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TÉMA MĚSÍCE

LÍBEZNICE V OHROŽENÍ!?

Přistávací koridor pro Letiště Vodochody

graﬁka dokumentace EIA

Blízkost Prahy přináší Líbeznicím řadu významných výhod, ale samozřejmě také mnoho omezení.
Největší zátěž představuje nepochybně intenzita automobilové dopravy. A hned vedle toho jsou
to různé rozvojové projekty, pro které je okolí Prahy přirozeným a lákavým územím. Dlouhodobě
nejvíce odmítaným záměrem je rozšíření Letiště Vodochody. To ale není jediný záměr, o kterém
je dobře vědět. Přinášíme základní informace o významných projektech, které by se mohly okolí
Líbeznic dotknout.

Letiště Vodochody

Vedení vysokého napětí

Souboj obcí s developerským plánem rozšířit Letiště
Vodochody trvá řadu let, stále neutichá a v nejbližších letech nepochybně neutichne. Sledování vývoje
celého zápasu připomíná nekonečné hokejové
klání. Mezi poslední úspěchy obcí patří úspěšná žaloba na vyhlášení ochranného hlukového pásma.
Na základě soudního rozhodnutí bylo toto opatření
zrušeno a investor bude muset případnou cestu
k němu znovu prošlapávat od začátku. Soud dal za
pravdu řadě věcných výhrad a také připomínkám
k úřednímu postupu Úřadu pro civilní letectví, který
toto opatření vydává.
Složitější situace je v oblasti EIA – posuzování
vlivu stavby na životní prostředí. Investorovi se zatím
podařilo úspěšně napadnout předchozí rozhodnutí
ministerstva, které po volbách v roce 2013 celý
kladný posudek EIA zrušilo. I tak ale musí kvůli nové
legislativě získat letiště tzv. notifikaci EIA. Tu však
ministerstvo životního prostředí zatím nevydalo.
Více než sto podmínek původního posudku by totiž
mělo posoudit a stanovit je jako podmínky nepřekročitelné a závazné pro všechny další fáze schvalování záměru. Rozhodně tedy není rozhodnuto.
Konečný výsledek ale v tomto okamžiku není možné jakkoli předjímat.

