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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

„ČERVENÁ SE…

Nová lávka na Arčo

foto -lč-

… line záře, červená se line záře…“ Tak tuhle trefnou i pravdivou písničku by si bývali mohli zazpívat všichni u ohně v sobotu 17. srpna při country večeru v Arču, kdyby se ovšem akce konala
o týden později. To by se totiž červená nelinula jen záře z ohně, ale červeně by také zářilo workoutové hřiště, pět venkovních fitness prvků a hlavně zbrusu nový můstek přes Líbeznický potok.
Prostě červená, kam se podíváš.

Poslední srpnový týden se totiž v areálu Zdraví dály
věci nevídané. Během třech dnů vyrostlo na břehu
potoka další hřiště původně plánované hlavně pro
seniory, ale hned po zprovoznění pěti cvičebních
a protahovacích strojů byly a jsou prvky s názvem
veslař, surfař, chodec, běžec a protahovač v obležení dětí, které si zde tuží svaly takřka celý den.
Snad se později osmělí i starší generace a tváře zčervenalé námahou nebudou mít jen děti.

MŮSTEK JE UPRAVEN I PRO
OSOBY SE SNÍŽENOU
POHYBLIVOSTÍ
Červená na cestách většinou znamená STOP, ne
tak ale na cestě od školy do budoucí tělocvičny Na
Chrupavce. Nový celodřevěný červený můstek naopak láká k cestě přes potok. Na obě strany od
můstku vedou krásné mlatové cesty a pro větší bezpečnost procházejících byla upravena i křižovatka
ulic K Makůvce a Pod Školou. Zvýšené místo pro
přecházení i nový chodník je upraven i pro osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace; vodicí
pásy jsou pro změnu červené.
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Slavnostní otevření můstku se konalo v první
školní den, kdy se chvíli po půl desáté dopoledne
1. září ozvaly dva menší výbuchy a dětským šampaňským byl z rukou pana starosty Kupky a místostarosty Doubravy „pokřtěn“ nový můstek. Zbytečné by bylo dodávat, že Rychlé špunty byly
jahodové, a tudíž červené. Jak jinak. Trochu se sice
zástupci vedení obce i základní a umělecké školy
začervenali, že šampaňské po ránu není zrovna výchovné, ale slavnost je slavnost.
Rychlým špuntům předcházelo poděkování
pana starosty všem těm, kdo se na úpravách Arča
podíleli jak prací, tak i finančně. Přítomní zástupci
líbeznických technických služeb pánové Oliverius,
Pokorný, Vörös, Poledna a Wágner ve skupince
s pomocníky pány Vedevem a Jírů sklidili zasloužený potlesk.
Tím byli oceněni i Václav Kapal a Milan Morkus
za stavbu nového můstku, zástupkyně společnosti
Veolia paní Santini (Nadace Veolia v rámci svých
MINIGRANTŮ věnovala obci 50 000 Kč na výstavbu
workoutového hřiště) a také Středočeský kraj, který
obci poskytl finanční částku 500 000 Kč ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst. A víte, jaká barva
převládá na logu Veolie a Středočeského kraje?
Ludmila Červínová

Milí čtenáři,
určitě to také znáte, někdy člověku může udělat větší radost malá věc než velká. Mě moc
potěšila nová červená lávka přes potok a nové
červené lavičky v Arču. Podařilo se tak završit letošní proměnu Areálu zdraví. Mosty a lávky mají
zvláštní kouzlo. Skrývá se ve faktickém a zároveň
symbolickém spojení dvou břehů. Budování této
drobné stavby nebylo úplně jednoduché. Člověk
by si řekl pár trámů a prken. Jenže to by ta lávka nesměla stát v místě, kde vede kanalizace,
elektrické kabely i plyn. V takové kombinaci se
z každé stavby vlastně stává zázrak.
Už při stavbě jsem slýchal, že bychom tu starou úzkou betonovou lávku ani měnit neměli. Že
patří ke koloritu Arča a že i ten nástup přes mohutné kořeny k Líbeznicím prostě patří. Děti se tak
prý lépe učily ovládat kolo a pro všechny milovníky bujaré zábavy to byl nad ránem spolehlivý
trenažer úzkých průchodů. Přes všechny pochybnosti a námitky jsem přesvědčen, že je to ve skutečnosti dobrá a užitečná změna a že nakonec
Arču přidává i na kráse. Hned po zprovoznění
nové tělocvičny tu mají děti přebíhat na hodiny
tělesné výchovy. To byl hlavní důvod změny. Mělo
to tu být prostě bezpečnější. Náklady jsme navíc
snížili i tím, že jsme použili materiál z krovu základní školy.
Dobré zprávy ale bohužel stíhají často zprávy
špatné. Mezi ně patří, že Praha 8 chce zavést
modré zóny. Prý už od října na Ládví snadno nezaparkujeme. Setkal jsem se kvůli tomu i se starostou Prahy 8 a inicioval odmítavé stanovisko
krajského zastupitelstva. Dokonce se pro odložení
celé změny vyslovili i zastupitelé ODS na Praze 8.
I to ale může být málo. Praha je rozhodnutá zóny
zavést a marné bylo moje apelování na to, že normální je nejprve vybudovat nová parkoviště, a pak
teprve zavádět zóny. Smutný je bohužel i postoj
kraje, který celou věc začal řešit minutu po dvanácté a ještě na popud opozice.
Nechci a nebudu zneužívat tento prostor
k předvolební agitaci. Chci jen připomenout, že
7. a 8. října budou volby. Můžeme ovlivnit budoucí složení krajského zastupitelstva i Senátu.
I když se to možná nezdá, obě instituce mají vliv
na to, jak se nám v Líbeznicích žije. Chci tím říct,
že to nebudou bezvýznamné volby a že stojí za to
přijít a vyjádřit hlasováním svůj postoj.
Přeji šťastnou ruku nejen ve volbách.

