločinu se zmiňuje již Bible v příběhu Kaina a Ábela. A určitý předobraz se dá vystopovat v tzv. šibalských a loupežnických románech
z 18. století.
Za první skutečnou detektivní prózu je považována povídka Edgara Allana Poea „Vraždy v ulici
Morgue“ z roku 1841.
Od té doby žánr rychle nabral na oblibě a v meziválečném období už se z něj stala téměř masová záležitost. V časopisech vycházejí detektivní povídky na
pokračování. Přicházejí i kritické ohlasy. Významný
americký literární kritik Edmund Wilson (1895–1972)
napsal už před lety stať „Koho zajímá, kdo zabil milionáře Ackroyda?“, jejíž název vychází z proslulého
románu Agathy Christie. Zde Wilson otevřeně deklaruje svůj hluboký despekt nejen k detektivkám a jejich
pisatelům, ale i k jejich čtenářům. Poukázal v ní na lacinost, banalitu a plochost této „paliteratury“, která
čtenáře donekonečna zásobuje a obluzuje papírovými panáčky pronásledujícími stejně papírové zloduchy. Prohlásil dokonce, že v náruživé konzumaci
detektivní četby spatřuje cosi jako drobnou neřest,
nevítaný zvyk, svědectví o politováníhodné nenáročnosti řadového čtenáře, toho mírně infantilního naivky, který touží pořád znova slyšet stejný příběh jako
dítě dožadující se stále znova pohádek, které už zná.
Ať už jsou výpady Edmunda Wilsona jakékoli, a to
jak vůči spisovatelům, tak vůči čtenářům detektivek,
pravdou je, že detektivky si své místo na slunci dokázaly vydobýt. Od třicátých let se objevovaly v tzv. rodokapsech (zkratka pro řadu románů do kapsy)
a časopisech. Například v časopise Black Mask, který
vycházel v letech 1920–1951 v USA. Publikovali zde
spisovatelé americké „drsné školy“ detektivních příběhů jako Raymond Chandler, Erle Stanley Gardner
nebo třeba Dashiell Hammett.

TÉMA

LETIŠTĚ
VODOCHODY STÁLE
NEJISTÉ
Média nedávno informovala, že obce v okolí Letiště
Vodochody nebyly úspěšné se svou kasační stížností
proti rozhodnutí soudu, který dal za pravdu investorovi a obnovil platnost kladného stanoviska EIA

POZVÁNKA

LETNÍ KINO
Premiérové letní kino připravují na
nedělní večer 14. srpna 2016 od 21 hodin
senátorka Veronika Vrecionová a starosta obce
Martin Kupka. Promítat se bude nové
pokračování „Básníků“ v Areálu zdraví.
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Jak píše Otto Penzler, editor amerického výboru
„drsné školy“: „V časopise Black Mask publikovali
všichni nejznámější autoři detektivních románů tehdejší doby a dlužno podotknout, že svůj věhlas nezískali díky nákladným reklamním kampaním ani
výstřelkům v soukromém životě. Uspěli poněkud
staromódním způsobem – využili mimořádné nadání, které se jim dostalo, a vytvořili z velké části
nejskvělejší kriminální prózu, jaká kdy byla napsána.“
Přesto delší čas patřila detektivka k brakové
literatuře (název pochází z německého slova
„Brack“, což znamená zmetek, literární odborníci
zavrhují brakovou literaturu a považují ji za společensky závadnou a nežádoucí). Slovník literární teorie popisuje literární brak takto: „Zpravidla dílo,
jehož účelem je poskytovat vzrušení širokým čtenářským vrstvám a které nedbá na uměleckou
a ideovou hodnotu.“
Jenže právě zmiňovaní autoři – Chandler, Hammett, Gardner a daleko před nimi Poe a Doyle –
svou invencí a nápady ukázali kritikům detektivek,
že je třeba rozlišovat. A že napsat kvalitní a napínavou detektivku je stejné umění jako napsat báseň

z roku 2013. „Od začátku neměla kasace velkou
naději na úspěch. Rozhodli jsme se ale využít i tuto
příležitost, abychom upozornili, že původní kladný
posudek s více než 120 podmínkami má vážné
vady. Soud ale v tomto případě nerozhodoval o odborných výhradách. Spor je spíše procedurální
a týká se samotného Ministerstva životního prostředí a investora,“ vysvětluje starosta Martin
Kupka.
To byl také hlavní důvod, proč stížnost obcí Nejvyšší správní soud odmítl. Obce podle něj v tomto
správním sporu nejsou dotčené na svých právech.
Podstatné je, že v samotném sporu ministerstvo
versus investor Nejvyšší správní soud ještě nerozhodl. I v případě, že by soud kasační stížnosti nevyhověl, neznamená to, že by stavba letiště mohla