Podél celé východní hranice zastavěného území
obce má vést nové vedení vysokého napětí 400 kV.
Tento záměr figuruje už v prvním platném územnímu plánu obce. Ten totiž musel respektovat nadřazené dokumenty územního plánování a v nich se
s touto stavbou technické infrastruktury počítalo
několik desítek let zpět. V současné době už investor – státní společnost ČEPS – připravuje samotnou
stavbu. Procesem EIA už projekt úspěšně prošel.
Tato stavba je téměř jistá. „Jde o záměr, který má
status veřejně prospěšné stavby. Věděli jsme, že
dříve nebo později se na východ od obce stožáry
vysokého napětí objeví. I to byl jeden z důvodů,
proč jsme do aktuálně platného územního plánu
zanesli zelený pás kolem obce, který by měl negativní dopady tohoto vedení významně omezit – přinejmenším z estetického hlediska,“ vysvětluje
starosta obce Martin Kupka.
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Milí čtenáři,
překvapil mě nedávný průzkum veřejného mínění, který ukázal, že většina Čechů neví, proč se
slaví Velikonoce. Je to na pováženou zvláště v době,
kdy máme řadu důvodů se o budoucnost evropské
kultury strachovat. Čelíme invazi nesourodých vlivů
jiných kultur a způsobů života, čelíme podivné změkčilosti, která brání rozlišovat, co a v jakém množství
ještě evropská kultura unese, aniž by se sama rozmělnila. Jsem ale přesvědčený o tom, že největší
hrozba spočívá v tom, že nám samotným nebude
jasné, co vlastně znamená evropská kultura. Je to nepochybně i soubor hodnot, které vyznáváme (třeba
úcta k lidskému životu, respekt k pravdě a důraz na
svobodu jednotlivce), veškeré evropské umění a také
bohatství našich tradic a zvyků.
Pokud se z průzkumů veřejného mínění dozvídáme, že si většina Čechů vůbec nespojí Velikonoce
s ukřižováním a vzkříšením Ježíše Krista, je to pro
mě důvod k obavám o další osud evropské kultury.
Tím rozhodně neříkám, že musíme být nutně věřící
a chodit do kostela. Znát velikonoční příběh by měl
každý. Třeba už jen proto, aby uměl „číst“, proč je
v české krajině podél cest tolik křížků, božích muk
a kapliček. Konečně i my v Líbeznicích máme několik
křížků a také kapličku Panny Marie. Aby nezůstalo
jen u vzletných slov úvodníku, pracujeme na tom,
aby už v letošním roce prošla důstojnou úpravou
a představovala další desítky let drobný maják křesťanské tradice u frekventované silnice. To byl totiž
důležitý smysl všech těch drobných staveb a symbolů
podél cest. Měly lidem od dob baroka ukazovat přítomnost vyššího řádu na zemi a v běžném životě.
Vedle duchovního rozměru mají Velikonoce i tradici pohanskou. Proto u nás chodí na Velikonoční
pondělí chlapci za děvčaty po koledě. To ví každý. Jen
se tato tradice s dobou proměnila. Po koledě teď
stále častěji chodí i dívky. I u nás v Líbeznicích. Problém je v tom, že to pak matematicky nevychází.
Pokud všichni chodí po koledě, kdo pak čeká doma, aby přijal symbolické omlazení pomlázkou? Nu
a k rozpačitým setkáním dochází nutně i na ulici,
když se skupiny chlapců potkají se skupinami dívek.
Po drobném zaváhání pak následuje nepřehledný
souboj pomlázek a chaotická výměna „vejslužky“.
Nikdo mě nemůže podezřívat, že jsem nudný staromilec, když se tomuto novému modelu Velikonočního pondělí bráním. Výhoda tradičního pojetí
spočívá totiž v tom, že to po letech bolestného prověřování (doslova a do písmene) funguje. Módní boj
za genderovou vyváženost tady prostě musíme odložit stranou a jednoduše ctít tradici. V tom nakonec
může být mnohem víc zdravé modernosti než v pokusu překreslovat či zpochybňovat, co k naší kultuře
patří.
S přáním snad už konečně teplejších jarních dnů

Vysokorychlostní trať
Dalším záměrem, se kterým územní plány dlouhodobě počítají, je koridor vysokorychlostní železniční
Dokončení na straně 2

Váš starosta
Číslo měsíce: 9 – tolik architektů pracuje na návrhu
nové hasičské zbrojnice.
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Dokončení ze strany 1
trati Praha–Drážďany. O této stavbě se v posledních
měsících mluví v médiích poměrně často. Představitelé Německa a zejména svobodného státu Sasko
prezentují novou vysokorychlostní železniční trať
jako prioritu. Její trasování zakotvené v existujících
územních plánech má ale řadu vážných problémů.
(Vede přes postavené domy. Naráží na ekologické
překážky, jako je například sysel obecný na letňanském letišti.) Patrně i proto začal potenciální investor – Správa železniční dopravní cesty – prověřovat
jiné varianty vedení. „Vyvolali jsme už několik jednání a jasně vyjádřili, že pokud by se měla trať přiblížit obci, je jednoznačnou podmínkou vedení
v tunelu,“ zdůrazňuje Martin Kupka. V současné
době se všechny možné varianty tras prověřují.