Váš starosta
Číslo měsíce: 2 – na druhém místě skončily Líbeznice hned za Litomyšlí v soutěži Architekt obci.
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119 JEDINEČNÝCH
BYTOSTÍ
Přesně tolik dětí má dnes na starosti spolu se
svými čtyřmi kolegyněmi ředitelka líbeznické
mateřské školy Martina Podlipná.

Za posledních 6 let se kapacita mateřské
školy více než zdvojnásobila, jak se to promítlo do atmosféry a chodu školky?
Když jsem v líbeznické mateřské škole jako ředitelka
začínala, starali jsme se o 45 dětí. V průběhu let se
kapacita postupně navyšovala až na stávajících 119
míst.
Nově vybudované třídy vznikly nejdříve novostavbou budovy Bezinky a následně rekonstrukcí
původní budovy mateřské školy. Z mého pohledu
se atmosféra mateřské školy nijak nezměnila, ale
organizace se musela přizpůsobit většímu počtu
dětí. Vzhledem k tomu, že jsou děti rozděleny do
dvou budov, je potřeba tomu také přizpůsobit
samotný provoz mateřské školy. Tyto organizační
změny vnímám jako posun k lepšímu.

Mění se nějak povahy dětí?
Povahy dětí se v zásadě nemění. Do mateřské školy
přicházejí s tím, že si budou hrát.
Mateřská škola má však za povinnost děti také
vzdělávat. Naší snahou je naučit děti v různých situacích jednat tak, aby byly samostatné, nezávislé
a iniciativní. Zároveň se snažíme o to, aby od nás
děti odcházely ohleduplné k druhým a ochotné
s nimi spolupracovat.

Na co kladete při práci s dětmi největší důraz?
Vnímat dítě jako jedinečnou bytost s ohromným
vývojovým potenciálem a v dětství spatřovat nejdůležitější období života člověka. Nabízet dětem výchovný a vzdělávací přístup, který by co nejlépe
odpovídal potřebám rozvoje osobnosti dítěte.

Martina Podlipná

Nově slouží dětem u starého objektu mateřské školy upravená zahrada, jak se dětem líbí?

poté provedli izolaci formou chemické injektáže. Celý
zásah vyšel na 400 tisíc korun. Věřím, že jsme se tímto
zásahem s vlhkostí v budově vypořádali.

Dětem se otevřely nové možnosti venkovního vyžití,
které s radostí plně využívají.

Jak se tím rozšířily možnosti pro mateřskou
školu, čím je zahrada výjimečná?
Celý projekt zahrady v sobě skýtá prvky surové přírody a krásu její čistoty. Díky prvkům z těchto materiálů se dětem přibližuje kouzlo přírody, která je
dnes opomíjena a není jí věnováno tolik pozornosti,
kolik by si zasloužila. Naším záměrem je naučit děti
si v přírodě hrát, využít ji ke svému potěšení. Díky
správným návykům, jak s přírodou zacházet a jak
se k ní chovat, nebudou mít nikdy potřebu přírodě
ubližovat.

Během prázdnin jsme zaznamenali kolem
mateřské školy stavební ruch, co se tu odehrávalo, když mateřská škola nedávno prošla rekonstrukcí?
Bohužel se dále zhoršovala vlhkost v suterénních prostorech, kam sice nechodí děti, ale kde máme nezbytné zázemí. Samotnou rekonstrukci financovala
obec před třemi lety jen ze svých prostředků a navíc
během pouhých dvou prázdninových měsíců. Do
kompletní hydroizolace staré části budovy jsme se
tehdy pustit nemohli. Letos o prázdninách jsme celou
budovu obkopali až po základovou spáru. Následně
jsme celou zeď po obvodu srovnali a zpevnili novou
betonovou vrstvou a zaizolovali. Ve všech zdech jsme
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Kolik dětí vlastně letos do mateřské školy
nastoupilo?
Pro školní rok 2016/2017 bylo do mateřské školy
přijato 52 dětí.

Jak velký byl zájem a jak staré děti jste letos
mohli do mateřské školy přijmout?
Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
Líbeznice v letošním školním roce probíhal v dubnu
a bylo přijato 108 žádostí k předškolnímu vzdělávání. Nejmladší účastník řízení, který mohl být přijat
k předškolnímu vzdělávání, dosáhl v září 3,5 let.

Je ještě možné uvažovat o zvýšení kapacity?
Řešili jsme to opakovaně se starostou obce. V jeho
hlavě se zrodila myšlenka na navýšení ještě o dalších
9 míst. Technicky by to snad možné bylo. Obec slíbila, že pro takové rozšíření nové budovy začne shánět podporu.

