
Pokud bychom měli charakterizovat „typického“ respondenta naší ankety, byla by to žena v zaměstnaneckém
poměru ve věku 26–40 let, která v obci žije 3–10 let spolu s dalšími třemi členy rodiny (viz grafy 1–5).
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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

Číslo měsíce: 524 – tolik vyplněných dotazníků se
sešlo v průzkumu o rozvoji obce.

Od dubna do června probíhalo v obci anonymní dotazníkové šetření, které mapovalo názory ve-
řejnosti na život v obci a poskytlo tak prostor vyjádřit názor na to, co se v Líbeznicích jejich oby-
vatelům líbí či nelíbí a co a jak by chtěli změnit. Anketa obsahovala 38 otázek, odevzdáno bylo
celkem 524 dotazníků (ať v papírové podobě, či elektronicky). Tento počet sám o sobě svědčí
o tom, že anketa vyvolala velký zájem, a poskytuje tak vskutku plastický obrázek o názorech oby-
vatel. Vyhodnocení ankety předkládáme v podobě přehledných grafů a krátkého komentáře.

LÍBEZNICE – JAKÉ JE CHCEME MÍT Milí čtenáři,
nové číslo zpravodaje přináší očekávané vyhod-

nocení rozsáhlého dotazníkového šetření. Chtěl
bych moc poděkovat všem, kteří se do tohoto prů-
zkumu zapojili a poskytli nám zpětnou vazbu. Po-
těšilo mě, že dotazník vyplnilo 524 lidí. Je to
fakticky více než čtvrtinová návratnost a jasný
důkaz, že vám na rozvoji Líbeznic záleží. Podobná
šetření se už v řadě měst a obcí v celé České repub-
lice prováděla. Jako velký úspěch se přitom hodno-
tila už desetiprocentní návratnost. Věrohodnost
našeho líbeznického šetření je tedy opravdu velká.

Průzkum ukázal poměrně velkou spokojenost
s rozvojem Líbeznic. Navíc potvrdil, že priority 
veřejnosti se shodují s aktuálním úsilím obce. Na 
prvním místě teď opravdu stojí prosazení přímé
sjezdové rampy z dálnice D8 ve směru na Nerato-
vice. Hned na několika posledních jednáních zastu-
pitelstva jsme se věnovali dalšímu osudu areálu
sběrných surovin v centru obce. Směřujeme k tomu,
aby pozemky obec získala do svého vlastnictví
a mohla je následně využít k proměně samotného
středu Líbeznic. V plánu jsou například byty s pečo-
vatelskou službou.

Mám radost z toho, že velká část z vás oceňuje
nedávno realizované stavby a proměnu veřejných
prostranství. A to přesto, že se snažíme otevírat
dveře moderní architektuře a realizovat odvážné
návrhy. V reakcích na dotazníkové šetření se obje-
vila samozřejmě i kritika, že se takové stavby 
do obce nehodí. Jsem přesvědčen, že dobrá obec
nemá být nehybným kamenem bez života. O všech
projektech se s vámi snažíme bavit a veřejně pro-
jednáváme všechny významnější novinky. Věřím, že
se tak daří rozvíjet obec, která nestojí mimo zájem,
myšlení a život svých občanů. Že proměňujeme
obec v souladu s většinovým naladěním. Je mi ale
také jasné, že k tomu je třeba stálá otevřenost. Věci
se opravdu v čase mění. K tomu, abychom neztratili
kontakt s vývojem potřeb a nálad líbeznických ob-
čanů, určitě posloužilo i ono dotazníkové šetření.
Ubezpečuji vás, že jsem pečlivě pročetl všechny kri-
tické poznámky. Celou řadu podnětů se také poku-
síme co nejdříve uspokojit. V krátké době přibydou
nové lavičky v Areálu zdraví a na dalších místech.

Ještě jednou děkuji všem, kdo našemu prů-
zkumu věnovali čas a pozornost. Pomohli jste tak
především své vlastní obci.

S přáním krásného zbytku léta

Váš starosta 

Dokončení na straně 2

graf 1 graf 2

graf 3 graf 4

graf 5
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Dokončení ze strany 1

Nejdůležitějším informačním zdrojem o životě v obci zůstává Líbeznický zpravodaj (označilo ho 89 % respondentů), více než polovina respondentů čerpá informace
z webových stránek obce (graf 6).

Na Líbeznicích respondenti nejvíce oceňují jejich polohu v zázemí Prahy a dostupnost veřejné dopravy. Nadpoloviční podíl respondentů označil též nově realizované
projekty a úpravy veřejných prostranství (graf 7).

Necelá polovina respondentů v otevřené otázce využila možnosti sdělit, kam na procházku by zavedli návštěvu. Nejvíce „bodoval“ areál základní školy (Duhovka,
Rondel, nová sportoviště; celkem 169 zmínek), centrum obce (vč. náměstí; 105) a Areál zdraví včetně skateparku (93). Početně zastoupeny byly též zmínky
o cestě Mratínkou (50), na Beckov (43) a do Měšic (42). Z dalších konkrétních míst jsou považovány za nejzajímavější pro návštěvníky obce místní zahradnictví
(31) a kostel (30).

Za největší negativum Líbeznic je považována tranzitní doprava (64 % respondentů), areál sběrných surovin v centru obce (36 %) a výskyt psích exkrementů
(32 %) – viz graf 8. Nad rámec vyjmenovaných možností 11 lidí zmínilo jako negativum hluk z letecké dopravy a hrozbu rozšíření Letiště Vodochody. Respondenti
v Líbeznicích nejvíce postrádají větší park (47 %) a cyklostezky (40 %) – viz graf 9. Mezi individuálními odpověďmi se objevily ve větším počtu lavičky, chybějící
les či koupaliště. Hned několik respondentů by si také rádo zašlo na něco sladkého do cukrárny.

graf 6

graf 7

graf 8
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Další otázky se týkaly obecní knihovny (viz grafy 10 a 11). Zajímavou informací je, že 57 % respondentů nikdy nevyužilo služeb obecní knihovny.

Více než 70 % respondentů hodnotí jako dostatečnou nabídku kulturních i sportovních akcí (grafy 12 a 13).

Rozložení odpovědí na otázku, co by obec měla udělat pro zlepšení veřejných prostranství, zobrazuje graf 14.

graf 9

graf 11graf 10

graf 12 graf 13

graf 14
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Bezpečnostním dopravním opatřením byly věnovány dvě otázky. Zvýšené přechody uvítalo (jednoznačně a spíše) 84 % respondentů (graf 15). Přes 70 % respon-
dentů by jako další opatření pro snížení dopravní zátěže v obci uvítalo vybudování sjezdové rampy z dálnice D8 ve směru na Mělník (graf 16).

Velký prostor autoři ankety věnovali zjišťování názorů na odpadové hospodářství. Zhruba 60 % respondentů nenaplní za týden nádobu na směsný odpad (graf
17), více než polovina respondentů upřednostňuje přechod na poplatek za popelnici a volbu z různých možností velikosti nádoby i periodu svozu (graf 18). Ne-
jednoznačné vyznění odpovědí přinesly otázky o separovaném sběru organizovaném obcí (graf 19) i o jeho formě (nádoby vs. pytle; graf 20). Současná místa tří-
děného sběru považuje za dobře dostupná a v dostatečném počtu přes 70 % respondentů.

graf 15

graf 16

graf 17

graf 18
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Současnou podobu sběrného dvora považuje za vyhovující 84 % respondentů (graf 22). Celkem 197 respondentů využilo možnosti zmínit, co by na fungování
sběrného dvora zlepšilo. Nejčastěji se objevil požadavek na rozšíření otevírací doby. Několik respondentů vyjádřilo výhrady k obsluze dvora. 

graf 19

graf 21 graf 22 graf 23

graf 24

graf 25

graf 20
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Velmi pozitivní je hodnocení bezpečnosti v obci. Více než 90 % dotázaných se v obcí cítí bezpečně nebo spíše bezpečně.
Téměř 60 % respondentů zachytilo informaci, že obec spolupracuje s neziskovou společností Antonia, která poskytuje široké spektrum sociálních služeb.
V odpovědích na otázku, kterým prioritám by se obec měla věnovat, se nejvíce lidí vyslovilo pro budování cyklostezek a in-line drah (59 %), dále pro další

zlepšování míst pro setkávání (39 %) a pro podporu volnočasových aktivit pro různé věkové skupiny (32 %) (graf 27).

graf 26

graf 27

graf 28

graf 29
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Podle průzkumu mají Líbeznice spoustu ochotných aktivních občanů. Více než 75 % respondentů je připraveno se aktivně zapojit do života v obci. Největší část
z nich je ochotna pomoci s péči o veřejná prostranství v místě bydliště a s organizací akcí pro děti.

Dále dotazník mapoval, jaké služby občanské vybavenosti by se v obci měly zlepšit. Celkem 38 % respondentů by přivítalo větší nabídku obchodů a služeb,
32 % pak označilo kapacitu mateřské školy.

graf 30

graf 31

graf 32

graf 33
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Jedna z posledních otázek dotazníku se týkala ži-
votního prostředí v obci. Podle 67 % dotázaných
jej nejvíce poškozuje automobilová doprava, 46 %
označilo kouř z lokálních topenišť.

