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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

PRÁCE NA PŘESTAVBĚ PŮDNÍCH
PROSTOR ŠKOLY ZAČALY

Práce začaly výměnou střešního pláště na tělocvičně

foto -na-

Na začátku července se rozběhly práce na úpravě půdních prostor základní školy. „Dělali jsme,
co bylo v lidských silách, abychom období prázdnin beze zbytku využili. I tak ale stavební práce
zasáhnou do prvního pololetí školního roku,“ říká starosta obce Martin Kupka. Stavba by měla
skončit na přelomu listopadu a prosince. Kapacita školy se rozšíří o dalších 6 učeben a přibude
také nový sál pro koncerty, taneční přípravu a také společné školní akce.
Přestavba měla velmi pohnutou předehru. První
plány vznikly v loňském roce, když enormní zájem
o školu navýšil počet prvních tříd na pět. Okamžitě
se tehdy rozběhly práce na přípravě studie přestavby. Už v prosinci obec žádala o podporu ze
státního rozpočtu. Následně proběhla soutěž na
projektanta. Během prvních měsíců letošního roku
vznikl projekt pro stavební povolení a podrobná
projektová dokumentace potřebná pro soutěž na
samotného zhotovitele.

PŘESTAVBA PŮDNÍCH
PROSTOR ROZŠÍŘÍ KAPACITU
O ŠEST UČEBEN
Zpřesnění projektu do podrobností prováděcí
dokumentace naznačilo, že se náklady na stavbu
vyšplhají ke 30 milionům korun. Soutěž na zhotovitele ale ukázala, že i tento odhad projektantů je
nižší než finální cena. Do soutěže se přihlásilo celkem šest firem včetně společností Skanska či Prominecon. Nejnižší nabídku podala firma Pohl CZ ve
výši celkem 34,8 milionu korun. S ní obec nakonec
také smlouvu podepsala.
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Zvýšení ceny proti odhadům ale vyvolalo značné
komplikace. Vedení obce muselo projekt znovu projednat se starosty okolních obcí, které se budou na
financování podílet. Znovu se také obrátilo na Ministerstvo financí s žádostí o navýšení dotace. „Zároveň
jsme se snažili vše stihnout před prázdninami, aby
stavba mohla co nejdříve začít,“ vysvětluje Martin
Kupka. I v tomto případě se nakonec všechno přiklonilo k realizaci projektu. Ministerstvo financí navýšení
podpory schválilo a stejně se k tomu po všech jednáních postavily okolní obce. Ve výsledku tak obec
Líbeznice vloží do projektu 4,5 milionu korun. Stát
podpoří rozšíření školy částkou 26 milionů korun.
Projekt přestavby půdy počítá s vytvořením 6 učeben a sociálního zázemí nad hlavním traktem budovy. Jedna z učeben bude zároveň sloužit pro výuku
výtvarné výchovy a jako prostor pro výtvarné obory
základní umělecké školy. Nad budovou jídelny
vznikne nový sál pro koncerty, taneční vystoupení
a třeba i pro klubové večery či divadelní představení
žáků školy. Přestavba zároveň vyřeší problém chátrající střechy nad celou budovou. „Chystali jsme se, že
v nejbližších letech by stejně bylo nutné provést kompletní rekonstrukci střechy. I to by znamenalo investici v řádu několika milionů korun,“ doplňuje první
místostarosta obce František Závorka.
Dokončení na straně 2

Milí čtenáři,
když mnozí z vás před necelými dvěma lety tvořili pocitovou mapu obce, nejvíce špendlíků s lístečky se objevilo na místě Areálu zdraví. Vzkazy ale
byly různé. V nich bylo možné číst, že na jedné
straně je to jedno z neoblíbenějších míst v obci a na
straně druhé že by se s ním mělo rychle něco dělat.
Letošní rok je vlastně celý ve znamení Arča. Na jaře
se podařilo dokončit skatepark, který je pro mě jedním z největších překvapení. Vůbec mě nenapadlo,
že by mohl přilákat tolik dětí a mladých lidí. I po
dvou měsících provozu je tady stále plno.
Neplánovanou novinkou, která rozšiřuje možnosti využití Arča a mění i jeho atmosféru, je nová
kavárna MéLíbeKafe. Do ní obec nemusela nic investovat. Jen dala prostor jedné nečekané iniciativě.
A v průběhu srpna přibydou ke kavárně další novinky – workoutové hřiště a fitness prvky nejen pro
seniory. Abychom správně vybrali sestavu prvků
i samotného dodavatele, přizvali jsme k rozhodování výběrové komise budoucí uživatele. Obvyklé
rozhodování v sestavě několika porotců dostalo zejména při výběru workoutu podobu živé diskuse se
zástupci hned tří generací líbeznických sportovců.
Pro pomoc s výběrem fitness prvků jsme se obrátili
na místní aktivní seniorky. Způsob výběru měl navíc
jeden pozitivní dopad – zprávy o něm se rozšířily
mnohem rychleji, než bývá obvyklé.
A poslední letošní zásah do Areálu zdraví bude
spočívat ve vybudování nového mostku. Bude to
dřevěná lávka na betonových pilířích. Její hlavní výhoda by měla spočívat v tom, že nebude jednou
stranou končit ve vrbě. Nedávno jsem sice slyšel, že
to bude škoda, protože ty kořeny proškolili nejednoho cyklistu a tím víc si všichni dávali pozor. Maminkám s kočárkem se ale trochu uleví. Důležitý
důvod k rekonstrukci ale tkví v tom, že od října by
tudy měli procházet nebo spíš probíhat děti na tělocvik do nové tělocvičny. To bude vyžadovat přece
jen širší a bezpečnější profil, než může nabídnout
stávající panel s letitým zábradlím.
Nepřímo jsem tím naznačil, že počítáme s dokončením nové tělocvičny letos v říjnu. Nejenže v to
pevně doufáme, ale hlavně sveřepě tlačíme stavbu
do tohoto termínu.
Přeji krásné letní dny