V jakém časovém období můžeme očekávat
realizaci?
Pokud se finanční prostředky podaří sehnat a dojde
k dispozičním změnám malé budovy Bezinky, můžeme od září 2017 počítat s navýšením kapacity
o zmíněných 9 míst.

foto -lč-

Co by podle vás měla líbeznická školka
dětem přinášet?
Mateřská škola by měla dětem přinášet pocit bezpečí, jistoty, vřelého chování od dospělých i dětí
a vzdělávání formou hry. Toho se snažíme dosahovat tím, že veškerý čas dítěte strávený v mateřské
škole pečlivě plánujeme a využíváme.

A jak je pro vás dnes důležitá komunikace
s rodiči?
Rodiče se podle svých možností snaží se školou
spolupracovat. Rádi bychom v započatém trendu spolupráce pokračovali i nadále. Prostor pro
prohloubení spolupráce je v účasti rodičů na plánování vzdělávací nabídky a v užší spolupráci
při přípravě předškoláků na vstup do základní
školy.

Není občas náročnější domluvit se s rodiči
než s dětmi?
Nerada bych svou odpovědí urazila rodiče, ale nemohu odpovědět jinak, než že je občas jednodušší
domluva s dětmi než s rodiči.

Jak byste si do budoucna představovala
zapojení školky do života v obci?
Domnívám se, že již dnes je mateřská škola součástí obce a akce, které pořádá, jsou součástí
života obce.
-mk-
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VŠECHNO LÍTÁ,
CO PEŘÍ MÁ
Střecha lítá! A v této známé dětské hře by tentokrát dali fant ti, kteří ruce nezvedli. To jsou
věci. Střecha, respektive krovy a také mohutné
střešní segmenty s izolací, parofólií i latě se
vznáší nad líbeznickou školou. Čestné pionýrské, je to pravda.
Právě totiž probíhá třetí etapa rozšíření ZŠ a ZUŠ Líbeznice spolufinancovaná obcí Líbeznice, okolními
obcemi Bašť, Měšice, Předboj a Nová Ves a hlavně
Ministerstvem financí ČR. Třetí etapa bude asi zároveň i poslední, protože přestavbou půdních prostor se vyčerpá možnost, kam by se dala škola ještě
rozšiřovat. Možná je to škoda, protože zájem o líbeznickou školu roste a roste. Skoro tak vysoko,
jako narůstá nová střecha dvou hlavních budov.
Koncem června se konečně podařilo ukončit
výběrové řízení na zhotovitele a byla podepsána
smlouva se společností Pohl cz, a. s. V těsném okolí
školních budov se objevil bezpečnostní plot a za pár
týdnů zářila do dálky nová střešní krytina na budově
tělocvičny. To byla ovšem ta jednodušší práce. Mezitím skupina brigádníků ručně odstraňovala foukanou izolaci z celého půdního prostoru a mnohým
kolemjdoucím se zdálo, že se ve škole nic neděje.
Dělo a nemálo, protože pod střechou bylo 320
metrů krychlových izolace (pro názor si představte
komín vysoký 320 metrů z kostek o hraně 1 metr).
Pilná práce pod střechou pokračovala demontáží
dřevěných pochozích lávek. Ve druhé polovině
srpna se začala odstraňovat střecha nad jídelnou
a uměleckou školou. Žádné bourání, ale pečlivé rozebírání krokví, středových vaznic, kleštin, stojek
a vazných trámů; toto dřevo bude použito na
stavbu domku se zázemím u Duhovky a také z kleš-

Nový klobouk školy
tin a trámů vznikl nový můstek přes Líbeznický
potok v Arču. Podle znaleckého posudku je dřevo
z krovů ve skvělém stavu a ani 60 let „školní docházky“ mu na kvalitě neubralo.

MODERNÍ PROSTOR PRO ŠKOLU
Střecha byla rozebrána a koncem srpna tak
mohly začít doslova letecké dny nad školou. Kamiony přivezly lepené vazníky, které byly pomocí
jeřábu zvednuty na střechu a ukotveny do obvodových stěn. Tvar krovů rázem ukázal, že na půdě
vznikne plnohodnotný učební prostor pro žáky nových tříd. Nová střecha bude vyšší o více než dva

foto -lčmetry, jak je nyní krásně vidět po dokončení hrubé
konstrukce střechy.
Se začátkem školního roku se „létání“ střechy
přesunulo nad hlavní školní budovu. Mezitím na
půdu jídelny nastoupili další řemeslníci, aby začali
pracovat na dřevěných rámech pro osazení oken,
která budou tvořit většinu nové obvodové zdi.
Stejně prosklené budou i všechny nové učebny
a kabinety, čímž vznikne skutečně unikátní moderní
prostor pro výuku žáků.
Ostatně už teď je výuka stavbou ovlivněna, zvláště
hodiny fyziky mohou být při pohledu z okna obohaceny o názorné ukázky například práce na nakloněné
rovině či zdvihání břemen. Která škola to má?
Ludmila Červínová