Jednoznačně většinovým názorem je mezi re-
spondenty odpor k rozšíření Letiště Vodochody.
Více než 81 % z nich opovědělo, že záměr odmí-
tají. Obec by podle nich měla dál záměru bránit
(graf 34).

-kk-

graf 34

ROZHOVOR

Vizualizace nové výstavby                          foto -lč-Elšad Tagijev                                                 foto -lč-

Před dvěma měsíci se na louce za fotbalovým
hřištěm u školy objevily bagry a další těž-
ká technika. Začala tu další výstavba rodin-
ných domů. Mnoho lidí se už na obecní úřad
obrátilo s otázkou, proč se má obec rozrůstat 
a zda to není příliš rozsáhlý projekt. Jestli pro
další děti budou místa ve školce i ve škole.
Obrátili jsme se proto s otázkami na Elšada
Tagijeva, který se už mnoho let snaží projekt
prosadit.

STAVĚT 
V LÍBEZNICÍCH 
JE TAKÉ TROCHU 
SRDEČNÍ 
ZÁLEŽITOST

Kdy jste o výstavbě v této lokalitě vlastně
začal uvažovat?

První úvaha o zástavbě vznikla před mnoha lety při
pohledu na tehdejší územní plán. Zástavba mezi
Nádražní ulicí a školou se jevila jako přirozené po-
kračování rozvoje obce. Konkrétní kroky k nákupu
těchto pozemků jsme nastartovali už v roce 2004,
kdy jsme začínali s výstavbou prvního našeho pro-
jektu v Líbeznicích. Pozemky patřily různým vlastní-
kům a první nákup se uskutečnil v roce 2005,
poslední pozemky jsme získali v roce 2008. 

Veškeré naše iniciativy procházely přísnou kriti-
kou ze strany obecního zastupitelstva, tehdy ještě
pod vedením Otakara Hlavína. Občas došlo i na
emotivní výstupy, což je při projednávání rozvojo-
vých záměrů vlastně docela přirozené. Vždy jsme se
ale snažili dosáhnout takové finální podoby pro-
jektu, aby to nejvíce vyhovovalo požadavkům za-
stupitelstva. Uvedu příklad, v průběhu realizace
projektu došlo na základě oboustranné dohody ke
zvýšení příspěvku na obecní infrastrukturu z 50 tisíc
na 75 tisíc korun za každý nový dům. A dnes už je
to 100 tisíc korun.

Naplnili jsme téměř každý požadavek zastupitel-
stva. Pak došlo i ke schválení budoucího záměru
rozšíření zastavitelného území na sever od školy.

Několik let se na části pozemků rozkládalo
školní fotbalové hřiště. Dohoda před zahá-
jením stavby fotbalové hřiště pro školu fak-
ticky zachránila. Co všechno ta dohoda
zahrnovala? 

Část fotbalového hřiště se opravdu nacházela na sou-
kromých pozemcích, které jsme získali. Nové vedení
obce se na nás obrátilo s požadavkem, aby tento pro-
stor dál sloužil škole a široké veřejnosti jako sportovní
areál. Při schvalování konečného záměru výstavby no-
vých domů jsme se s obcí dohodli, že potřebnou část
pozemků pod hřištěm oddělíme a převedeme je do
vlastnictví obce. Bezplatně. Což jsme také učinili.

Vy jste chtěli stavět už před několika lety,
ale současné vedení radnice projekt při-
brzdilo, když ve třetí změně územního
plánu odložilo výstavbu nejdříve do roku
2016. Byla to pro vás velká komplikace?

To samozřejmě byla komplikace, protože jsme s tím
dopředu nepočítali, a celý projekt to také prodra-
žilo. Ale na druhé straně jsme zastánci přirozeného
vývoje. Pamatuji si, kolik času jsme trávili na jednání
zastupitelstva analýzou prognóz demografického
vývoje, modelováním zatížení školy a školky. Zkrát-
ka, museli jsme s tímto posunem navrženým obcí
souhlasit.

Kolik domů se vlastně začne stavět a kolik
jste jich původně chtěli vybudovat? 

Nebudu tady mluvit o úplně původním návrhu. Tam
jsme se blížili ke stovce domů. Návrh schválený za-
stupitelstvem nakonec zahrnuje 77 domů různého
typu. Celý projekt je rozdělen na čtyři etapy. Teď
probíhá výstavba inženýrských sítí tak, aby celý areál
byl funkční a provozuschopný. Začátkem září za-
čneme s výstavbou prvních 15 rodinných domů. Pak

někdy v březnu 2017 nastartujeme druhou fázi čí-
tající 17 domů. Poté bude záležet na trhu a po-
ptávce. Ale věřím, že atraktivní funkcionalistický
vzhled, dlouholetou zkušeností ověřené půdorysy 
a objektivně dobrá cena přinesou plody. 

Obec pro danou lokalitu také zadala zpra-
cování studie. To není obvyklý postup a de-
velopera tlačí často tam, kam on nechce. Jak
jste se s tím vypořádal?

Právě díky tlaku obce na zpracování studie se zrodil
nový vzhled a uspořádání výstavby. Také se tím zre-
dukoval počet domů. Došlo například k tomu, že
v projektu už nejsou velké bloky řadových domů.
Nově se obec rozhodla vyžadovat jednotnou uliční
čáru a jednotnost vzhledu ulice. 

Do přípravy celé zástavby včetně návrhu
jednotlivých budov jste zapojil respektova-
ného architekta. Jak padla volba na pana
architekta Hudáka?

Výběr architekta vlastně probíhal také s pomocí 
zastupitelstva, a to tak, že jsme zkoušeli několik va-
riant, včetně návrhu Jana Hájka, který s obcí spolu-
pracuje. Nakonec se nám ale nejvíce líbil návrh
ateliéru 4A architekti a architekta Petera Hudáka.
Zastupitelé naši volbu respektovali.

Jak vy sám jeho práci hodnotíte?

To řeknu, až celý projekt dokončíme. Zatím je ale
spolupráce s architektem naprosto bezproblémová



Líbeznický zpravodaj  8/2016

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 8, SRPEN 2016, ROČNÍK 14

9

a velice pozitivní. Má spoustu zajímavých nápadů
a umí také naslouchat. 

Neprodražuje účast architekta celý projekt?

Samozřejmě že ano, ale co s tím? Je to daň za nový
nádech, novou čerstvou vlnu. Doufám, že nám ten
záměr vyjde a že domy a lokalita budou opravdu
vypadat tak dobře jako na vizualizacích. Upřímně,
mám pořád trému, jako před zkouškou.

Nebudou ty domy příliš moderní? Zapad-
nou do rázu obce?

Moderní budou, to ano. Navazujeme ale na skvělou
tradici českého funkcionalismu meziválečného ob-
dobí. Navíc je tato lokalita výjimečná a přímo vybízí
k originálnímu pojetí. Od obce je oddělena kopcem
a z jihu navazuje na moderní školní areál ozdobený
Rondelem. 

Ostatně, i poslední změna územního plánu je
tak trochu výjimečná tím, jak byla pojata a zpraco-
vána. V tom, musím říct, má zastupitelstvo i zpra-
covatel Jan Hájek můj velký obdiv. 

Sledovali jste i spojení s obcí? Nevznikne tu
obec za obcí?

Nevznikne, aspoň už z toho důvodu, že ihned za
novou lokalitou je školní areál a Duhovka – přiro-
zená centra sportovního a společenského dění. Lo-
kalita je propojena pěší trasou na západní straně
u ulice Školské. Na Areál zdraví nebo ke kostelu je
to stejně daleko jako z ulice U Cihelny na jižní
straně obce. 

Počítáte v samotné zástavbě i s místy pro
společenský život?

Bude tu malý parčík v moderním funkcionalistickém
stylu třeba pro sousedské grilování nebo jen se-
tkání.

Co ještě by obec z projektu vlastně mohla
mít?

Jak jsem již zmínil na začátku, projekt se opravdu
v průběhu několik let trvajících diskusí vyvíjel a mys-
lím, že to dopadne i pro obec a její další život moc
dobře. Už jen kvůli vzhledu. Samozřejmě je tu pro
obec i další přínos, a to je téměř 9 milionů korun,
které obec dostala a ještě dostane na příspěvcích.
Nebudu vyjmenovávat „drobnosti“ typu opravy ulic
Školská, napojení západní strany školního areálu na
vodu a kanalizaci a další. Bereme to jako požadavek
obce a snažíme se to splnit.

Projekt bude přímo hraničit se zeleným
pásem. Také pro tento záměr významnou
část svých pozemků poskytnete. To je další
úlitba obci. Nevyplatilo by se vám stavět
někde jinde s menšími omezeními?