Pražský okruh
Dramatický a naprosto nepřijatelný zásah do bezprostředního okolí Líbeznic by přinesla nově prověřovaná varianta trasování Pražského okruhu. Podle
platných územních plánů by důležitá dopravní tepna
měla propojit dálnice D7 a D8 mezi Ruzyní, Suchdolem a Březiněvsí. Iniciativa spojená s působením
předchozího středočeského hejtmana Davida Ratha

se trasu pokusila posunout severněji. „Od té doby
vznikají různé nezodpovědné čáry na mapě. Ta poslední přecházela od Beckova k Měšicím. Už loňská
studie ČVUT prokázala, že nemůže jít o reálnou variantu. Obáváme se ale, že i tak se mohou různí populisté a ekologisté této iniciativy chytat. V zájmu
obce je, aby Pražský okruh vyrostl v původně plánované trase,“ říká jasně místostarosta obce Michal
Doubrava. Příprava stavby se ale táhne více než 20
let. Další postup tedy vůbec není možné předjímat.
Jasný ale je jednoznačný odmítavý postoj k severní
variantě ze strany Líbeznic i dalších sousedních obcí.
Společně to deklarovali jejich zástupci při prosincovém jednání v líbeznické škole.

Haly Goodman
Nově diskutovaným projektem jsou skladové haly
firmy Goodman, které by měly vyrůst u dálnice D8
mezi současným nájezdem na dálnici a benzinovou
stanicí MOL. Obec Líbeznice se už v loňském roce
k záměru negativně vyslovila. „Požadovali jsme zhodnocení dopravní zátěže a realizaci projektu podmínili
adekvátním dopravním řešením. Svůj požadavek jsme
letos znovu potvrdili,“ vysvětluje starosta Líbeznic.
Mezitím se navíc v blízkosti křižovatky otevřela nová
prodejna společnosti Lidl, která dopravu ještě zhoršila. „Je s podivem, že Zdiby ani Klecany nepožado-

valy po obchodním řetězci úpravy celé křižovatky. Líbeznice bohužel nebyly účastníkem žádného řízení.
O záměru jsme vůbec nevěděli, jinak bychom určitě
požadavky na lepší dopravní řešení vznesli,“ doplňuje
Martin Kupka. Termín pro podání nových připomínek
k budování dalšího skladového areálu na D8 se naplnil 19. dubna. Jakmile úřady naplánují veřejné projednání, ve všech obvyklých informačních kanálech
obce Líbeznice se datum objeví.

Betonárna za silem
Dalším záměrem s významně menší rozlohou je betonárna za silem u Měšic. Potenciální investor –
společnost České štěrkopísky – už shromáždil
všechny podklady pro tzv. velkou EIU. Právě teď je
možné k záměru uplatnit připomínky a následně
proběhne také veřejné projednání. Konečným termínem pro podání připomínek je 21. květen 2017.
Na webu obce Líbeznice www.libeznice.cz najdete
cestu ke všem podrobným zveřejněným informacím, Zároveň se můžete s celou dokumentací seznámit přímo na obecním úřadě v pondělí a ve
středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin a v jiných časech dle dohody. O termínu veřejného projednání budeme rovněž v dostatečném předstihu
informovat.
-mk-

ROZHOVOR

CO ZÁKLADNÍ A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA ZAŽILA A CO JI JEŠTĚ ČEKÁ
Líbeznické základní škole je v tomto školním roce právě šedesát let. Začátek školního roku vítala
ještě v lešení, což nebyly důstojné podmínky pro oslavu tak významného výročí. Proto se hlavní
část oslav založení školy posunula na květen, kdy jako každý rok proběhne zahradní slavnost.
Letos připadá na neděli 14. května. S ředitelkou základní a základní umělecké školy Ivanou Pekárkovou jsme si povídali nejenom o letošním výročí, ale také o tom, co všechno škola v uplynulých šedesáti letech zažila a co ji čeká do budoucna.

Co se tedy všechno chystá na letošní zahradní slavnost školy?
Představíme novou tvář školy, nový moderní interiér
a všechny další změny, kterými líbeznická škola
v posledních letech prošla.

Kdo všechno se bude moci zahradní slavnosti zúčastnit, pro koho je určena?
Na zahradní slavnost zveme všechny. Je určena
všem, kdo sympatizují se školou, všem, komu život
naší školy není cizí.