POSLEDNÍ
MOHYKÁN
Přesně tak by se dala nazvat část ulice Školské.
Úsek od křižovatky s ulicí Měšickou severním
směrem byl poslední částí líbeznických místních
komunikací, který neměl zpevněný povrch
a chodilo i jezdilo se zde po „udusané hlíně“.
V září se však podařilo dokončit i facelift této ulice
a její současná podoba si nezadá s žádnou moderní
ulicí 21. století. Cesta k této přeměně byla ale dosti
trnitá. Nemuselo tomu tak být, kdyby jeden nejmenovaný developer dodržel úmluvu s obcí. Na
„kdyby“ se ale nikdy nehraje, proto obec musela
hledat cestu jinou. V lednu jsme požádali o dotaci
Ministerstvo pro místní rozvoj, ale finanční podporu
jsme nezískali. Bylo nutné najít peníze v rozpočtu
obce, což se podařilo, a dokonce obec dokázala
ušetřit – obdrželi jsme nabídku na provedení prací
za nižší cenu, než byla cena původně vysoutěžená.
Díky spolupráci a dohodě s tentokrát seriózním developerem, který staví v lokalitě Za školou, mohli
být na konci prázdnin zahájeny stavební práce.
Práce sice začaly, ale hned se objevovaly první
problémy – musela se upravit šířka chodníku a parkovacích stání, protože staré dřevěné telefonní
sloupy zasahovaly do vozovky, bylo potřeba upravit
výšku vozovky i vjezdů ve vztahu ke spádu ulice
a také respektovat ochranná pásma sítí. Při jakékoli
kontrole staveniště vyvstávala nutnost operativně
řešit další a další související věci. Vždy se řešení našlo
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Horké ﬁnále ve Školské
a velký dík zde patří správci veřejného osvětlení společnosti Eltodo, který dokázal během stavby vyměnit staré stožáry za nové, a dokonce se podařilo
instalovat zcela nový stožár v dolní části ulice, kde
osvětlení chybělo.
O tom, že se skutečně nacházíme v jiném století, svědčí i to, že v ulici byl položen optický kabel
a připraveny přípojky pro všechny nemovitosti
v této ulici. Po dokončení všech podzemních prací
zbývala jen ta estetická část stavby – položení
obrubníků pro parkovací stání, chodník, vjezdy
i vstupu k jednotlivým domům. A tečkou na závěr
je položení zámkové a odvodňovací dlažby. To

foto -mkbyla práce pro pana Vedeva a spol., který se stal
už skoro specialistou na líbeznické chodníky,
a pod jejich rukama vznikl další chodník a parkovací stání.
Co k tomu dodat? Snad jen to, že vedení obce
splnilo další z mnoha svých rozvojových cílů. Teď se
mohou další práce na úpravách místních komunikací přesunout na jižní část obce, se už pracuje na
projektech rekonstrukcí „panelovek“ a také Pražské
ulice. A nebude se jednat jen o novou vozovku, ale
o kompletní přeměnu uličního prostoru na dobré
místo pro život.
Ludmila Červínová
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60 LET
ZŠ LÍBEZNICE
V sobotu 10. září 2016 se konaly oslavy 60. výročí ZŠ Líbeznice. Akci zahájil starosta obce
Martin Kupka svým proslovem, krátký proslov
pronesla také paní zástupkyně ředitelky školy
Kateřina Lindová a poté nám orchestr umělecké školy zahrál slavnostní fanfáry.
Během dopoledne proběhla tombola, jejíž výherci
získali tričko s fotografiemi naší školy.
V jídelně bylo přichystané drobné, ale velmi
osvěžující občerstvení. Návštěvníci si se zájmem prohlíželi výstavu z šedesátileté historie ZŠ – mnozí zde
objevili staré fotografie z doby, kdy sami ještě školu
navštěvovali, a radostně je ukazovali svým dětem
a vnoučatům.
V rondelu všichni obdivovali malé herce z prvního stupně ZŠ, kteří si nacvičili pohádku „O dvanácti měsíčkách“.
Nakonec návštěvníkům zazpíval sbor Rorýsci
a orchestr ZUŠ jim zahrál několik známých melodií.
Akce se vydařila, počasí bylo nádherné a všichni si
sváteční den pěkně užili.
Žákyně 8. ročníku
Michaela Vodičková, Dorina Gjugjaj,
Denisa Zanotto

Začátek oslav 60. narozenin školy

foto Šárka Mišurcová

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok 2016/2017, který již tradičně zahájili svými uvítacími proslovy
paní ředitelka Ivana Pekárková a pan starosta Martin Kupka. Oba na slunném prostranství před hlavním
vchodem přivítali zejména nové prvňáčky, kterých je letos téměř 150. Potěšili však i žáky stávající příslibem
nových učeben a sportovní haly.
Andrea Gruntová