Možná by někde bylo možné stavět výhodněji, ale
my jsme tak trochu jiným typem developera.
Všude dnes mají nějaké své požadavky. Chceme,
aby se v našich domech lidé cítili dobře. Tomu při-
způsobujeme jejich podobu i okolí. Mně osobně
se v Líbeznicích žije fantasticky. Tak je to také tro-
chu srdeční záležitost. A to nějakou korunu navíc
vždycky stojí. Bez toho by mě to ale nebavilo. Na
druhé straně je ale důležité, že na straně obce ne-
jsou nesmyslné, ale racionální a splnitelné poža-
davky.

Co vás dnes s Líbeznicemi spojuje? Sám tu
také bydlíte. Jak je po letech hodnotíte?

Bydlíme v Líbeznicích od roku 2006, mimocho-
dem v domě, který je v areálu námi postavené lo-
kality. Chci, aby i mé děti tu bydlely v klidu. Chci,
aby se za díla svých rodičů nestyděly. Myslím, že
pokud v obci staví developer, který tu bydlí, dává
to také obci větší jistotu, že to tu nezkazí. 

Rozvoj samozřejmě jde a má jít dál. Snad
nikdo ho nechceme zastavit. Záleží ale samo-

zřejmě na tom, zda jsme schopni dívat se do bu-
doucnosti střízlivě a sledovat věci, které jsou pro
společnost důležité a užitečné. O to se opravdu
snažím.

4A architekti

Architektonický ateliér 4A, založený v roce 1997
čtyřmi mezinárodními partnery, se zaměřuje na na-
vrhování staveb a jejich interiérů.

Ing. arch. Peter Hudák
(jeden ze zakladatelů ateliéru)
11. 2. 1967 Košice, Slovenská republika
1986–1992 Fakulta architektury, České vysoké učení
technické v Praze

Praxe:
Autorizovaný architekt České komory architektů
(ČKA 3751) a Slovenské komory architektů (SKA
0741 AA)
1997 – 4a architekti s.r.o. (cz) / 4a architekti s.r.o.
(sk) / 4a architekti sdružení (majitel a partner) 
1994–1997 Harby s.r.o. (architekt)
1994–1995 Pragoprojekt, Praha (architekt)
1992–1994 Atelier KOPA, Košice (architekt)

Referenční práce:
Národní 41, návrh recepce a společných prostor 
(90 m2, 2014)
Petrská, rekonstrukce a dostavba kancelářské bu-
dovy, Praha 1 (8 000 m2, 2014)
M2 Waltrovka, konverze a dostavba pro Red
Group, Praha 5 (3 600 m2, 2015)
Harfa kancelářské centrum, Praha 9 (24 000 m2,
2012)
Horizon River Gardens kancelářské centrum pro
Premiumred, Praha 8 (26 000m2, 2014)
E-GATE kancelářské centrum, Praha 6 (30 000 m2,
2007)

-na-
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sících roku. Věřím, že se zde stane novou tradicí po-
řádat líbeznický turnaj v halovém fotbale. 

Ale pojďme z haly ven, i zde se udál ohromný
kus práce. Vedle haly stojí budova skrytá v zemi, v ní
je skladový prostor pro celou sportovní halu, fotbal
zde bude mít skládek, prádelnu a sušárnu na fot-
balové dresy. Před halou v dnešních dnech vzniká
zcela nové fotbalové hřiště. Jeho rozměr se i přes
stavbu a úpravu okolí změnil minimálně, takže i na-
dále odpovídá předepsaným rozměrům v mezích
pravidel 98 x 59 metrů. Původní šikmá travnatá plo-
cha se samovzrostlým travnatým povrchem na tvr-
dém jílovitém podkladu je pryč. Ještě není zcela
hotovo, ale těžká technika srovnala dvoumetrový
výškový rozdíl, takže už nebudeme hrát z kopce
a do kopce, tvrdý povrch je nahrazen předpisovou
zeminou a setá travnatá plocha bude vyživována
rozvodem umělého automatického zavlažování.
Hřiště od hlavní silnice oddělil travnatý val, na kte-
rém vznikne přírodní tribuna pro diváky.  

Konečný termín dokončení prací je na začátku
října, přesto již dnes slýchám slova chvály a upřímné
závisti fotbalistů z okolních obcí hrajících fotbalo-
vou soutěž také na Praze-východ.  

Po roce se blížíme do finále a původní sportovní
areál se změnil k nepoznání, a to i přes všechna
úskalí, která tento projekt provázela a provázejí, kdy
nešlo jen o technické problémy, změny v projektu,
jednání s dodavateli, ale i o komplikace s financo-
váním, ve chvíli, kdy jsme neuspěli s dotační žádostí,
bylo třeba „najít“ nemalé finance a dílo dokončit.
Přesto se díky dobré práci a pochopení zastupitelů
obce vše zrealizovalo v prakticky stejné podobě jako
v původním projektu, jen někde se ušetřilo na vě-
cech, které nejsou nezbytně nutné. Využije se vlast-
ního materiálu, například dřeva na přírodní tribunu
ve valu kolem hlavní silnice ze starých krovů rekon-
struované školy.

V obci nám vyrůstá opravdu plnohodnotný stá-
nek sportu a kultury. Zaklepávám všechny prob-
lémy, které byly, na krásnou dřevěnou konstrukci
této stavby a přeji si a přeji všem, aby zde našli vždy
místo příjemných zážitků, radosti z výher, příjem-
né posezení a hlavně aby zde objevilo svůj talent
hodně malých i větších sportovců…    

Zdeněk Stibal, předseda fotbalového
klubu 1. FC Líbeznice

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
Dlouholetý sen místních fotbalistů – a ne jen
jejich, ale i všech místních sportovců a fandů
sportu – se stává v těchto dnech skutečností.
V areálu sportoviště „Na Chrupavce“ se dnes
finišuje na stavbě sportovní haly i rekonstrukci
fotbalového hřiště a okolí. Když se ohlédnu do
minulosti, tak o něčem podobném jsme snili po
řadu let, protože stávající zázemí a hřiště bylo
pro sport opravdu již nedůstojným místem.
Díky plánům zastupitelstva rozvíjet obec zde
dnes vzniklá místo, které sportovně založení
občané postrádali. S tímto areálem se zvýší
zájem obyvatel Líbeznic a okolí o dění v místě,
kde žijí. Pro spokojený život v obci je důležitá
právě možnost kvalitního využití volného času.

Pokud teď budu psát za fotbalisty, jako člen a před-
seda FK, protože ne jen fotbalu bude areál sloužit,
tak pro fotbalisty je v hale prostor téměř luxusní.
Šatna pro rozhodčího splňuje standardy pro sou-
těže o několik tříd výše, než místní 1. FCL hraje,
stejně tak dvě obloukové velmi prostorné šatny pro
hráče, každá s vlastním sociálním zařízením. Upro-
střed šaten je klubovna s TV a projektorem, kde je
možné posedět, zhlédnout instruktážní videa, stu-
dovat s malými fotbalisty teorii, ale je tu i možnost
přeměny tohoto prostoru na další šatnu v případě
turnajů o více týmech. Z šaten je přímý vstup do tě-
locvičny, která dosahuje rozměrů pro halový fotbal,
a tak bude využívána pro tréninky v chladných mě-

Probíhající rekonstrukce hřiště a stavba sportovní haly                                                      foto Zdeněk Stibal
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JAK SE TĚ ZBAVIT,
TY JEDEN URPUTNÝ
PLEVELI? 
To je otázka, která nedá spát nejen zahrádká-
řům, zahradníkům, ale i těm, kteří pečují o čis-
totu ulic a chodníků. Stačí malinký kousek
naplavené hlíny mezi spárami dlažby nebo
mezi obrubníkem a vozovkou, a než řeknete
třikrát Popokatepetl, objeví se zelené listy
pampelišky, bodláku nebo jetele plazivého.
Párkrát zaprší a plevel roste jako z vody.

Tu přicházejí na řadu všechny možné chemické pří-
pravky na selektivní likvidaci dvouděložných plevelů
v trávníku, nebo dokonce musíme provést totální lik -
vidaci všeho zeleného pomocí nějakého herbicidu.
Jak alchymisté odměřujeme do postřikovacích nádob
náprstky takovýchto „jedů“ a nějak pomíjíme ty va-
rovné nápisy na lahvičkách, že se jedná vlastně o jed.
Jed, kterého se nadýcháme už při naklánění se nad
drobnou odměrkou. Ekologové a ochránci zdravého
ovzduší přímo jásají. A hmyz hyne. 

A nerudovská otázka je opět tady, i když lehce
poupravená: Co s tím? Naprostá většina místních
komunikací, zejména v nových částech obce či re-
konstruovaných starých, je ze zámkové dlažby.
A spáry mezi dlažbou jsou přímo skvělou živnou
půdou pro klíčení všelijaké zelené plevelné havěti.
Představte si tu obrovskou dlážděnou plochu a ně-
koho na kolenou, jak plevel vyrýpává nějakým spe-
ciálním udělátkem. Kolik metrů asi udělá za ho-
dinu? Chemická likvidace je o něco rychlejší, ale
pracujete s jedem a musí pro to být úplně ideální

Likvidátor v akci                                                                                                             foto Ludmila Červínová

počasí (bezvětří, nesmí pršet a ideálně by se neměl
nikdo zdržovat v blízkosti postřiku), aby plevele
úspěšně zašly.