Letošní školní rok škola otevřela nový koncertní sál a hlavně netradiční nástavbu s šesti
učebnami. Jak se v novém prostoru učí a jak
se v něm líbí dětem?
Nové podkrovní patro jsme všichni okamžitě přijali
za své. Žáci, učitelé, všichni uvítali nové nadstandardní podmínky pro výuku s nadšením.

Koncertní sál přináší novou kvalitu zejména
základní umělecké škole, teď je tam i koncertní klavír. Co takový velký nový prostor
může znamenat pro základní uměleckou
školu a co to koneckonců znamená i pro základní školu?
Nový sál zvyšuje kulturní a hudební úroveň vystoupení žáků hudebního oboru. Zkvalitňuje práci
tanečního oddělení a nově rozšiřuje možnosti prezentace žáků výtvarného oboru. Nový koncertní nástroj umožní žákům klavírního oddělení seznámit
se s koncertním klavírem vyšší úrovně.
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Důležitým parametrem školy je vybavení
a samotná podoba vnitřních i vnějších prostor, ale daleko nejpodstatnější je samotný
pedagogický sbor. V jakém počtu se vlastně
ve škole učilo na začátku její dráhy v padesátých letech a jak velký je pedagogický
sbor v letošním roce?
V padesátých letech měl pedagogický sbor líbeznické školy asi 25 pedagogů. V současné době má
škola 68 pedagogických pracovníků, tj. učitelů ZŠ,
učitelů ZUŠ, vychovatelek ve školní družině, asistentů pedagogů.

Jak se vlastně změnila kapacita, kolik dětí
chodilo do základní školy v Líbeznicích
v padesátých letech a kolik jich tam může
chodit dnes?
V padesátých letech navštěvovalo školu až 600 dětí,
pak se podle nových norem hygieny změnila kapacita na 450 žáků. V současné době je kapacita školy
1 020 žáků. Ve školním roce 2017/2018 bude školu
navštěvovat téměř 900 dětí. Pro zajímavost uvádím,
že ještě ve školním roce 2010/2011 bylo v líbeznické škole pouhých 340 žáků.

Nepodařilo se zatím rekonstruovat všechny
prostory školy. Co vás tíží v tuto chvíli nejvíce a co by se ještě ve škole mělo změnit?
Naší líbeznické škole chybějí odborné učebny, třídy
pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu a cizích jazyků. Zřizovatel a vedení školy již na modernizaci
stávajících prostor pro výuku pracují.

Kdy by ty změny mohly proběhnout? Připravují se už projekty na úpravu vnitřních
prostor a modernizaci učeben?
Máme již vypracovanou studii, projekty. Pokud vše
půjde podle plánu, pak by úpravy mohly probíhat
o prázdninách příštího roku.

V tuto chvíli má škola od letošního školního
roku také novou tělocvičnu, jak se tam učitelům učí a jak se v ní líbí dětem?
Nová tělocvična byla nezbytností, stávající tělocvična ve škole nepokryla kapacitu hodin tělesné
výchovy. Opět s radostí a nadšením, možná největším, byla přijata nová tělocvična, nové podmínky
pro tělesnou výchovu a pro sport vůbec. Učitelé
i žáci jsou nadmíru spokojeni. Děti říkají: „To je
úplně jiný tělák.“

Celá řada základních škol má nějaké své
specifické zaměření. Je možné i líbeznickou
školu nějak představit z hlediska jejích silných stránek, zejména pro žáky?
Již řadu let se líbeznická škola zaměřuje na výtvarnou výchovu. Od první třídy učíme výtvarnou výchovu odborně (učí učitelé s aprobací výtvarná
výchova). Škola dosahuje v této oblasti výjimečných
výsledků, máme řadu cen, ocenění krajského, ale
i republikového rozměru. Uvažujeme o rozšíření
naší specializace na tělesnou výchovu – chceme tak
zhodnotit ideální sportovní zázemí.