STAVBA
TĚLOCVIČNY
VE FINIŠI
Nejen na tělocvičně se v těchto dnech finišuje.
Fotbalové hřiště se opět pomalu stává hřištěm.
Není to ani rok, kdy začaly demoliční práce na
fotbalových kabinách a následně byl odbagrován břeh nad fotbalovým hřištěm pod ulicí Na
Chrupavce. Mírné zimní počasí dovolilo vybetonovat základy i základovou desku a zkraje
jara pak byly usazeny ohromné dřevěné vazníky, které vytvořily nosnou konstrukci budovy nové tělocvičny. Zakrátko přibyly dva
různobarevné oblouky v líbeznických barvách,
které tvoří boční zaoblené stěny tělocvičny.
Žlutá a modrá jsou i barvy interiéru, a to včetně
dveří. Stavba se nořila ze země podobně jako
velryba z vln. Současně vyrostla pod úrovní terénu u zdravotního střediska budova technického zázemí tělocvičny, jejíž zelená střecha
vytvoří další travnatou plochu. Prosíme ale, nevstupovat.
Celé léto probíhaly práce na „vnitřnostech“ velryby;
nekonečné množství hadic pro rozvod vody podlahového vytápění, mnoho set metrů kabelů pro silnoi slaboproud, vodovodních i odpadních trubek,
vznikaly příčky, stropy, podlahy, usazovaly se rámy
včetně oken. Koncem prázdnin se začala proměňovat obvodová stěna tělocvičny. Dřevěné deky zmizely pod izolací a černou fólií, kterou začala
překrývat nádherná dřevěná „fasáda“; dřevěné modřínové latě vystupují i před velké skleněné plochy
oken, čímž vytvářejí přirozené zastínění jak samotné
sportovní haly, tak i všech kluboven a šaten. Ta je
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Do konce zbývá už jen pár týdnů
otevřena směrem k fotbalovému hřišti a je přístupná i po schodech z parkoviště u zdravotního
střediska nebo po vydlážděné cestě od ulice Hovorčovické.
Aby práce se dřevem nebylo málo, začátkem
září byla položena dřevěná podlaha jak ve sportovní
hale, tak i ve všech společenských místnostech.
Krása dřeva nejvíce vyniká při pohledu ze vstupních
dveří do tělocvičny – nosné vazníky, spojovací
trámy, ochozy prvního patra, akustické obložení
umně skryté za modřínovými latěmi; nápad architekta Jana Hájka přiznat dřevo v celé kráse je skutečně uměleckým dílem.
Šatny, umývárny, záchody i provozní prostory
budoucí kavárny jsou v současnosti obkládány decentní keramickou dlažbou, montují se zařizovací
předměty. Dokonce již teče voda!

foto -mkPomalu, ale jistě se stavba chýlí ke konci a nový
pan správce celého areálu, kterým se stal po výběrovém řízení Zdeněk Stibal, už pomalu připravuje
multifunkční tělocvičnu na její život. Sice ještě
uplyne trocha dní, než naše VERLYBA vypluje na
svou první plavbu, ale metr se již stříhá. Dokonce
se shromažďují požadavky na nájem tělocvičny
i malého sálu. Už teď je můžete psát na adresu zdenek.stibal@seznam.cz. Finální rozvrh se na základě
schválených pravidel a nezbytného projednání se
zájemci bude tvořit počínaje 14. říjnem. „Už teď je
jasné, že o některé časy je enormní zájem. Skoro
bychom na základě předběžných požadavků obsadili tři takové tělocvičny. Jasné je, že přednost
musí mít škola a líbeznické děti,“ vysvětluje Michal Doubrava.
-lč-
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TÉMA

LÍBEZNICKÉ
POSVÍCENÍ 2016
Letošní tradiční líbeznické posvícení proběhlo
v sobotu 10. září a byl to jako vždy jeden velký
„šrumec“. Všichni jsme jím propluli a snad si ho
i náležitě užili. Teď už sedím v klidu doma
a dívám se na fotografie z této akce, která proběhla jen před pár dny, a přitom se mi to zdá
už tak dávno. Při pohledu na snímky se mi vybavují následující asociace. Snad vám aspoň některá z nich bude blízká.
Bylo opět krásné horké babí léto. Kolotoče byly tento
rok ještě bláznivější než kdy jindy. Letos snad ještě
více než předtím událost tak trochu připomínala hudební festival – lidé posedávali na trávě a vychutnávali si výborný program. Ten byl letos opravdu
povedený – Žlutý pes a mně ještě mnohem bližší Vladimír Mišík. A úžasný Precedens „vařil“, i když kolotoče se ho snažily převálcovat. Burčák byl letos
mimořádně sladký, snad proto, že byl z naší líbeznické vinotéky. A bodovala také místní kavárna, před
rokem ještě něco nevídaného. A klobásy krásně voněly. Žízeň zahnaly pivo, víno a točená malinovka.
Jen cukrová vata letos chutnala nějak divně – už to
není, co to bývalo. Ale těch známých lidí, které člověk potkal a i v tom strašném hluku si s nimi rád popovídal, protože v týdnu na to není čas! Trochu mě
mrzely jen soutěže zahrádkářů, jejichž výsledky se vyhlašovaly. Prý se do nich totiž přihlásilo málo lidí.
Oceněné truhlíky a předzahrádky ale prý stály za to.
Pokud vám tedy záleží na okolí vašeho domečku,
příští soutěž může být šancí i pro vás!

Posvícenské klobásy

foto Petr Zaremba

Pavla Zarembová

Vladimír Mišík

foto Petr Zaremba

foto Petr Zaremba

Hudební skupina Precedens

foto Petr Zaremba

KLOBÁSKY KRÁSNĚ VONĚLY!
A na závěr ještě jedna informace pro milovníky
matematiky: Letošní posvícení navštívilo přibližně
2 200 lidí, z toho 1 500 dospělých a kolem 700 dětí.
Je to přibližně o 5 % více než loni. Díky tedy všem
za to, že se postarali o parádní atmosféru. A také dík
všem organizátorům celé akce a těm, kdo pomáhali
a starali o to, aby celý den vše šlapalo.