LIKVIDACE PLEVELE 
CHEMICKY, NEBO JINÝM 
ZPŮSOBEM?

Co takhle zapátrat v minulosti a inspirovat se
zkušenostmi našich babiček či prababiček, které své
dvorky a zápraží polévaly horkou vodou z kam-
novce? Z konve se kouří a plevel zůstává doslova
opařen. Jenže kdo bude běhat s rychlovarnou kon-
vicí po dvorku či chodníku? Leda zkusit pojízdnou
polní vojenskou kuchyni a vodu vařit v kotli…

Nadarmo nejsme ve 21. století a chytří vývojáři
vymysleli moderní velkoobjemové vaření vody, a to

přímo na ulici a na korbě malého náklaďáčku. Sy-
stém Wawe je skutečně velmi účinný a po průjezdu
auta s nádrží či průchodu obsluhy po ulicích zůstává
v místech bujného plevele jen zaschlo a hnědo. Tuto
novou metodu jsme vyzkoušeli v jihovýchodní části
obce, kde je dlážděných ploch nejvíce, a ono to
opravdu funguje! Pochopitelně se plevel objeví
znovu na jiných místech a bude nutné proces opa-
kovat, a to včetně zametení vozovky podél obrub-
níků. Ale není to taková první vlaštovka pro to, aby
si i během odplevelování ulic mohly děti vedle spo-
kojeně hrát, bez nutnosti zadržet dech, nebo aby
mohly projít kolem maminky s kočárkem či pomalu
kráčející senior? Já myslím, že je.

Až se vzpamatujeme po obdržení faktury za
provedené práce, objednáme službu u IPODECu
i do dalších lokalit v naší obci.

Ludmila Nerudová

HISTORIE ŠKOLSTVÍ
V LÍBEZNICÍCH
Toho dne – 3. září 1956, v den zahájení nového
školního roku – se poprvé otevřely více než čtyřem
stovkám dětí dveře nové školní budovy. Vstupní ves-
tibul, prostorné chodby, světlé třídy i učebny se na-
plnily dětskou radostí a smíchem. Školní mládež
z Líbeznic i osmi přiškolených obcí (Měšic, Hovor-
čovic, Baště, Bořanovic, Zlonína, Kojetic, Předboje
a Sedlce) usedla do nových školních lavic moderně
vybavené osmiletky, která tu vyrostla během dvou
let nákladem téměř šesti milionů korun. Letos po-
prvé po 73 letech zůstaly v den zahájení nového
školního roku zavřené dveře staré školy (byla ote-
vřena 25. listopadu 1883), kterou navštěvovala
a kde se učila a vzdělávala celá současná líbeznická
generace. Vždyť těm, kteří po jejích chodbách prošli
v den jejího otevření jako šestiletí žáčkové, je dnes
už plná osmdesátka!

Teprve nyní se úspěšně končí plných padesát
dva let trvající boj a úsilí o postavení nové školy. Vo-
lání líbeznických občanů, které nebylo vyslyšeno za
dob Rakousko-Uherska, za předmnichovské kapita-
listické republiky a tím spíš ne za okupace, stalo se
skutkem až dnes, v lidově demokratické republice,
kdy vůle lidu se stala zdrojem veškeré moci ve státě
a kdy naše strana a vláda věnuje výchově a vzdělání
naší nejmladší generace tu největší péči. 

Otevřením nové školy končí se rovněž několik
desítek let trvající údobí, kdy jednotlivé třídy byly
nouzově umístěny pro nedostatek vyučovacího pro-
storu mimo školu v nejrůznějších budovách v obci,
nevyjímaje ani hostinec a zemědělské usedlosti.
Dnes je tato křivda definitivně odstraněna, v nové

škole je dostatek prostoru pro všechny děti. Umís-
těna je zde i zvláštní škola a navíc je tu i dostatek
rezervního prostoru, zhruba pro pět tříd. Dostavě-
ním nové školy mají tedy Líbeznice přes půl století
trvající problém vyřešen na celé století dopředu. Ne-
zapomeňme, že do dnešní školy, jejíž slavnostní ote-
vření připadá na 16. září a je spojeno s prohlídkou
školy veřejností, budou chodit ještě děti našich dětí,
naši vnukové a pravnukové.

Zalistujme však nyní u příležitosti tak význam-
ného dne trochu v historii Líbeznic, sáhněme do za-
žloutlých listů kroniky pro poznání i poučení, jak se
vyvíjelo školství v obci od samého počátku až do
dnešních dnů: 

KAPACITA ŠKOLY JE NA PŮL
STOLETÍ VYŘEŠENA

Kdy a jak vznikla osada Líbeznice a odkud má
původ její jméno, není známo. Teprve roku 1236 se
v listině, v pražském archivu dochované, poprvé ob-
jevuje jméno naší obce. Tehdy Líbeznice patřily ka-
novníkům při kostele sv. Víta na Hradčanech.

První zmínku o škole nacházíme v roce 1350,
Později škola nejspíš zanikla a byla obnovena až
v roce 1676. Školní chalupa č. 53 stávala při hřbi-
tovní zdi starého kostela a byla zbořena roku 1880.
Ještě před zbořením této budovy však byla škola
přemístěna do č. 52. Tehdy sem docházela školní
mládež i ze Sluh, Veleně a Mratína. V roce 1829
byla škola přestavěna a rozšířena. Když dvě učebny
nestačily, učilo se od roku 1878 v č. 91 u Pavelků. 

V roce 1882 už měla škola čtyři třídy. O rok poz-
ději, na jaře roku 1883, bylo přikročeno ke stavbě
nové, dosavadní školy. Ještě v listopadu téhož roku
byla škola otevřena. Náklady na stavbu činily tehdy

30 323 zlatých. Do této školy pak chodila mládež
z obce i okolí až do letošních prázdnin, kdy se v ní
vyučovala naposled, a nyní bude škola adaptována
na učitelské byty (6 třípokojových bytů s příslušen-
stvím pro ženaté a 4 s příslušenstvím pro svobodné,
celé přízemí bude využito k veřejným účelům). Pů-
vodně bylo v dosavadní škole sedm učeben a byt.
V roce 1898 byla škola šestitřídní se dvěma po-
bočkami. I když byl byt ve škole později zrušen
a přestavěn na učebnu, budova nestačila pojmout
všechny třídy, zvláště když později byl snižován prů-
měrný počet žáků na jednoho učitele z původ-
ních 80 dětí na 70, 60 a později na 50 dětí. V letech
1899 až 1904 měla škola průměrně 688 žáků
ročně, z toho 253 ve věku nad deset let. A právě
od té doby se v Líbeznicích začíná pomýšlet na
stavbu nové školy. V listopadu roku 1903 se obecní
zastupitelstvo usneslo postavit novou měšťanskou
školu. Příští rok o její zřízení zažádalo. Komisionální
řízení se konalo 12. července 1906, tedy právě před
půl stoletím. Obec Líbeznice chtěla na stavbu při-
spět 60 % celkových nákladů. Kromě Panenských
Břežan však ostatní přiškolené obce stavbě z nej-
různějších důvodů nepřály. 

Teprve opět v roce 1919 se obecní zastupitelstvo
znovu usneslo postavit měšťanskou školu a roz-
hodlo, že na její stavbu i vydržování přispěje v po-
měru, kolik na Líbeznice připadne podle daní. Opět
dlouhé dohadování – a výsledek? Po dvou letech
byla příslušná parcela č. 650 postoupena staveb-
nímu ruchu a po dalších třech letech se obecní za-
stupitelstvo usneslo, aby měšťanská škola byla
umístěna v dosavadní budově, kterou mínili přista-
vět na západní stranu. Přiškolené obce (kromě
Měšic) se znovu z nejrůznějších důvodů nemohly
dohodnout na stavbě. Dne 25. února 1925 píše
obec Bašť do Líbeznic: „Podpoříme zřízení školy,
když obec Líbeznice hned zahájí stavbu silnice k ná-
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Počátek stavby školy                                                                              foto archiv Zastřešená hrubá stavba                                                                      foto archiv

Slavnostní otevření školy                                                                      foto archiv Nová škola v celé své kráse                                                                   foto archiv

draží v Měšicích a když budou kousky polí na
stavbu silnice odprodány.“ Neústupnost a tvrdohla-
vost však v Líbeznicích způsobila, že se Bašť ke
stavbě školy nepřiklonila. Jindy to byly zase Bořa-
novice, jindy Předboj a jindy Hovorčovice, které ma-
řily úsilí místní školní rady. A tak pro nerozhodnost,
liknavost a často i osobní zájmy a nevraživost se
stavba školy neustále odkládala. Doplácela na to
nejvíce školní mládež. Z peněz uložených na stavbu
nové školy poskytly pak v roce 1934 Líbeznice
17 000 korun na rekonstrukci silnice z Ďáblic. 