Váš starosta
Číslo měsíce: 5 – tolik obecních staveb současně
probíhalo v červenci
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Dokončení ze strany 1
Autorem návrhu řešení je architekt Jan Hájek,
který v Líbeznicích projektoval i novou tělocvičnu. „Chceme vytvořit prostor, který by byl
přívětivý a vzdušný. Hlavním konstrukčním prvkem budou i v tomto případě lepené dřevěné vazníky. Nově se tak podaří celou půdu překlenout
bez opěrných sloupů. Každá třída by měla být
dost prostorná, i když bude v podkroví. Nikdo by

se tam neměl cítit stísněně. Kvalitní tepelná izolace a střešní okna otočená na sever by měly zajistit i přijatelné tepelné podmínky,“ přibližuje
úpravy Jan Hájek.

TŘÍDY BUDOU PROSTORNÉ
Do začátku nového školního roku vystartuje
škola ještě v provizorních podmínkách. I samotná

oslava 60 let školy se odehraje tak trochu na staveništi. „Už jsme si zvykli, že se u nás pořád něco
staví nebo upravuje. Je to ale ku prospěchu školy
i celého regionu. Budeme muset to nepohodlí vydržet. Odměnou ale budou nové krásné prostory
a hlavně další zvládnutí nárůstu počtu dětí. Je
skoro zázrak, že se nakonec nějaké řešení našlo
a že se také realizuje,“ dodává ředitelka Ivana Pekárková.
-na-

ROZHOVOR

KÁVA VE STÍNU
VZROSTLÝCH
STROMŮ
Půlrok uplynul od okamžiku, kdy se na obecním úřadě objevil poprvé Jakub Baudyš s tím,
že by v Areálu zdraví rád otevřel malou kavárnu. Následovala řada jednání i s líbeznickými neziskovkami a skauty o tom, zda by
tam takové zařízení mohlo vyrůst a kde by
mělo stát. Malá dřevostavba před skautskou
chatou je důkazem, že opravdu odhodlaný
člověk může měnit svět a překonávat i byrokratické překážky. První kávu v MéLíbeKafe
uvařil Jakub Baudyš se svou kolegyní ve středu
20. července. Jaká byla cesta ke splnění jednoho malého snu, prozrazuje v následujícím
rozhovoru.

Jak jste připadli na to, že by v Areálu zdraví
měla být kavárna?
Myšlenka otevřít kavárnu v Areálu zdraví vznikla po
narození dcery. Mé ženě při procházkách s kočárkem chyběla možnost dát si kávu v klidném a nekuřáckém prostředí.

Co vás samotné přivedlo k tomu, že jste se
vrhli do tohoto typu podnikání?
Vlastní restaurace mě vždy lákala, ale protože se
chci více věnovat své rodině, tak jsem zvolil cestu
malého podniku se zaměřením právě na děti.

To vypadá, jako by vám Arčo učarovalo?
Čím vám padlo do oka?
Ano, Arčo mi opravdu učarovalo. Je to místo s kombinací mnoha věcí. Přírodní areál se vzrostlými
stromy a přirozeným stínem za slunečného počasí,
možnost různorodého sportovního vyžití, dětské
hřiště pro nejmenší a hlavně bezpečnost tohoto
areálu, který nemá v těsné blízkosti žádnou dopravní komunikaci a tím pádem je bez provozu motorových vozidel.

Sám jste působil jako manažer jednoho významného obchodního řetězce. Teď jste
kavárníkem. To je docela velká profesní
změna. Půjde vám to?
Jako manažer jsem denně řešil pracovní a logistické
problémy, vedl tým bezmála devadesáti lidí. Věřím,
že získané zkušenosti mi pomohou i s chodem kavárny a nyní budu řídit pouze sám sebe. A jestli mi
to půjde, to mi řeknou hosté kavárny.

Máte sám nějakou oblíbenou kavárnu?
Ano, mám, MéLíbeKafe.