Už druhým školním rokem se děti učí v Rondelu. Jaké jsou zkušenosti se stavbou, o které
se píše v architektonických časopisech a která
představuje novodobý symbol Líbeznic?
Rondel svou specifičností přinesl našim nejmladším
žákům nadstandardní podmínky pro výuku, pro jejich relaxační odpočinek v atriu, pro příjemné prožití
odpolední družiny.

Také se v líbeznické základní škole učí děti
v praktických třídách. Podaří se udržet praktické třídy a k čemu vlastně jsou, komu jsou
určeny?
Praktické třídy od 1. 9. 2016 díky inkluzi zanikly.
Změnily se ve skupinovou integraci. Byla to ale jen

Líbeznický zpravodaj 4/2017

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 4, DUBEN 2017, ROČNÍK 15

Iva Pekárková – ředitelka ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích
formální změna. V současné době máme tyto skupiny dvě, pro mladší a pro starší žáky. Vzdělávají se
v nich děti s lehkým mentálním postižením, žáci
s nižším nadáním, učí je speciální pedagogové. Budeme se snažit udržet tyto skupiny co nejdéle. Není
možné, aby se tito žáci vzdělávali ve třídách s třicetičlenným kolektivem. Vzdělávání těchto žáků vyžaduje náročnější specifické podmínky.

Současný tlak na povinnou inkluzi může ale
znamenat i ohrožení pro praktické třídy, což
by nepochybně byla škoda. Chystá se škola
nějak čelit tomuto ideologickému tlaku?
Škola již ve stadiu zrodu inkluze neustále připomínkovala chystané změny, které nám pedagogům přišly jako nepříliš vhodné řešení. Věříme, že časem
se potvrdí naše počáteční obavy a dojde k úpravě
vzdělávání žáků se specifickými potřebami.

Pojďme se bavit o věci, která možná pro
školu není podstatná, ale děti o ní mluví
hodně, a to je kvalita školního stravování.
Jak se teď daří školní kuchyni po všech změnách a modernizaci?
Školní kuchyně prošla řadou změn, získala větší pracovní zázemí, má nové gastronomické vybavení.
Kapacita školní kuchyně je 950 jídel. Modernizace
přinesla možnost dětem vybírat si ze dvou obědů
a určitě vzrostla kvalita vařených jídel.

Děti dokonce několikrát ve školní kuchyni
viděly Václava Friče ze slavné restaurace
v Čakovičkách. Je to náhoda, že se objevil
v líbeznické kuchyni, nebo je to zárodek
nové spolupráce mezi školní kuchyní a vyhlášenou restaurací?
Ano, Václav Frič, šéfkuchař vyhlášené restaurace Na
Pekárně, dochází k nám do školní kuchyně, spolupracujeme s ním, pomáhá svými bohatými zkuše-
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foto -mdnostmi a gastronomickými nápady. Chceme dětem
vařit chutně, ale zároveň musíme splňovat normy
dané vyhláškou.

Na co se děti právě třeba v oblasti stravování mohou těšit?
Na nový jídelníček, který bude obohacený o jídla ze
známé a vyhlášené restaurace z Čakoviček. Usilujeme o nálepku nejlepší školní kuchyně od pana
Friče.

Pojďme se podívat na přítomnost školy. Také
provádíte srovnávací zkoušky. Jak v nich vychází kvalita líbeznické školy?
Srovnávací testy provádíme každý rok, využíváme
testy, které nabízí SCIO, Kvalita školy a MŠMT. Myslím si, že se nemáme za co stydět, dosahujeme
nadprůměrných výsledků v porovnání s ostatními
školami přibližně stejné velikosti. Samozřejmě je
i stále co vylepšovat.

hým, získávají první místa v hodnocení odbornou
porotou. Jedná se o krajské a republikové soutěže,
kterých se zúčastňují školy z celé ČR. Tento trend
školy začínáme rozšiřovat i o astronomickou a matematickou olympiádu. Žáci naší školy vynikají také
ve sportovních disciplínách. Chceme navázat na
úspěchy i v oblasti přírodovědné po modernizaci
učeben.