Až opět v roce 1936 se konalo komisionální ří-
zení za účelem schválení stavebního pozemku proti
špýcharu. Po roce místní školní rada toto staveniště
koupila. Zatím v roce 1936 byla zde otevřena po-
bočka první třídy měšťanské školy v Čakovicích.
Mimo hlavní budovu byly otevřeny nouzové učebny
v domech čp. 44, 1, 275 a později v čp. 24. Když
v roce 1937 byly v budově už dvě třídy měšťanské,
stala se stavba nové školy ještě naléhavější. Byly vy-
pracovány plány a vypsáno ofertní řízení na stavbu
nové školy. Došlo šest nabídek od stavitelů. Avšak
opět zdlouhavé jednání, dohadování, potom pří-
chod okupantů – a škola se opět nepostavila. Jed-
nání o stavbu bylo zastaveno. Nicméně obce Dolní
Chabry a Odolena Voda se nezalekly, pospíšily si
a školy tam byly postaveny. Když nedošlo ke stavbě
školy v Líbeznicích, vystoupily Klíčany ze zdejšího
školního obvodu a přiškolily se do Odoleny Vody. 

Toto zdlouhavé dohadování, trvající několik de-
setiletí, bylo definitivně rozřešeno v roce 1953.
Místní národní výbor se důsledně zaměřil na odstra-

nění křivd minulosti a začal usilovat o stavbu nové
školy v době co nejkratší. Situace byla ztížena tím,
že přednostně se stavěly školy v nových městech
a sídlištích, kterých u nás vyrostly po roce 1945 de-
sítky, a pak tam, kde jsou v úplně zchátralých a ne-
vyhovujících budovách, mnohde několik století
starých. Pro stavbu v Líbeznicích byl hlavním důvo-
dem nedostatek vyučovacích prostorů, kterým trpí
i stovky dalších škol po celé republice. Po desítkách
návštěv zástupců MNV na okresním národním vý-
boru, krajském národním výboru, na ministerstvu
školství, ministerstvu stavebnictví i na předsednictvu
vlády rozhodlo v roce 1953 ministerstvo školství na
základě rozhodnutí rady krajského národního vý-
boru v Praze zařadit stavbu nové osmiletky v Líbez-
nicích jako nadlimitní stavbu do plánu investiční
výstavby. 

V ROCE 1953 JIŽ KAPACITA
NESTAČILA A ZAČALO SE 
S PŘÍPRAVOU PROJEKTU NA
STAVBU ROZŠÍŘENÍ ŠKOLY

Urychleně byly zahájeny přípravné práce, pro-
jektanti KNV ing. Tesař a stavitel Pražský vypracovali
projekty v době o mnoho měsíců kratší, než si po-
dobné plány vyžadují. Jako pro nadlimitní stavbu se
dlouho nedařilo zajistit provádějící podnik. Jednalo

se s nejrůznějšími stavebními podniky, dokonce až
z Moravy. Nakonec však, i přes velké přetížení vlast-
ních plánovaných prací, převzal stavbu školy ná-
rodní podnik Armabeton, ředitelství v Praze.
Desetiletí trvající oprávněné volání líbeznických ob-
čanů po nové škole se začalo uskutečňovat.

Slavnostní zahájení stavby školy se konalo 13. červ-
na 1954. Několik dní potom už se začalo naplňovat
staveniště ruchem. Desítky a stovky překážek, leh-
čích i těžších, byly obětavě překonávány pracovníky
KNV, ONV, Armabetonu i místního národního vý-
boru a stálé školské komise. A nyní – po dvou le-
tech namáhavé a usilovné práce – stojí u nás nová
škola, budova v obci největší, nejmodernější a nej-
nákladnější, která je chloubou obce, okresu i celého
kraje a patří k nejmodernějším školám v republice.
Líbeznická osmiletka je poslední školou v kraji, při
níž současně vyrostla nejen tělocvična, ale i hospo-
dářská budova. U škol, které se nyní začínají stavět,
se v rámci úspor a z důvodů tíživého nedostatku
především vyučovacích prostorů odkládají stavby tě-
locvičen a hospodářských budov na pozdější dobu. 

Od zahájení stavby ruch na staveništi neutichl.
Průměrně zde pracovalo 30–40 lidí nejrůznějších ře-
mesel, zaměstnanců Armabetonu i Přidružené sta-
vební výroby kromě brigádníků z obce i okolí. Hrubá
stavba byla skončena v březnu 1955 dosažením rov-
nosti. O jak velkou a nákladnou stavbu jde, potvrzuje
několik faktů: ihned při hloubení základů se objevily
nejen štěrk a jíl, ale i skála, která se musela střílet. Ba-
grem bylo vybráno celkem 5 308 m³ zeminy ze za-
stavěné plochy 1 420 m². Základového zdiva bylo
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položeno 978 m³, nad základy činí zdivo 2 541 m³.
Střechy mají plochu 1 790 m². 

Na úseku školství patří dnes Líbeznice bezesporu
k nejpřednějším obcím v celé republice. Stačí jen
připomenout, co se tu během několika posledních
let změnilo: především vyrostla nová moderní osmi-
letka, s tělocvičnou a hospodářskou budovou. Ne-
dávno byla otevřena nová mateřská škola, kterou
navštěvuje až 40 dětí denně. V obou školách je 
postaráno o stravování dětí, denně se podává 
průměrně přes 200 obědů. Na stravování každé-
ho žáka přispívá stát ze svých prostředků ročně 
400 Kčs. Školní kuchyně jsou vybaveny moderními
kuchyňskými stroji. Celá škola byla vybavena úplně
novým nábytkem, pro děti jsou zřízeny prostorné
sprchy. Stavbou školy se uvolní několik bytových
jednotek v budovách JZD a státního statku, kde byly
zatím nouzově umístěny učebny. Adaptací staré
školní budovy na učitelské byty získáme do obce
i stálý kádr dobrých učitelů, neboť dosud častá fluk-
tuace byla na závadu prospěchu a výchovy dětí. Až
bude dobudováno okolí školy, vyroste tu i sportovní
stadion s nejrůznějšími hřišti, rozsáhlý ovocný sad
a mičurinská pole. A to nejlépe svědčí o tom, jak
velká, přímo otcovská je péče našeho státu, komu-
nistické strany a vlády o naši nejmladší generaci,
o její radostné dětství, její výchovu a vzdělání. 

Projděme nyní novostavbou školy a povšimně-
me si jejího vybavení a zařízení. Hlavním vchodem
sestoupíme do suterénu a přijdeme do šatnového
prostoru pro žáky. Je v něm 7 velkých oddělených
šaten pro 490 žáků. Tam má každé dítě svoje stálé
místo, kde odkládá oděv a obuv. V suterénu jsou
i sprchy a umývárny pro hochy a dívky, dále šatna
pro zaměstnance školy, šatny k tělocvičně, údržbář-
ská dílna pro školníka, strojovna a kotelna s dvěma
velkými kotly k teplovodnímu vytápění všech pro-
stor školy a s jedním kotlem k ohřívání vody pro
sprchy. Je zde i ošetřovna, kde pracuje školní lékař
a zdravotnický personál ústavu národního zdraví. 
Je vybavena lékárničkami, aby zde bylo možné
žákům poskytovat první pomoc při náhlém one-
mocnění. 

Dvěma postranními schodišti můžeme vystoupit
do přízemí, prvního a druhého poschodí k učeb-
nám. Jsou dokonale osvětlené denním i umělým
světlem na celé prostoře. Skříně jsou vestavěny do
zdi. Ve druhém poschodí jsou dvě veliké poslu-
chárny, které budou sloužit jako speciální učebny
k vyučování přírodním vědám, kreslení, rýsování

a hudební výchově. Posluchárna fyziky a chemie je
vybavena zasklenou digestoří, takže žáci mohou
bez nebezpečí sledovat pokusy s jedovatými plyny,
výbušninami apod. Ve všech poschodích je dosta-
tečný počet kabinetů k uskladnění pomůcek. Fyzi-
kální síň je dokonale zatemněna, takže je zde
možné i promítat filmy a diapozitivy. Všechny vy-
učovací prostory jsou vybaveny umyvadly s tekoucí
vodou. 

V postranní hospodářské budově je v přízemí
školní kuchyně s jídelnou, kde může současně oběd -
vat až 100 žáků. V této části budovy je rovněž byt
pro školníka o 2 pokojích, kuchyni a příslušenství.
Pod hospodářskou budovou se nacházejí rozsáhlé
sklepy pro uskladnění zásob brambor, ovoce, zele-
niny i jiných potravin a prádelna. První poschodí
hospodářské budovy slouží jako prostor pro mimo-
školní zaměstnání žáků. 

V POLOVINĚ PADESÁTÝCH LET
MĚLA ŠKOLA SVÉHO LÉKAŘE, 
POSLUCHÁRNY, JÍDELNU SE
SKLEPEM, TĚLOCVIČNU...