Řadíte se mezi milovníky a znalce kávy?
Máte nějakou oblíbenou?
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Jakub Baudyš s kolegyní na prahu nové kavárny
Kávu mám rád a rád si ji vychutnám v příjemném
prostředí. Dobrá káva není jen o kvalitním zrnu. Důležité je dobře se starat o kvalitní stroj, jenž kávu
vyrábí. Hodně záleží také na obsluze, která s nadšením pečuje o hosta. Také je pro mne podstatný
interiér, vyhledávám zajímavé designové prvky.

Na Arču je stále nejvíce dětí. Ty si na kávu
většinou nepotrpí. Nabídnete něco i jim?
Protože kavárna je určena pro děti a jejich doprovod, máme v nabídce několik druhů nealkoholických nápojů. Dobrou volbou a mládeží velmi
oblíbenou je točená kofola a domácí ledové limonády. Samozřejmostí jsou pochutiny, v tomto teplém
počasí nabízíme kopečkovou zmrzlinu a nanuky.

Co všechno budete nabízet?
Ke kávě by neměl chybět dobrý zákusek nebo dort,
jejich nabídku chceme měnit, aby se hosté mohli
těšit na jiné chutě. Nabídku vymýšlíme s ohledem na dostupnost sezonního sortimentu a počasí.
V zimě budou samozřejmostí teplé nápoje a polévky.
Již jsem zmiňoval domácí limonády, ze kterých mám
velkou radost. Pro ty, kteří nemilují sladké, připravujeme i slanou variantu, například panini, quiche.

Budete nabízet i nějakou specialitu?
Rád bych své zákazníky pozval na Affogato café,
což je výborná smetanová zmrzlina přelitá kávou

Jak vlastně budete mít otevřeno? A bude
otevřeno i za deště a sněhu?
Otevírací doba je od desáté do osmé hodiny večerní, a to celoročně. I za deště a sněhu má Arčo
své kouzlo.

Hlavním tématem ve Zvonokosech byly veřejné záchodky. Na Arču jsou, ale teprve teď
budou otevřené po celou dobu provozu kavárny. To je také průlomová věc…

foto archiv MéLíbeKafe
Ano, máte pravdu. Lidé mají konečně v Arču nejen
občerstvení, ale také hygienické zázemí. O důvod
víc tento areál navštívit.

Máte nějakou představu, kam byste to
v kavárenství chtěl dotáhnout?
Budu rád, pokud se mi podaří vytvořit soběstačný
fungující podnik, kam se budou lidi rádi vracet. Čas
teprve ukáže, zda vybudování MéLíbeKafe byla
dobrá volba.

Možná už v říjnu by se mělo otevírat občerstvení v novém objektu tělocvičny. Nebude to
drtivá konkurence? Budete se hlásit do soutěže o provozovatele dalšího nového zařízení?
Konkurence se nebojím, obě zařízení, jak kavárna, tak sportoviště, jsou odlišná svým zaměřením.
Věřím, že lidé si najdou to „své“ místo. O provozování dalšího zařízení jsem zatím nepřemýšlel, ale
když se mě teď ptáte, tak myšlenka sesterské MéLíbeKafe se mi líbí.

Neberete to jen jako odrazový můstek pro
nějakou velkou kavárnu v centru Prahy?
Nepokukujete třeba také po michelinské
hvězdě?
Určitě neberu, jak jsem již v úvodu řekl, rád bych se
více věnoval své malé dceři, trávil s ní čas na hřišti,
ve stínu stromů, v Arču.

Co byste své vlastní první kavárně přál do
prvních let jejího života v Arču?
Přál bych sobě i kavárně, aby se stala místem, kam
se lidé budou rádi vracet a kde budou pobývat
rádi.
-na-
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TÉMA

STAVBA
TĚLOCVIČNY SE
BLÍŽÍ DO FINÁLE,
PŘIDÁVÁ SE HŘIŠTĚ
Stavební práce v nové tělocvičně pokračují intenzivně. Jen v posledních měsících nebylo
tolik vidět stavební ruch kolem objektu. Uvnitř
jsou už ale všechny příčky hotové a pracuje se
na keramických obkladech celého zázemí. Hotové jsou veškeré rozvody elektřiny i topení.
V srpnu by měly do interiéru přibýt kompletní akustické obklady a začne se pracovat také na dřevěné
fasádě. Sportovní podlahy uvnitř objektu přijdou na
řadu jako poslední. Zároveň se na začátku srpna
rozběhnou práce na komunikacích kolem budovy
a na rozšířeném parkovišti. „Pro všechny návštěvníky zdravotního střediska to bude znamenat dočasné omezení. Tlačíme ale na firmu, aby práce
proběhly co nejrychleji. Všechny občany prosíme
o pochopení a trpělivost,“ vysvětluje místostarosta
obce Michal Doubrava.
„Předpokládáme, že by vše mělo být pro kolaudaci hotové na začátku října. Vyhlásili jsme proto
už teď výběrové řízení na správce budovy i pro-

Na pravém křídle se do drtivé ofenzívy pustil… buldozer

vozovatele občerstvení,“ upřesňuje Michal Doubrava.
Obec spolu s fotbalovým klubem od začátku
roku usiluje o potřebné finanční prostředky na rekonstrukci hřiště. Žádost o dotaci na ministerstvu
školství bohužel neuspěla.