Ondřej Hejma
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
NEZMAR 2016
„Milí spolupracovníci,
velice si vážíme toho, že jste se přihlásili na naši
podmořskou expedici NEZMAR 2016. Nalodění do
ponorek je naplánováno na pondělí ráno 22. 8.
2016.
Spoléháme na to, že nám se svým průzkumným
týmem pomůžete odhalit mnohá tajemství podmořského světa a hlavně najít pozoruhodné tvory,
kteří mají podle posledních bádání pro nás zvláštní
magickou moc. Velmi se na vás těšíme, bez vás naši
expedici nemůžeme uskutečnit...“
Těmito slovy začínala pozvánka, kterou obdrželi
všichni malí účastníci příměstského tábora Nezmar
od vědecké pracovnice doc. dr. Minervy Octopusové, CSc.
A věru, že nikdo nelenil a v pondělí jsme se
s průzkumníky sešli v prostorách líbeznického Rondelu v plné sestavě! Na pomoc přispěchaly posádky
Vlci, Delfíni, Želváci, Černé jiskry a ponorka s tajemným názvem Nevím kdo.
Každý den posádky absolvovaly pořádnou podmořskou rozcvičku – nejlépe to šlo v našem Maxiakváriu (uprostřed Rondelu). Poté co se mezi sebou
více poznaly, představily nám vlastnoručně vyrobené znaky – kvůli lepší identifikaci v mořských hlubinách. S velkou vervou a nadšením se průzkumníci
pustili do plnění těžkých zkoušek a úkolů, kterými
museli před nejdůležitějším ponorem projít. Trénovali se v chytání ryb, v krmení žraloků, v navigaci,
v luštění šifer i ve zručnosti, pohybových dovednostech a šikovnosti. Nechyběly testy paměti a kombinačních schopností – malí mořeplavci všechno
zvládli s úsměvem!
Velkým zážitkem byl autobusový výlet do Mirákula v Milovicích. Počasí nám přálo, a tak jsme přelézali, klouzali se, zkoumali, houpali se, krmili
zvířátka, koupali se – bez rozdílu pohlaví a věku (vedoucí nevyjímaje).

OBECNÍ KNIHOVNA

MÍSTNÍ ŠKOLNÍ
RADA
Pokračování z č. 8/2016
Některé výdaje místní školní rady:
V r. 1870 sedm sáhů dříví po 7 zl. 60 kr. V r. 1885
koupeno kuličkové počitadlo a Barbora Pavelková
dostala 144 zl. za vyučování šití a pletení.
V r. 1887 z bytu říd. učitele v II. poschodí zřízena
učebna a byt byl přemístěn do přízemku a přikoupen školní nábytek. Zřízena VI. třída. Tyto změny si
vyžádaly 270 zl. nákladu.
V r. 1895 fa V. Dufek z Prahy dodala 16 lavic za
195 zl. V říjnu r. 1926 byla místní školní rada bez
peněz, stěžovala si do Karlína, aby Líbeznice hned
daly 3 400 Kč. Okres nařídil obci do 14 dnů ten příspěvek pod exekucí zaplatit, ale obec se omluvila, že
nemá, že berní úřad obci neposílá výnos přirážek.
V r. 1885 místní školní rada žádala, aby se tu
učilo němčině, zemská školní rada v r. 1886 svolila
a od 1. ledna 1887 se zde vyučovalo němčině ve
čtyřech odděleních. Za vyučování v jednom oddělení (po třech hodinách týdně) měl učitel ročně
50 zl. Kolem r. 1900 měl učitel po zkoušce způso-
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Netradiční cesta k pokladu

Ve čtvrtek se průzkumníci dozvěděli, že hledaný
„poklad“ – zmiňovaní tajuplní tvorové s kouzelnou
mocí – se nachází možná ve starém měšickém parku
nedaleko Líbeznic. Předtím ale museli ze dna rybníka
vylovit zprávu, která je navedla na další cestu – naštěstí mohli použít pramici. Úkol splnily všechny posádky na jedničku – všichni účastníci si pak odnesli
kouzelnou mušli nebo kus magické perletě domů.

TÝDEN TAJEMSTVÍ
PODMOŘSKÉHO SVĚTA
Tam však nedorazili hned – po kreativním odpoledni a výrobě různých dárků jsme si ještě den
prodloužili u ohýnku v Areálu zdraví. S rodiči a známými jsme si opekli buřtíky, povyprávěli zážitky