Jsou zde dvě rozsáhlé místnosti pro družinu
školní mládeže, pionýrská klubovna, dílna pro žá-
kovské ruční práce a knihovna s čítárnou. Nejpros-
tornější místností školy je tělocvična, umístěná
v severovýchodní části stavby. Slouží školní, mimo-
školní i speciální tělesné výchově a bude teprve po-
stupně vybavena potřebným nářadím. Jak hospo-
dářská budova, tak i tělocvična je spojena s hlavní
budovou, takže žáci jsou při přecházení stále v kry-
tých prostorách. V tak rozsáhlé budově je k ovlá-
dání provozu nezbytně zapotřebí spojovacích pro-
středků. I na ty je zde pamatováno. V ústředně,
umístěné ve vstupní hale, je domácí rozhlasová cen-
trála, odkud mohou být vysílány pokyny, rozhlasové
relace i reprodukce z gramofonových desek po celé
budově, neboť ve všech místnostech jsou reproduk-
tory. Mimo to je zde i telefonní ústředna s 10 tele-
fonními přístroji v různých částech budovy. Ta je pak
přes poštovní úřad v Líbeznicích připojena na státní
telefonní síť. Signální hodiny s pobočnými ciferníky
na chodbách, v šatnách, v jídelně, v kuchyni, ve

sborovně a ředitelně oznamují automaticky zvoně-
ním začátek a konec vyučovacích hodin. K jednání
pracovníků školy s rodiči a jinými návštěvníky slouží
hovorna, umístěná ve vstupní hale. 

V prvním roce provozu v nové škole má naše os-
miletka 14 tříd, takže všechny učebny jsou obsa-
zeny a dvě posluchárny jsou volné k přecházení
žáků vyšších tříd k odbornému vyučování. Na škole
pracuje včetně ředitele a jeho zástupce 17 učitelů,
z nich 8 v 1.–5. postupném ročníku. O úklid a vytá-
pění školy pečuje školník se 4 uklízečkami. Ve škol-
ní kuchyni pracuje kuchařka se 2 pomocnicemi.
Celá škola má tedy 25 zaměstnanců. Připočteme-li
k tomu ještě 4 zaměstnankyně mateřské školy a ře-
ditele zvláštní školy, jenž rovněž pracuje v novo -
stavbě osmiletky, konstatujeme, že jenom v Líbez-
nicích pracuje na školském úseku 30 pracovníků,
kteří se starají o zdárný vývoj téměř 500 dětí z naší
obce i z obcí přiškolených. Tato skutečnost jen do-
kresluje starostlivou péči našeho společenského 
zřízení o naše děti, jak o tom bylo hovořeno již
vpředu. 

Závěrem můžeme s dobrým svědomím říci, že
školské problémy v Líbeznicích jsou na dlouhou
dobu dopředu vyřešeny. Naši školští pracovníci mají
dnes ke své práci tak příznivé podmínky jako má-
lokde. Je jisté, že mnohé bude ještě potřeba po-
stupně zařizovat a doplňovat. Ještě mnoho úsilí
bude třeba vynaložit ke konečné úpravě okolí školy
a školního pozemku, k zařízení školní dílny, k mo-
dernímu vybavení kabinetů apod. Je třeba si uvě-
domit, že všechno nemohlo být pořízeno naráz a že
to hlavní a nejtěžší je již za námi: děti pracují v nové
a krásné škole. Můžeme být v Líbeznicích právem
hrdi na dílo, které se nám podařilo v tak krátké
době a v tak velkém rozsahu vybudovat na úseku
školství. Učitelé i ostatní pracovníci školy nastou-
pili letos do práce opravdu radostně a s elánem.
Vždyť i z nich spadlo břemeno tíživých a nerado-
stných poměrů za práce v nevyhovujících podmín-
kách. Proto jsou také rozhodnuti překonat co
nejrychleji počáteční obtíže, aby práce v nových
a příznivých podmínkách co nejdříve přinesla své
ovoce: kvalitnější výchovu a stále se zlepšující pro-
spěch našich dětí. 

z publikace, která vznikla 
k otevření školy v září 1956

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Poslední školní den se nese v duchu rozloučení s vy-
cházejícími žáky. Letos již po osmé žáci nižších ročníků
vytvořili slavnostní špalír, kterým ve čtvrtek 30. června
2016 procházeli naši deváťáci společně s prvňáčky na
svou poslední školní cestu. Za devátý ročník nám, 
osmákům, předali Anička Čechová a David Hanuš
pomyslnou štafetu do příštího školního roku. 

PŘEJEME DEVÁŤÁKŮM MNOHO
ŠTĚSTÍ DO DALŠÍ ŽIVOTNÍ
ETAPY A NÁM VŠEM POHO-
DOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Tóny písničky „Vzpomínky zůstanou“, potlesk
přítomných rodičů, hostů, žáků, pedagogů a za-
městnanců školy i hřejivé sluneční paprsky umocnily
slavnostní okamžiky. Milým překvapením letošního
posledního zvonění byl déšť okvětních lístků růží,
který si připravili prvňáčci pro své nejstarší spolu-
žáky. Nejednou ukápla slza dojetí. 

Pavlína Lindová, 8. ročník Špalír deváťáků na konci uplynulého školního roku                                                         foto Martin Hvězda
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

LÍBEZNIČTÍ SKAUTI
VE ZMOKLÝCH
BRADAVICÍCH
Stejně jako celé středisko se i naše oddíly Ama-
zonek, Vlků a Netopýrů zúčastnily letního tá-
bora na tradičním tábořišti v Hradčanech
u Mimoně. Shodou okolností byly tématem
naší letošní etapové hry příběhy čarodějnic-
kého učně Harryho Pottera. Do školy čar a kou-
zel v Bradavicích dorazilo 23 studentů a 12 čle-
nů profesorského sboru. Čarodějnickou kuchyni
pak obsluhovaly dvě skvělé kuchařky. Samo-
zřejmě i madame Pomfryeová na školní oše-
třovně byla žena na svém místě.

První večer rozdělil „moudrý klobouk“ všechny 
studenty do čtyř bradavických kolejí i s jednotlivými 
primusy. Další den pak začala samotná výuka.
Účastníci tábora zažívali příběhy Harryho Pottera
přizpůsobené pro etapovou hru. Hledali kámen mu-
drců, zabíjeli Baziliška, připravovali kouzelnické lekt -
vary, sbírali rostliny do kolejních herbářů, bojovali
o Ohnivý pohár a na závěr ničili viteály lorda Volde-
morta. Během hry samozřejmě sváděli i nelítostné
souboje ve famfrpálovém turnaji.

Nicméně správný skautský tábor není jen o hře,
a proto se zároveň s hrou studenti zdokonalovali ve
skautských dovednostech a plnili různé odborky.
Vrcholem byly výzvy Tři kapky rosy, Tři bílé tesáky
a Tři orlí pera. V půlce tábora proběhl i slavnostní

Studenti a učitelé z Bradavic                                                                                                                 foto Čoky

Výlet na zámek Loučeň                                      -mš-

slibový oheň. Při jeho svitu složily slib tři světlušky,
tři vlčata a jeden skaut. Na programu byl i výlet do
zoo v Liberci.

Bohužel Pán zla zasahoval do Bradavic svým ne-
gativním kouzelnickým uměním. Sesílal na školu

chladné počasí, neustálý déšt a i madame Pomfreyová
měla víc práce než obvykle. Ale studenti vše zvládli na
jedničku a již dnes se těší na příští tábor!

Čoky

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR SPORTÍK
Musím říct, že již v sobotu se nám s Evou
a Martinem stýskalo po tak krásném týdnu,
který jsme prožili s malými sportovci na pří-
městském táboře „Sportík“. Bezvadná parta
kluků a holek ve věku 6–13 let neměla chybu.
Obdivovali jsme jejich akčnost, soutěživost,
vytrvalost, originalitu, smysl pro humor a fair
play, ale především nás těšilo, jak se děti vzá-
jemně podporovaly, pomáhaly si, utěšovaly se
a nic si nevyčítaly při případném neúspěchu
v týmových soutěžích.

Tábor se nesl v duchu olympijských her. Děti byly
rozděleny do pěti skupin podle barev olympij-
ských kruhů. Při počátečním ceremoniálu s po-
chodní a v doprovodu řeckých bohů prezentovaly
svůj tým vlastním pokřikem, názvem, vlastno-
ručně vyrobeným trikem a vlajkou. Následně se
každý den malí sportovci seznamovali s různými
sporty, hrami a týmy – Černí mimoni, Žabičky,
Kaktusáci, Ďáblové a Čertíci – mezi sebou sou-
peřily. 