VYBÍRÁ SE SPRÁVCE OBJEKTU
„Podnikli jsme všechny potřebné kroky a vše
jsme stihli v termínech. Všude ale asi uspět nemůžeme. Rozhodovali jsme se proto velmi složitě, co

foto -na-

dál s hřištěm. Variantou bylo provést jen základní
srovnání a s dokončením počkat, pokud se podaří
získat podporu v příštím roce. Znamenalo by to ale
další komplikace pro organizaci příští sezony. Rozhodli jsme se nakonec pro zjednodušení projektu
a sháníme pro to vlastní prostředky, kde jen to je
možné,“ objasňuje Michal Doubrava.
Ještě letos by tak mělo hřiště projít kompletní
úpravou terénu a srovnáním do roviny. Vybuduje se
automatická závlaha a měla by se také osít tráva do
kvalitního substrátu. Všechny tyto úpravy vyjdou
bezmála na tři miliony korun. Na vedení obce teď
je finanční prostředky zajistit.
-na-

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

LÍBEZNIČTÍ
SKAUTI STRÁVILI
ZAČÁTEK LÉTA
V BRADAVICÍCH
Letošní první skautský tábor ve znamení bradavické školy čar a kouzel. Děti i vedoucí si připravili na tábor nádherné kouzelnické obleky,
klobouky i čarodějné hůlky, čímž se tábor proměnil v místo plné čarodějů a kouzelníků. Jako
ve správné škole probíhala i výuka kouzelnických předmětů, jako jsou lektvary či kouzelné
formule. Dramatické byly závody na vlastnoručně vyrobených košt’atech, Famfrpál nebo
boj s Mozkomory při podvečerní hře. Děti získaly kámen mudrců, aby ho posléze musely
zničit – jakmile zjistily, že je z karamelu, tak ho
společně snědly. Další nástrahy různých kouzelných či nebezpečných tvorů na ně čekaly při setkání s pravěkým hadem Baziliškem, pavoukem
Aragogem či drakem. Závěr tábora patřil souboji jednotlivých kolejí o Ohnivý pohár.
Přestože s námi letos bylo i mnoho nováčků a věkové rozpětí dětí bylo od první do osmé třídy, vytvořil se na táboře báječný kolektiv a příjemná
atmosféra. Setkaly se zde děti ze čtyř oddílů –
Štiky, Klubíčka, Stopaři a pár Kaktusáků. Někteří
se ještě před táborem vůbec neznali, a tak bylo
milé poznávat nové tváře a navazovat nová přátelství. Tábora se účastnilo více než 40 dětí, tak
bylo koho poznávat.
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Profesorka McGonagalová začíná svou lekci létání na koštěti

Celodenní pobyt na čerstvém vzduchu je značně
náročný, zvláště za chladného či deštivého počasí.
Mýt se ve studené vodě, běhat kus za tábor za
světla i za tmy na kadibudku, vyhánět ze stanu pavouky, komáry a jinou zvířenu, chodit do lesa pro
dříví na táborák – to všechno patří k tábornickému
životu. Menší děti byly ubytovány v podsadových
stanech, ty starší spaly v týpí – většina z nich letos
poprvé.

DOSLOVA KOUZELNÝ TÁBOR –
DOŠLO I NA FAMFRPÁL
Kromě klasických tábornických dovedností, jako
je řezání a sekání dříví či rozdělávání ohně, si děti
mohly vyzkoušet i vyřezávání kouzelnických hůlek,
nízkolanové překážky, jízdu na lodi po proudu

foto Radek Kraus

i proti proudu, opékání rohlíků nad ohněm, či se
naučit uvázat si správně svou kouzelnickou kravatu.
Počasí s námi letos trochu laškovalo, zažili jsme
velmi chladné noci, nad ránem i 6 °C, ale také
horké letní dny, které lákaly ke koupání ve studené
Ploučnici. Dvakrát na nás nebe spustilo liják tak
silný, že jsme například z výletu do Mimoně přišli
promočení jako vodníci. Na druhou stranu se letos
urodila spousta borůvek, takže jsme se při každé
příležitosti nacpávali slaďoučkými lesními plody, až
jsme měli celé pusy i ruce fialové. Borůvky jsme si
natrhali také do knedlíků a zbylo i na svačinu se
smetanou. To byla mňamka.
Velké poděkování patří všem vedoucím, zdravotnici i kuchařkám, kteří věnovali dobrovolně a bez
nároků na odměnu nemalé úsilí a spoustu svého
času přípravě a realizaci tohoto tábora pro 42 dětí
z Líbeznic a okolí.
Ivana Krausová
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

POZVÁNKA

LIDICE 2016
V mezinárodní výtvarné soutěži Lidice získali žáci
ZUŠ Líbeznice Kateřina Kovářová a Max Levin
Čestná uznání za své grafiky. Ve velké konkurenci
několika tisíc výtvarných prací z celého světa je to
velký úspěch.
Šárka Mišurcová