bilosti 400 zl. ročně služného. Místní školní rada pečovala o rozšíření a lepší organisaci školy. V r. 1887
zde byla pětitřídní škola s dvěma pobočkami pro
dívky, v r. 1888 byla otevřena VI. postupná třída. Šestitřídní obecná škola se potom udržela půl století.
V r. 1892 žádá 7 třídních učitelů místní školní
radu, aby upravila jednu místnost za sborovnu.
Předsedou místní školní rady za Rakouska býval
starosta líbeznický, dalšími členy byl farář, řídící učitel a ještě 4 členové za přiškolené obce a virilista
(Nostitz).
V r. 1920 byl předsedou Karel Hamršmíd. Od
r. 1921 bylo složení místní školní rady zdemokratisováno. Její třetinu tvořili učitelé, dvě třetiny zástupci obcí. Například v r. 1933 i 1937 zasedalo
v místní školní radě 5 učitelů a 10 zástupců obcí (Líbeznice 4, Bášť 2, Měšice 2, Hovorčovice i Zlonín
po jednom). Těchto 15 členů si zvolilo předsedu.
Tím byli: Bedřich Kruis z č. 225, Václav Böhm
z č. 148, Václav Srb z č. 136, Ladislav Vacek, František Lukáš ze Zlonína, Václav Sýkora z Baštěku,
František Belda z č. 198, František Jiskra z č. 262.
Činnost místních školních rad byla zastavena
r. 1943 a zas obnovena v listopadu 1945. Dne 14. 2.
1947 byla ustavující schůze poslední místní školní
rady.
Do r. 1910 obvod místní školní rady zahrnoval
i Sedlec a Bořanovice, od r. 1910 do r. 1926 byly
v obvodu 4 obce (Líbeznice, Měšice, Bášť, Hovorčovice) a poté přibyl Zlonín, když tato obec byla
v r. 1926 vyškolena z Kojetic a přiškolena do Líbez-

foto -mk-

uplynulých dní a zazpívali za doprovodu kytar – až
do tmy…
Jelikož jsme to na Duhovku měli pár kroků, nemohli jsme během týdne vynechat ani atletické disciplíny, míčové hry a úspěšné koloběžkování na
dopravním hřišti!
Za celý výzkumný tým musíme přiznat, že týden
nám uběhl jako ten nejrychlejší podmořský proud
a byl skutečně velice vydařený. I když speciální melounové ryby vyhrála posádka Černých jisker,
všechny děti byly šikovné, vnímavé a skvělé. Není
divu, že odměnu v podobě pravého námořnického
pytle, čokoládových mořských plodů a perníkové
chobotnice si zasloužili všichni!
Již teď se těšíme, jaké dobrodružství nás čeká
příště.
doc. dr. Minerva Octopusová, CSc.,
alias Miriam Kupková

nic. Do měšťanské školy chodili sem v r. 1939 žáci
z Klíčen, Sedlece, Bořanovic, Předboje.
Po vyškolení Bořanovic v r. 1910 bylo tu 7 tříd.
Alexandra Dančová

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
12. 9. 1921 narozen polský spisovatel a filozof Stanislaw Lem – Solaris, Astronauti, Marťan
13. 9. 1916 narozen britský romanopisec, povídkář
a scenárista Roald Dahl – Karlík a továrna na čokoládu, Obr Dobr, Matylda, Milostné rošády
19. 9. 1911 narozen anglický spisovatel, básník,
esejista a dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu William Golding – Pán much, Věž, Dědicové,
Rituály přechodu
21. 9. 1866 narozen anglický spisovatel Herbert
George Wells – Válka světů, Ostrov doktora Moreaua, První lidé na Měsíci, Stroj času
24. 9. 1896 narozen americký spisovatel Francis
Scott Fitzgerald – Něžná je noc, Velký Gatsby, Diamant velký jako Ritz, Bláznivá neděle
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OBECNÍ KNIHOVNA

OD BÁSNÍ
K ŠANSONU
„Poezie je řeč, která zpívá.“ Tak se vyjádřil francouzský básník, scenárista a spisovatel Jaques Prévert.
A budeme-li se zabývat slovem šanson, v originále chanson, a jeho upřesňující definicí, jsme nejblíže k českému slovu píseň. Původ nalezneme
někde ve středověku, kdy francouzská píseň byla
zpívána francouzskými truvéry.
V 19. století vznikla ve francouzských kabaretech moderní forma šansonu. Text šansonů se vyvinul v poeticky hodnotná básnická díla. Textaři
nezřídka byli a jsou předními básníky. Vedle nejznámější šansoniérky Edith Piaf jsou tu další – Yves
Montand, Charles Aznavour, Jacques Brel, Charles
Trenet, Juliette Gréco, Leo Ferré, Gilbert Bécaud,
Mireille Mathieu, Georges Brassenss…
„Kdepak to nezpívám já
Ale květy které jsem viděl
Kdepak to se nesměju já
Ale víno které jsem vypil
Kdepak to nepláču já
Ale láska kterou jsem zabil.“
To nenapsal nikdo jiný než Jacques Prévert
(1900–1977). Začal psát v době, kdy avantgardní
poezie byla pod vlajkou surrealismu. Sám byl členem surrealistické skupiny, druhem Bretona, Eluarda, Aragona, Joana Miró. Psal tehdy nejen verše,
ale dělal i koláže a všechno to co jiní surrealističtí
výtvarníci.