STIHLI JSME TOHO BĚHEM 
TÁBORA DOST A MOC NÁS
TO BAVILO

Na programu byly míčové hry, orientační běh
v parku, cyklozávod „Kolem kolem Líbeznic“, atletika,
florbal, kruhový trénink, zumba a zábavné hry a sou-

těže. V polovině týdne nás čekal moc krásný výlet s bo-
hatým programem na zámek Loučeň. Vřele doporu-
čujeme prohlídku s čarodějnicí! Smáli jsme se ještě
druhý den. Čtvrteční den jsme protáhli do večerních
hodin a přizvali rodiče k táboráku na Arču. Popovídali
jsme si, opekli buřtíky, děti představily své týmy a spo-
lečně s rodiči zatančily zumbu (taťkové, bravo!). Tábor
vyvrcholil ukončením olympiády, vyhlášením vítězných
týmů a oceněním všech bezvadných sportovců.

Stihli jsme toho opravdu mnoho a moc nás to
všechny bavilo. Budeme se těšit na příští léto.
Máme v plánu uspořádat pobytový sportovní tábor.
Veškeré informace o našich akcích najdete na strán-
kách www. stonozka.net a www. libeznickykolo-
beh.cz.

Monika Šponerová
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CO PŘIPRAVUJE
STONOŽKA 
NA PODZIM
Líbeznická Stonožka připravuje pro nadcháze-
jící školní rok opět širokou paletu aktivit,
kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Chceme
pokračovat ve sportování i tvoření, případně
naši nabídku rozšířit. Vše závisí na tom, zda se
nám podaří oslovit děti, nové lektory, ma-
minky, které by pomohly v mateřském centru,
a některé aktivity určitě pomůže rozpumpovat
i dostavba nové tělocvičny v Líbeznicích. 

Ani letos nebude chybět keramická dílna pro děti
a tvůrčí dílny pro holky, zumbadance pro holčičky
i ženy ani kurz in-line bruslení. Navázat chceme na
šachový kroužek nebo kurz skateboardingu. Svoji
nabídku již loni rozšířila hudební škola Yamaha, se
kterou spolupracujeme. Nejnovějším a nejúspěšněj-
ším projektem je ale atletická přípravka, do které se
nám hlásí děti nejen z Líbeznic a přilehlých obcí, ale
i z Prahy. Rádi bychom v příštím roce nabídli kromě
přípravky pro školní děti i minipřípravku pro mladší
ratolesti. Naši ambicí je pokusit se o založení regis-

trovaného atletického klubu, uvidíme, jestli (a kdy)
se nám to podaří…

Na přesném harmonogramu jednotlivých aktivit
pracujeme, výslednou kompletní nabídku najdete
na našich stránkách v první polovině září.

Koncem srpna ale chceme již začít s výukou 
skateboardingu pod vedením Matěje Nývlta (pon-

dělí a čtvrtek odpoledne ve skateparku) a s atletic-
kou přípravkou s Tomášem Pšeničkou. Malí atleti
mohou začít trénovat již od pondělí 22. srpna do
konce prázdnin – každý den od 16.30 do 18.00
hodin na Duhovce. Také lekce hudební školy Ya-
maha budou začínat již v polovině září, na rozdíl od
ostatních kroužků a kurzů.

Orientační přehled kroužků a kurzů pro děti, které na podzim připravujeme (změny vyhrazeny):

KERAMICKÁ DÍLNA I. a II.              - pondělí v 15.00 a 16.00 v prostorách MŠ

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA                  - pondělí v 16.30 v tělocvičně ZŠ a na Duhovce
                                                        - středa v 16.30 na Duhovce 

ATLETICKÁ MINI-PŘÍPRAVKA         - pondělí v 15.45 na Duhovce

ZUMBADANCE                                - úterý v 16.15 a 17.00 v tělocvičně ZŠ

TVŮRČÍ DÍLNA PRO HOLKY           - úterý v 17.00 v Arše 

ŠACHOVÝ KROUŽEK                      - úterý v 16.30 v budově ZŠ

YAMAHA pro předškolní děti        - středa odpoledne v Arše

YAMAHA pro mladší děti              - středa dopoledne v Arše – více bloků

IN-LINE BRUSLENÍ                           - středa v 17.00 a 18.00 na multifunkčním hřišti ZŠ (jaro 2016)

SKATEBOARDING                           - pondělí a čtvrtek v 17.00 hodin ve skateparku

Dále nechceme zapomenout ani na aktivity pro
dospělé. Velmi se těšíme na pokračování tanečních
večerů pod vedením sympatické taneční mistrové
Jany Pastorkové a zumbu pro ženy s úžasnou Moni-
kou Šponerovou. Velkou radostí je také pořádání akcí
týmem Líbeznického koloběhu – hned 17. září 2016
srdečně všechny zveme na již 3. ročník Líbeznického
koloběhu a v prosinci na Vánoční večerní běh.

Všechny kroužky a kurzy vedou zkušení lektoři.
Přihlášky a více informací najdete na stránkách
sdružení www.stonozka.net. Těšíme se na vás – na
všechny! 

Za Stonožku Ing. Miriam Kupková 
(tel.: 604 251 990)

OBECNÍ ÚŘAD
Pokračování z č. 7/2016

Příjmy starosty

V r. 1870 pobíral starosta Antonín Novák ročně 
80 zlatých a 15 zl. za psací potřeby a osvětlení. Poz-
ději mu zvýšili odměnu na 100 zl., takže r. 1883 má
starosta 100 zl. a 20 zl. na kancelář. Tato remunerace
se udržela až do první světové války, kdy dr. Hetteš
i Ant. Veinstein měli ročně 200 K. V roce 1919 měl
Bedřich Hofman měsíčně 240 Kč. V r. 1931 měl sta-
rosta ročně 3 500 Kč a z toho platil tajemníka.

Obecní tajemník čili písař byl Josef Heger v lé-
tech asi 1880 až 1894. Ten měl r. 1883 měsíčně 
20 zlatých a později mu připláceli 30 až 50 zlatých
ročně na byt. Písař musel i počítat a vykazovat mzdy
nádeníků na silnicích, kteří za 50 krejcarů denně
shrabovali a odklízeli bláto ze štěrkovaných silnic.
Nástupcem Hegerovým byl Jan Kudrna, jenž zemřel
r. 1910. V r. 1896 měl Kudrna ročně 300 zl. Když
zemřel Josef Havlíček, c. k. okr. soud v Karlíně usta -
novil r. 1906 za poručníka nezletilých dětí Anny
a Františka obecního tajemníka Jana Kudrnu. Za
starosty Fr. Srba písařil na obecním úřadě učitel Flo-
rian Škoda, za V. Blažeje učitelé Augustin Korejs
a Václav Sinecký.

Místní školní rada mohla být zvolena až po vy-
dání liberálních zákonů školských z r. 1867, neboť
dříve školy podléhaly církvi. Místní školní rada ne-
měla vlastního jmění ani příjmů, vydání uhrazovala
školními přirážkami, jež za Rakouska byly odděleně
počítány a vybírány od přirážek obecních. Například
r. 1882 platili poplatníci 4,5 % školních přirážek 
z c. k. přímých daní, jež pro Líbeznice činily 10 687
zlatých, tedy na školu poplatníci odvedli ještě 
480 zl. 91 kr., obec Bášť tehdy odvedla na školu 
84 zl. 67 kr. a tamější dvůr 76 zl. 82 kr.

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY
V r. 1889 činil předpis daní jen 4 980 zl., z toho

590 šk. přirážek zde vyneslo 249 zl. Podobně šk.
přirážky byly odváděny přiškolenými obcemi.
V r. 1886 měla místní školní rada jen tato vydání:
300 zl. palivo,100 zl. čištění, 25 zl. potřeby, 80 zl.
vyučování ručním pracím dívčím, jiné vydání 50 zl.,
celkem 555 zlatých. Po třech letech bylo vydání 
894 zl. V r. 1891 místní školní rada přijala na při-
rážkách 1 090 zl., vydala 849 zl., zbylo 241 zl. na
rok 1892. Tehdy měla dáti na pomůcky 15 zl., ale
nedala, ani nepřispěla chudým žákům, aby mohli
jeti na zemskou jubilejní výstavu. K tomu účelu se
konala po vsi sbírka, jež vynesla 28 zlatých.

KDYŽ RADA NEPŘISPĚLA 
CHUDÝM ŽÁKŮM 
NA POMŮCKY, VES 
USPOŘÁDALA SBÍRKU

V r. 1891 připlácela místní školní rada na byty
učitelům ženatým po 20 zl. ročně. V roce 1887 do-
stal učitel Bořický na byt 30 zl., učitel Malý 20 zla-
tých.

V r. 1891 platilo panství Pakoměřice – Měšice na
školu 169 zl. v šesti obcích a dále platili nájemci
Geyer 65 zl., Reimer 1 zl., Arlt 59 zl., Kornfeld 6 zl.,
Schönfeld 35 zl., Kohn 56 zl., úhrnem 391 zlatý.
Titíž za r. 1892 zaplatili 581 zl., za r. 1893 zaplatili
404 zl.