Ocenění žáci

foto -šm-

MUZEUM
V KRABIČCE
2. SVĚTOVÁ VÁLKA
V celostátní výtvarné a historické soutěži Muzeum
v krabičce, vyhlášené Vojenským historickým ústavem, obsadil Dominik Vařeka, žák šestého ročníku
líbeznické základní školy, krásné 3. místo. Cenu
obdržel za svůj komiksový příběh inspirovaný událostmi 2. světové války.
Šárka Mišurcová

LETNÍ KINO S BÁSNÍKY
Senátorka Veronika Vrecionová a starosta Líbeznic Martin Kupka
vás zvou v neděli 14. srpna 2016 od 21 hodin do Areálu zdraví na promítání
pod letní oblohou. Těšit se můžete na nejnovější díl Básníků režiséra Dušana
Kleina a scenáristy Ladislava Pecháčka s Pavlem Křížem a Davidem Matáskem
v hlavních rolích – Jak básníci čekají na zázrak.
Vstup ZDARMA. Občerstvení zajištěno.

SOUTĚŽ

VYHLAŠUJEME
TRADIČNÍ ZAHRÁDKÁŘSKOU
SOUTĚŽ:
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.
Dominik Vařeka
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Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OBECNÍ ÚŘAD
pokračování z č. 6/2016
Ve druhé polovině 19. století obecní starostové
vybírali pro stát c. k. přímé daně a měsíčně jich
výtěžek odváděli na c. k. berní úřad v Karlíně. Například za prosinec 1888 odvedl Josef Láha hotově 608 zlatých 98 krejcarů. Za cestu do Karlína
pobíral starosta z obecního fondu 1 zl. 40 kr.,
strážník méně. Potom r. 1900 starostové v království Českém se zhostili tohoto přeneseného úkolu
na protest proti rakouské vládě, že zrušila spravedlivá jazyková nařízení.

VE DRUHÉ POLOVINĚ
19. STOLETÍ VYBÍRALI
STAROSTOVÉ PRO STÁT
PŘÍMÉ DANĚ
Po Láhovi vedl záležitosti obecní první radní
Josef Heřtus z č. 78 jen krátký čas a 6. května 1909
se ujal úřadu starostenského MUDr. Josef Hetteš.
Ten měl r. 1910 podat výroční zdravotní zprávu, nevyhověl ani na dvě urgence a byla mu uložena pořádková pokuta 20 K do obecního důchodu.
Po obecních volbách v lednu 1911 Karel Eim
č. 29 a druzi podali námitky, c. k. místodržitelství
dne 29. července 1911 zrušilo volbu MUDr. Josefa
Hetteše a 6. září r. 1911 stal se starostou Antonín
Weinstein z č. 96. Ten zde vládl sedm roků. Zanechal po sobě smutnou pověst, neboť 25. července
1918 schválně zastřelil zdejšího občana, 28letého
Františka Aima. Tento voják byl svobodný, neměl
už rodičů, uprchl r. 1918 z fronty a ukrýval se v Líbeznicích. S jinými třemi vojenskými uprchlíky