VZPOMÍNKA
Málokterému sportovci na světě se podařilo,
aby svůj triumfální úspěch z jedné olympiády
ještě zvětšil na olympiádě následující. Byla mimořádnou osobností olympijských her v Tokiu
v roce 1964 a svou popularitu a světový ohlas
ještě zvýšila na olympiádě v Mexiku roku 1968.
Ano, řeč je o fenomenální sportovkyni Věře
Čáslavské.
Po srpnu 1968 byla kvůli svým postojům k invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa
a podpisu dokumentu Dva tisíce slov vyloučena
z řad tělovýchovné organizace. Věnovala se pak
trénování. Vychovávala mladé adeptky sportovní
gymnastiky jak v Praze, tak v Mexiku.
V pozdějších letech se uměla postavit i ne dobrému osudu, který ji potkal v osobním životě. Přes
všechno, co ji v životě potkalo, byla obrovskou za-

POZVÁNKA
Obecní knihovna Líbeznice
a Sociální výbor srdečně zvou všechny
na SETKÁNÍ S HARMONIKOU
do komunitního centra ARCHA
v sobotu 22. 10. 2016 od 15.00 hod.
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Psal šansony pro Yvese Montanda, vydal básnické sbírky Slova, Haraburdí, Déšť a pohoda.
Jak píší v doslovu českého vydání Prévertových
básní Jen tak v roce 1958 Adolf Kroupa a Miloš Macourek:
„Na každém kroku objevuje úchvatnou souvislost miliónu věcí, tvořících vesmír, v němž existuje. Milostný polibek v parku Montsouris ho
spojuje s Mléčnou dráhou a se souhvězdím Oriónu, neboť park Montsouris je v Paříži, Paříž je na
Zemi a Země je hvězdou. S dětským údivem nalézá všude kolem zázraky skutečnosti, zázrak letního rána, zázrak květiny, zázrak ‚nesmírné sochy
zrníčka mořské soli‘, zázrak pomeranče, zázrak
ptáka. S nesmírnou něhou se dotýká těchto prostých věcí a klade je znovu a znovu do svých veršů
jako příznačné motivy svěžesti a čistoty života.
Prévert je přesvědčen, že člověk byl zrozen pro radost. Je dětsky bezelstný, nic nepředstírá, myslí to
doopravdy. Ale ví také, že této výborné morálce,
jak říká Voltaire, hází skutečnost neustále klacky
pod nohy. A tak jako miluje slunce, svou Paříž, své
květinářky, zelinářky, dělníky, svobodu, děti, květiny a ptáky, tak nenávidí všechno, co tento svět
zatemňuje, všechny ty, kdož ubližují svobodě,
květinám, dětem a ptákům.“

PSAL NEJEN VERŠE, ALE
DĚLAL I KOLÁŽE
A k tomu dodává Jiří Žáček ve vydaném souboru Prévertových básní Pro tebe, má lásko z roku
1997:
„Prévert nemůže být staromódní básník, jehož
tvůrčí i životní krédo lze shrnout třemi slovy: láska,
svoboda, bratrství. Možná právě dnes, ve světě zavaleném lavinou neosobních, exaktních informací,
více, než kdy jindy potřebujeme čas od času sebe-

záchovnou dávku poezie vytrysklé z horoucího
srdce, abychom si připomněli, že jsme lidé a ne kyberneti. Básník nehledal adresáty svých veršů v salonech, nýbrž v ulicích, mezi lidmi nejobyčejnějšími,
ale živými, šťastnými i nešťastnými outsidery osudu.
Pro ně psal, aby se s nimi podělil o radost nebo je
vyprovokoval k přemýšlení. Aby ‚říkal dobrý den
všem, kdo mají rádi svět‘.“
„Nemám život ani za sebou
ani před sebou
ani ho nežiju právě teď
Je ve mně – to je správná odpověď“
J. P.
Alexandra Dančová

stánkyní a podporovatelkou tělovýchovných spolků. Obec sokolská v Líbeznicích ještě před nějakým
časem plánovala tuto královnu sportu pozvat na
besedu. Již se tak nestane. Věra Čáslavská zemřela
30. 8. 2016 ve věku 74 let.

BYLA PŘÍKLADEM
NEJEN SPOUSTĚ SPORTOVCŮ
Režisérka dokumentů Olga Sommerová o ní
před časem natočila dokument Věra 68.
Ke zprávě o úmrtí Věry Čáslavské řekla: „Zůstane zapsaná zlatým písmem v historii českého
a československého sportu, ale myslím, že důležitá je ta linie jejího statečného odolávání ďábelskému našeptávání. Řekla ďáblovi ne a tím
ztratila všechny výhody v životě. To by pro nás
mělo být vzorem a s tím bychom na ni měli
vzpomínat.“
Alexandra Dančová

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme záříjovým jubilantům:
Zajíček Věnceslav – 87 let
Urbanová Jaroslava – 86 let
Jirásek Jiří – 85 let
Kostelecká Ludmila – 84 let
Kupcová Marie – 70 let.
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JAZYKOVÉ KURZY
A INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA
v Líbeznicích
Přihlaste se
na ukázkovou
hodinu zdarma.

ě
Nov ní
n
i ra rzy
ku

ROZMLUVÍME
VÁS

Tel.: 724 755 149
www.zivaanglictina.cz
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Kalendář akcí pro rok 2016
1. 10.

Vejšlap povodím mratínského potoka

1. a 15.
a 29. 10. Líbeznické farmářské trhy
27. 11.

Vánoční trhy a koncert
v kostele sv. Martina
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