Za republiky i okupace se sice předpisovala
obcím školní přirážka, ale obce ji zvlášť samostatně
nevybíraly, vsunuly příspěvek na školu jako zvláštní
kapitolu do svého rozpočtu a z něho odváděly
místní školní radě předepsané kvóty. V r. 1892 za
Líbeznice odvedli na školu: Geyer 12 kr., Schönfeld
28 kr., pán z Arltů 61 zl., vrchnost 26 zl., osadníci
254 zl.

V r. 1892 dala místní školní rada za palivo 460 zl.,
28 zl. na školní potřeby, 120 zl. na příbytečné uči-
telům, 10 zl. 40 kr. za prach a střelbu na vzkříšení
Páně a Boží tělo aj.

Pokračování v příštím Zpravodaji

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
10. 8. 1896 narozena česká novinářka, spisovatelka
a překladatelka Milena Jesenská – Cesta k jednodu-
chosti, Člověk dělá šaty

23. 8. 1851 narozen český prozaik a dramatik Alois
Jirásek – Temno, F. L. Věk, Filozofská historie, Pso-
hlavci

23. 8. 1951 narozen český spisovatel Petr Šabach –
Šakalí léta, Pelíšky, Občanský průkaz, Opilé banány,
Babičky, Rotschildova flaška

27. 8. 1871 narozen americký spisovatel Theodore
Dreiser – Americká tragédie, Sestřička Carrie, Finanč-
ník, Jennie Gerhardtová, Stoik

30. 8. 1811 narozen francouzský spisovatel, básník,
dramatik a kritik Théophile Gautier – Kapitán Fra-
casse, Slečna de Maupin, Román mumie

Máte zájem navštívit zámek Zbiroh? Autobus
odjede v sobotu 17. 9. 2016 z Líbeznic. 
Více informací na tel. 602 279 966, Olga Vítková. 
Nutná rezervace.

Blahopřejeme srpnovým jubilantům: Vorlíčková
Zdeňka – 86 let, Strnadová Jaroslava – 85 let, Rosen-
dorfová Zdenka – 84 let, Musilová Jindřiška – 83 let,
Zahrádka Jan – 81 let, Černá Karolína – 81 let, Ko-
rintová Zdeňka – 80 let, Jelínková Jiřina – 70 let, Hlou-
šková Marie – 70 let, Tučková Hana – 70 let, Hájková
Anna – 60 let.

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

BLAHOPŘEJEME

POZVÁNKA



Líbeznický zpravodaj  8/2016

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 8, SRPEN 2016, ROČNÍK 14

15

OBECNÍ KNIHOVNA

PŘÁTELSTVÍ
A SPŘÍZNĚNOST
DUŠÍ BÁSNÍKA
A MALÍŘKY
„Já v sobě povolání cítím, svaté, nezvratné…“ píše
Zdenka Braunerová v jednom ze svých dopisů.

Zdenka Braunerová, česká malířka a vynikající
grafička (1858–1934), se pohybovala v uměleckých
kruzích v Čechách i ve Francii. Jejími přáteli a obdi-
vovateli byli např. Antonín Chitussi, Vilém Mrštík,
Julius Zeyer, František Bílek, J. V. Sládek, F. X. Šalda
a další.

Její sestra Anna si vzala spisovatele Elemira
Bougrese a Zdenka tak strávila část svého života
ve Francii.

Setkání Zdenky Braunerové a Julia Zeyera se
zdálo být osudové. Poprvé se potkávají u Náprstků.
Mladičká Zdenka a o sedmnáct let starší Julius. Po
smrti Zdenčina otce si začínají psát. Dopisy jako
jasný komunikační zážeh duší. 

SETKÁNÍ ZDENKY 
BRAUNEROVÉ A JULIA
ZEYERA BYLO OSUDOVÉ

Zeyer píše: „… co jsem nedomeditoval na pro-
cházkách kolem zamrzlých rybníků, domyslím snad
pod starými stromy v zahradě Lucemburské, která
se mi tak velice někdy líbila. Budu-li tak blízko vedle
Vás bydlet, budu muset pořád se sebou bojovat,
abych Vás příliš často nenavštěvoval a Vás tak ne-
omrzel.“

Zdenka Braunerová takřka donekonečna roze-
bírá se Zeyerem jeho román Jan Maria Plojhar. Když
se jí sestra Anna zeptala, jaký je ten Zeyerův román,
Zdenka odpovídá, že je to nejlepší český román. „A
píše v něm o sobě?“ ptá se dál Anna. „Bojím se, že
ano,“ odpovídá Zdeňka. „Takže ho líp poznáme?“
ptá se Anna. A Zdenka uzavře debatu: „Budu se
o něho víc bát.“

Když Zeyer cestuje, nezapomene ji navštívit. Ať
už v Paříži, nebo v Cayeux.

Píše jí: „Mysl moje dlí ustavičně na břehu mo-
ře. Vidím tu malou chaloupku svou, kde jsem tak
šťastně trávil chvíle, a stýská se mi zde nevýslovně.
Byla to pro mne doba slunná a počítám těch něko-
lik málo týdnů v Cayeux mezi nejkrásnější vzpo-
mínky svého života. Bylo mi tam tak blaze, že to
dlouho trvat nemohlo, nesmělo…“

Ona mu oplácí podobnými slovy: „Nesmírně
šťastnou mě činí, že jste tu byl tak rád, a vzpomínka
na dobu prožitou s Vámi zůstane mi vždycky neza-
pomenutelnou.“

ZEYER JI ČASTO VE FRANCII
NAVŠTĚVUJE

Mezitím oba tvoří. Zeyer vydává Román o věr-
ném přátelství Amise a Amila a divadelní hry Ne-
klan, Šárka či Radúz a Mahulena.

Braunerová vystavuje na ženské výstavě v Champs
Elysée a v roce 1890 v Salonu na Champ de Mars.
Přestože ji francouzské umění inspirovalo a zaujalo,
zůstávala vlastenkou a patriotkou.

Po letech strávených ve Francii se vrací domů do
Roztok u Prahy, kde má ateliér v tzv. Braunerově
mlýnu. Také Zeyer se vrací ze svých cest (Rusko,
Skandinávie, Nizozemí, Belgie, Španělsko, Polsko,
Slovinsko, Chorvatsko, Tunisko, Řecko, Turecko

a oblíbená Francie) a žije s matkou ve vile v Liboci
a posléze si zařídí dům ve Vodňanech.

Oba si s malými či většími přestávkami píší
a občas se navštěvují. Jejich korespondence je plná
duševní spřízněnosti a pochopení pro tvorbu toho
druhého. Zeyer jí píše: „Nedělám si velkých nároků,
ale když se mi křivdí, bráním se, a když se mi nero-
zumí, bolí mě to. K svým výtvorům má člověk vždy
trochu té lásky jako k dětem, i když zná jejich sla-
bosti, vždyť vězí v každém z nich kus naší duše nebo
několik krůpějí naší krve…“

Zůstávají přáteli až do Zeyerovy smrti roku 1901.

„… já beztoho v štěstí životní jen násilně věřím –
aspoň se ti teď tak zdá. Cítím v sobě tak velkou
touhu po práci a chci zapomenout na všechno
kolem sebe a udělat konečně jednou něco, co by
pro mne mělo trvalou cenu. Ba, snad jen za cenu
velkých bolestí duše vyspěje tam, kam normálně
šťastný člověk se v umění doškrábat nemůže.“
Z dopisu Zdenky Braunerové.

Obecní knihovna má pro vás literární pořad
Z korespondence Zeyera a Braunerové, který se
bude konat v pondělí 19. září 2016 v komunitním
centru Archa od 18.30 hodin.

A k zapůjčení také knihu Františka Kožíka Na
křídle větrného mlýna.

Alexandra Dančová

OBECNÍ KNIHOVNA LÍBEZNICE
zve všechny čtenáře na literární pořad 

PŘÁTELSTVÍ BÁSNÍKA A MALÍŘKY – 
z korespondence Zdenky Braunerové a Julia Zeyera

Účinkují: Pavla Boloňská, Vladimír Soldán, Václav Pavlík

Hudební doprovod: Karolína Pavlíková

PONDĚLÍ 19. ZÁŘÍ 2016 OD 18.30 HODIN V KOMUNITNÍM 
CENTRU ARCHA
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Kalendář akcí 
pro rok 2016

10. 9.    Posvícení 
17. 9.    Líbeznický koloběh 
1. 10.    Vejšlap povodím 

mratínského potoka 
27. 11.  Vánoční trhy a koncert 

v kostele sv. Martina

Nově

i ranní

kurzy

Tel.: 724 755 149
www.zivaanglictina.cz

JAZYKOVÉ KURZY
A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

 v Líbeznicích

Přihlaste se 

na ukázkovou 

hodinu zdarma.

ROZMLUVÍME
VÁS

POZOR, POZOR!
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
SEZNÁMIT SE S KNIHOU
Jany Jirouškové, kurátorky afrických 
sbírek Náprstkova muzea v Praze

Tajný cestovní deník Agáty a Kožicha

ZÁBAVNÉ ČTENÍ 
PRO MENŠÍ ŠKOLÁKY

Více informací na www.grafika-agama.cz

LETNÍ CENA

170,-
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