OBECNÍ KNIHOVNA

SVĚT VČEREJŠKA
„Počátkem léta 1928 jsem dostal pozvání“,
píše Stefan Zweig ve své knize Svět včerejška –
vzpomínky jednoho Evropana, „abych se jako
delegát rakouských spisovatelů účastnil v Moskvě oslav stého výročí Lva Nikolajeviče Tolstého a pronesl tam při slavnostním večeru řeč
na jeho počest.
Poprvé jsem jel ruskou zemí a ta na mne kupodivu
nepůsobila cize. Vše bylo podivuhodně známé, širá
prázdná step se svou tichou melancholií, malé
chýše a městečka se svými cibulovitými věžemi,
muži s dlouhými plnovousy, napůl rolníci, napůl
proroci, kteří nás zdravili dobromyslným širokým
úsměvem, ženy v pestrých šátcích na hlavách a v bílých halenách prodávaly kvas, vejce a okurky. Jak
to, že jsem to všechno znal? Jen díky mistrovství
ruské literatury – Tolstého, Dostojevského, Aksakova, Gorkého, kteří nám tak velkolepě realisticky
vylíčili život ‚lidu‘. Měl jsem pocit, že těm lidem rozumím, když hovořili, ačkoli jsem neznal jazyk,
všem těm dojemně prostým mužům, kteří tu zeširoka a pohodlně stáli ve svých širokých halenách,
mladým dělníkům ve vlaku…“
V té době, kdy byl pozván do tehdejšího Sovětského svazu, byl Stefan Zweig na vrcholu tvůrčích
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zúčastnil se Fr. Aim 25. 7. noční pochůzky. Z polního pychu si každý za úsvitu odnášel trochu
brambor, bylať o potraviny velká nouze. Starosta
A. Weinstein si na mladíky počíhal a usmrtil Fr.
Aima. Vrahovi se nic nestalo, hájil se výmluvou
(hájil ho obhájce Dr. Karel Baxa), že střílel po válečném zběhovi – desertéru. Fáma praví, že Aim
byl jeho sokem v lásce, neboť se ucházel o starostovu milenku, ačkoli Weinstein byl ženat.
Na místě vraždy byl Aimovi postaven pomník,
stál tam (u transformátoru proti č. 150, 151) asi
20 let, až byl poražen autobusem z Vodochod. Při
stavění pomníku se obec zavázala, že o pomník
bude pečovati, ale zůstalo při slibu… Už asi 13 let
leží vyvrácený pomník u transformátoru bez nápisu.
Násilný starosta se musel vzdáti úřadu a od
30. července 1918 úřadoval první rada Josef Heřtus. Od 20. ledna 1919 chtěl Weinstein zase
starostovat, ale zástupci obce s ním nechtěli zasedati. On později opustil obec i svou rodinu, měl
tuze bolavou nohu, uchýlil se do chorobince v Počernicích, potom do nemocnice a zdejší obec
s tím měla značné výlohy, když jeho příbuzní nechtěli za něho platit. Hnanecké komisařství
v Praze 3. 6. 1933 oznamuje, že sem dopraví Ant.
Weinsteina, nevezme-li si ho obec do 7. 6. Naše
obec tedy 9. 6. žádá o přijetí A. W. do okresního
chorobince v Počernicích a 16. června 1933 posílá
přihlášku i smlouvu o jeho přijetí. Ještě r. 1939
obec Líbeznice platila za něho 243 Kč ošetřovné
za čtvrt roku a 240 Kč pohřebních výloh.
Obecní výbor zvolený podle tří sborů byl rozpuštěn v březnu r. 1919 a 3. dubna okres jmenoval obecní správní komisi po třech členech ze čtyř
politických stran s předsedou Bedřichem Hofmanem z č. 152. Tato komise připravila volby podle
nového zákona, jež se konaly 15. června, nejvíce
hlasů obdrželi sociální demokraté.
Dne 7. července 1919 byl zvolen starostou
Karel Hamršmíd z č. 157, radními Frant. Sýkora
z č. 77 a učitel Václav Bláha. Hamršmíd starostoval dva roky.
Když v obecní schůzi vyťal facku Václavu Jelínkovi, resignoval v srpnu 1921. Potom obec na
něm soudně vymáhala 2 305 Kč, jež obec utrpěla

při dodávce hnojiv z družstva – chybělo na váze,
starosta manko včas nereklamoval. V r. 1924
došlo k smíru a obec doplatila 3 300 Kč s úroky
a výlohami.
Úřad starostenský v srpnu 1921 převzal první
radní František Sýkora z č. 77 a konal jej do jara
1923, kdy odstoupil, neboť zpronevěřil 30 702 Kč
obecního majetku. V lednu 1925 byl Sýkora ve
vazbě. Schodek Sýkora částečně nahradil dvěma
měrami pole z přídělu za 5 500 Kč a postupem
stavebního místa s navezeným materiálem v ceně
3 800 Kč, celkem 9 300 Kč.

PLATILO SE STÁLE –
ZA NESLUŠNÉ CHOVÁNÍ,
ZA ZPRONEVĚRU,
ÚROKY Z PRODLENÍ
Zbyla za ním pohledávka 21 402 Kč s úroky
z prodlení. Frant. Sýkorovi chybělo 48 dokladů
z let 1921 a 22 na účtované výdaje.
Po odchodu Sýkorově byla 4. 4. 1923 ustavena obecní správní komise v čele s učitelem Floriánem Škodou, výlohy intervence zástupce okresu
105 Kč zaplatila obec.
Tato komise fungovala jen 2 měsíce a 31. května 1923 byl zvolen starostou František Srb z č. 18.
Ten starostoval 8 roků po dvě volební období,
neboť r. 1927 byl zvolen opět (žil 1886–1953).
Výsledek voleb 16. 10. 1927 byl (počet hlasů/
mandátů): domovina 122/3, nár. socialisté 52/2,
komunisté 236/6, nár. demokr. agrární strana
135/4, sociální demokraté 51/1, živnostníci 79/2.
Volební číslo bylo 36.
Ve volbách r. 1931 byl zvolen Václav Blažej
z č. 168. Starostenský úřad vykonával 14 roků,
v dobách jeho dovolené ho zastupoval Václav Srb
z č. 136.
Stávalo se, že starosta musel svolati schůzi podruhé, ba i potřetí, když údové výboru se nedostavili, např. r. 1906.
Pokračování v příštím Zpravodaji

sil. Narodil se 28. listopadu 1881 ve Vídni. Otec
Moritz Zweig byl majetný továrník z Moravy, matka
Ida pocházela z Jižní Itálie.
Již na Maxmiliánově gymnáziu zkouší psát
básně, aforismy a povídky. Některé vycházejí v různých časopisech. Po maturitě odchází studovat
filozofii a dějiny literatury na univerzitu. Mezitím
mu vychází první básnická sbírka Stříbrné struny
(Silberne Saiten). V roce 1904 dokončil Zweig univerzitní studia, začíná cestovat, vstřebávat zážitky
a poznávat lidi.
V roce 1905 vydal Zweig životopis Paul Verlain,
první z řady románových biografií, jimiž se proslavil
(Marie Antoinetta, Marie Stuartovna, Joseph Fouché, Balzac, Romain Rolland, Otokar Březina).

ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
SLOUŽIL VE VÍDEŇSKÉM
VÁLEČNÉM ARCHIVU
Do Zweigova dalšího života zasáhla první světová válka. Díky vlivnému příteli unikl povinnosti nastoupit na frontu a místo toho sloužil ve vídeňském
válečném archivu. Skutečnou tvář války poznává na
služební cestě do Haliče v roce 1915. Pod vlivem
hrůz, které spatřil, a rozhořčen lživými novinovými
zprávami píše protiválečné biblické drama Jeremias
a také povídky o lidech postižených válkou Malá
kronika (Kleine Chronik).
Začátkem třicátých let Zweig pracuje na triptychu věnovaném třem postavám novodobé psychoterapie (Franzi Antonu Mesmerovi, Mary Bakerové-Eddyové a Sigmundu Freudovi) nazvaném Léčení
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duchem (Die Heilung durch den Geist).Vydává též
biografii Marie Antoinetta a píše libreto k opeře Richarda Strausse Mlčenlivá žena (Die schweigsame
Frau).
Hitler je jmenován říšským kancléřem a pro
mnoho lidí začíná čas zla. Zweig odjíždí v říjnu 1933
do Anglie. Ještě se vrátí do rodného Rakouska, ale
zažije politické pronásledování a policejní prohlídku
svého domu. Utvrdí ho to v rozhodnutí opustit Salcburk a vrátit se do Londýna.
V roce 1938 německá vojska obsazují Rakousko,
dochází ke zvratu ve Zweigově osobním životě.
Rozvádí se s Friderikou Marií von Winternitzovou,
která mu byla i profesně nápomocna. Spolu vytvářeli biografie například o Marii Stuartovně. Také
umírá jeho matka.

V ROCE 1939 SE ŽENÍ
A PŘIJÍMÁ ANGLICKÉ
OBČANSTVÍ
Poznává Lotte Altmanovou, ženu, která mu pomáhá při jeho literární práci, stane se pro něj nepostradatelnou pomocnicí a později i něčím víc.
Dokončuje dlouho chystaný román Netrpělivost
srdce (Ungeduld des Herzens) a odjíždí na přednáškové turné do Spojených států.
Anglie vstupuje do války s Německem. Zweig si
spolu s Lotte připadá jako nepřátelský cizinec. Trápí
ho, pro koho bude psát, jaké čtenáře může ještě
oslovit. V roce 1939 uzavírá manželství s Lotte
a o rok později přijímají anglické občanství.
Odjíždí s Lotte do New Yorku, absolvuje přednáškovou cestu po Brazílii, Argentině, Uruguayi.

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM

V lednu 1941 se vrací zpět do New Yorku, ale nikde
není spokojen. Jako by nemohl nalézt ztracenou
rovnováhu. Už na podzim 1941 se vrací do své oblíbené Brazílie. Najímá si domek v Petropolisu
(70 km od Ria de Janeira) a dokončuje vzpomínky
Včerejší svět (Die Welt von gestern).

22. ÚNORA 1942
S MANŽELKOU PÁCHAJÍ
SEBEVRAŽDU
V únoru 1942 odjíždí s Lotte do Ria, aby se
zúčastnil proslulého karnevalu. Následující den nachází v novinách zprávu o pádu Singapuru, útoku
Němců na Suezský průplav a mnoho dalších válečných zpráv. O karnevalu už nechce slyšet a naléhá
na Lotte, aby se vrátili zpět do Petropolisu.
Večer 22. února 1942 uléhají manželé Zweigovi
ke spánku. Oba jsou slavnostně oblečeni. Po napsání dopisu na rozloučenou spolykají velké množství barbiturátu Veronal. Usínají v objetí. Dobrovolně
odcházejí ze světa plného válečného běsnění a nacistické zvůle.
Stefan Zweig byl již za svého života považován
za jednoho z nejlepších německy píšících autorů.
Začínal překlady, byl výjimečným tlumočníkem světové poezie, psal lyrické básně ovlivněné francouzským symbolismem. Výtečný novelista a esejista.
Vytvořil nový typ faktografické románové biografie.
K jeho nejznámějším dílům patří: Amok, Netrpělivost srdce, Šachová novela, Léčení duchem,
Svět včerejška.
Nakladatelství Sumbalon při vydání knihy Svět
včerejška – vzpomínky jednoho Evropana v roce
2013 knihu uvádí takto:

„Paměti světoznámého rakouského autora jsou
jednou z jeho nejlepších a nejdůležitějších knih
a jedním z pramenů k pochopení novodobé evropské kultury. V knize jsou zachyceny formou očitého
svědectví zásadní události od konce 19. století do
období 2. světové války, atmosféra evropských velkoměst, setkání s mnoha významnými osobnostmi
té doby.
Dozvídáme se mnohé o talentovaných, vzdělaných literátech, básnících, hudebnících, politicích,
filozofech, umělcích, jakými byli Verhaeeren, Altenberg, Herzl, Rilke, Rathenau, Rolland, Rodin, Duhamel, Du Gard, Roth, Bloch, Hesse, Gorkij, Wells,
Richard Strauss, Toscanini, Schweitzer a další, kteří
navštěvovali jeho dům na Kapucínském vrchu
v Salcburku.“

TATO KNIHA JE
POVAŽOVÁNA ZA JEDNU
Z JEHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
A NEJLEPŠÍCH KNIH
Svět včerejška zaujme čtenářovo srdce i intelekt
nesentimentální formou, brilancí jazyka, jasným kritickým pohledem na svět, Evropu a autorovu rodnou Vídeň. Jako by i pro Stefana Zweiga platila
zásada Stendhalova: „Kdo chce být dobrým filozofem, ten musí být stručný, jasný, bez iluzí.“
Poslední napsaná slova Stefana Zweiga:
„Pozdravuji všechny své přátele! Kéž ještě uzří
ranní červánky po dlouhé noci! Já, příliš netrpělivý,
je předcházím.“ (Noc z 22. na 23. února 1942.)
Alexandra Dančová

OBEC LÍBEZNICE VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA
SPRÁVCE OBJEKTU A NA NÁJEMCE GASTROPROVOZU
NOVÉ TĚLOCVIČNY
Správce objektu

10. 7. 1871 narozen francouzský spisovatel, kritik
a esejista Marcel Proust – Dnové četby, Hledání
ztraceného času

správa objektu, technická správa a údržba objektu, údržba zeleně v okolí objektu, sekání a další
údržba fotbalového hřiště, organizace úklidu objektu, administrativa spojená s nájmem tělocvičny,
koordinace nájemců.

10. 7. 1931 narozena kanadská spisovatelka Alice
Munroová – Už dávno ti chci něco říct, Drahý život,
Láska dobré ženy

Pracovní doba:
• pružná podle potřeby uživatelů objektu
• nutná dostupnost pro případ havárie a komunikace s uživateli objektu v pracovní dny
i o víkendech a svátcích

23. 7. 1926 narozen český prozaik, fejetonista,
publicista Ludvík Vaculík – Sekyra, Český snář,
Stará dáma se baví
26. 7. 1856 narozen
anglický dramatik,
prozaik a esejista
George Bernard Shaw
– Pygmalion, Živnost
paní Warrenové,
Dům zlomených srdcí

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme červencovým jubilantům: Pelcová
Věra – 89 let, Košinová Marie – 89 let, Krátká
Marie – 83 let, Kotos Ján – 80 let, Špinarová
Marie – 80 let, Snopek Bohuš – 80 let, Nečesánek Jaroslav – 75 let, Hurychová Marie – 70 let,
Petržílka Antonín – 70 let, Píchová Eva – 70 let,
Kodetová Jana – 70 let, Raszka Jan – 70 let.
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Nájemce gastroprovozu
Podmínky a požadavky:
• Příslušná oprávnění pro hostinskou činnost
• Nájemce musí zajistit poskytování gastronomických služeb při zápasech fotbalových soutěží
a na vyžádání pro všechny akce pořádané obcí v objektu tělocvičny. Všechny akce musí být
nájemci nahlášeny v předstihu nejméně 7 kalendářních dnů.
Kritéria hodnocení:
• výše nájmu
• rozsah služeb
• struktura služeb
• kvalita projektu
• kvalita referencí

30 %
20 %
20 %
20 %
10 %

Přihlášku do obou výběrových řízení je nutno doručit poštou nebo osobně v úřední dny
(pondělí a středa) na adresu Obec Líbeznice, Mělnická 43, nejpozději do 23. srpna
do 12.00 hodin. Podrobné podmínky obou výběrových řízení najdete na www.libeznice.cz.
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Kalendář akcí
pro rok 2016
Country večer
Posvícení
Líbeznický koloběh
Vejšlap povodím
mratínského potoka
27. 11. Vánoční trhy a koncert
v kostele sv. Martina
27. 8.
10. 9.
17. 9.
1. 10.

ZÁBAVNÉ ČTENÍ
NEJEN
NA PRÁZDNINY
POZOR, POZOR!
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
SEZNÁMIT SE S KNIHOU
Jany Jirouškové, kurátorky afrických
sbírek Náprstkova muzea v Praze
Tajný cestovní deník
Agáty a Kožicha
LETNÍ CENA

170,-

Více informací na
www.grafika-agama.cz

Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1 400 ks • dtp: AGAMA® poly-graﬁcký ateliér, s.r.o. • tisk: MH Tisk s.r.o.

8

Líbeznický zpravodaj 7/2016