nebo divadelní hru. A že detektivky mají svá pravidla a své zákony.
Raymond Chandler v „Poznámkách o detektivce“ (Casual Notes on the Mystery Novel, 1949)
nadhodil řadu zásad, které má autor zachovat, aby
dosáhl nejvyššího účinku a jeho dílo bylo odrazem
skutečného života. Zde jsou ty nejdůležitější:
1. Motiv, základní situace i rozřešení musí být věrohodné.
2. Způsob vraždy i metody použité při jejich odhalování musí být z technického hlediska nezávadné.
3. Kromě prvku záhady musí detektivka obsahovat
věrohodný příběh.
4. Tvrdí se, že „mrtvola už nikoho nezajímá“. To je
nesmysl, kdo toto tvrdí, zbavuje se cenného
prvku.
5. Detektivka musí být ke čtenáři přiměřeně poctivá. Nestačí jen uvést fakta, je třeba uvést je
jasně tak, aby z nich čtenář mohl vycházet.
6. Zločinec v detektivce musí být tak či onak potrestán, ale trestající rukou nemusí být nezbytně
soud.
7. Dokonalou detektivku nelze napsat. Vždycky je
třeba něco obětovat.
Mezi nejznámější spisovatele detektivních románů bezesporu patří Edgar Allan Poe, sir Artur
Conan Doyle, Dashiell Hammett, Erle Stanley Gardner, Raymond Chandler, James Hadley Chase, Agatha Christie, Ed McBain, Georges Simenon, Rex
Stout, Edgar Wallace, Dick Francis…
V současnosti vynikají Jo Nesbo, Harlan Coben,
Robert Galbraith, Johan Theorin…
„Večeře za pětaosmdesát centů chutnala jak vysloužilá pošťácká kabela a předkládal mi ji číšník,
který dělal dojem, že by mi dovedl pro čtvrťák rozbít
hubu, podřezat krk pro šest šoufků a hodit do moře
v sudu s cementem za půldruhého dolaru včetně
daně z obratu.“
R. Chandler, Sbohem buď, lásko má
Alexandra Dančová

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme červnovým jubilantům: Raiser Oldřich
– 91 let, Stoll Karel – 83 let, Rozporková Emílie –
82 let, Krpejš Stanislav – 81 let, Urbanová Miluše –
80 let, Svobodová Milana – 70 let, Horvátová Jarmila – 70 let.

začít. Změnil se mezitím zákon EIA a investor musí
pro další správní řízení projít notifikačním procesem
EIA. Jeho smyslem je povýšit všechny původní podmínky rozhodnutí EIA na závazné. „Připravujeme
právě teď vyjádření k tomuto notifikačnímu řízení.
Budeme se opírat o věcné argumenty proti jednotlivým podmínkám. Řada z nich je totiž zcela nerealistická a neodpovídá současnému stavu. Projekt
například počítá s odvodněním celé plochy letiště
kanalizačním potrubím – přivaděčem, který i při
běžných srážkách a menší zastavěné ploše naprosto
nestíhá srážkovou vodu odvést. Znovu upozorníme
také na problematickou studii dopadů na zdraví
obyvatel,“ doplňuje starosta Kupka.
-mk-

SEJDEME SE NA NÁMĚSTÍ
Kulturní výbor obce Líbeznice zve na tradiční letní akci

Sejdeme se na náměstí
dne 23. července 2016 od 19 hodin.
Tentokrát se sejdeme v duchu country a folkové hudby
v prostranství před Divadlem kouzel.
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Kalendář akcí
pro rok 2016
23. 7.
27. 8.
10. 9.
17. 9.
1. 10.

Sejdeme se na náměstí
Country večer
Posvícení
Líbeznický koloběh
Vejšlap povodím
mratínského potoka
27. 11. Vánoční trhy a koncert
v kostele sv. Martina

MAXÍKOVA ŠKOLKA BAŠŤ

přijme děti od 1 roku.
Navštivte naše stránky
www.maxikovaskolka.cz
nebo více info
na tel. 776 22 22 88, 774 11 77 22
Těšíme se na nové kamarády.

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.
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