Proběhly zápisy do prvních tříd a potvrzuje
se stále rostoucí zájem o líbeznickou školu?
Počet 225 dětí je pravděpodobně dlouhodobý rekord nejenom pro Líbeznice. Bude
škola schopna se s tím vypořádat? Co to
bude znamenat do budoucna?
Pro školní rok 2017/2018 máme díky všem rozšířením volnou kapacitu, můžeme přijmout všechny
spádové zájemce o líbeznickou školu. Ale ve velmi
krátké budoucnosti to bude znamenat nesnáze
s kapacitou školy a volnými třídami pro další nové
žáky.

Významným parametrem, podle kterého
je možné posuzovat kvalitu vzdělávání, je
i počet dětí přijatých na víceletá i čtyřletá
gymnázia. Jak si v tomto ohledu stojí líbeznická škola?

Jak si vysvětlujete, že ten nárůst je tak
velký a v mnohém překračuje dosavadní prognózy vývoje zájmu o líbeznickou
školu?

V posledních letech líbeznická škola při přijímacím
řízení na gymnázia a jiné střední školy zaznamenala
obrovský úspěch, na některých školách jsme zaujali
první místa v pořadí přijatých žáků.

Veškerá skromnost nyní stranou, pro líbeznickou
školu se udělalo za posledních několik let moc.
Zlepšilo se vnitřní a vnější zázemí školy, zkvalitnila
se výuka, posílil se pedagogický sbor kvalifikovanými učiteli, součástí školy se stala Základní umělecká škola.

Poslední dobou se děti z líbeznické školy
stále častěji vracejí s medailemi z nejrůznějších soutěží. Když bychom měli možnost
porovnat úspěchy líbeznických dětí a škol
v okolí, jak by to srovnání vypadalo?
Nejvíce úspěchů zaznamenáváme na poli výtvarném a literárním. Žáci naší školy v této oblasti již
několik let za sebou sbírají jedno ocenění za dru-

Letos slavíme šedesáté výročí. Co byste škole přála do dalších let?
Do dalších hodně dlouhých let naší líbeznické škole
přeji, aby současně nastavená laťka nebyla jen jejím
rekordem! Rekordy vybízejí k překonávání…
-na-
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TÉMA

ZŠ A ZUŠ LÍBEZNICE
SLAVÍ ŠEDESÁTINY
S NOVÝM „KABÁTEM“, RONDELEM,
TĚLOCVIČNOU
I „ČEPICÍ SE
ŠÁTEČKEM“
Přesně 3. září 2016 uplynulo šedesát let od zahájení výuky v nové budově Osmileté základní
školy v Líbeznicích. Šedesát let není ve 21. století žádný věk, zvláště když existují všemožné
omlazující i zkrášlující kúry. Kdejaká šedesátnice vypadá klidně i na třicítku. Při pohledu na
dnešní školu včetně Rondelu, Duhovky i tělocvičny Na Chrupavce můžeme klidně říct, že
i školní „facelift“ se povedl a škola nám nějak
omládla.
Ale pojďme si ještě trochu užít vrásek, a to hodně
hlubokých, až ze 14. století. Osobou na historické
vzpomínky nejpovolanější je bezesporu ředitelka
Oblastního muzea v Brandýse nad Labem a zároveň
kronikářka obce Líbeznice Mgr. Hana Závorková:
„První zmínka o škole v obci je ze 14. století. Líbeznické děti i děti z okolních vsí byly po staletí vzdělávány ve školních budovách v Líbeznicích, které se
nacházely většinou v blízkosti kostela sv. Martina.
Škola a zejména vzdělávání bylo prestižní záležitostí,
proto školní budova vždy patřívala k nejvýznamnějším
objektům obce. Ve 2. polovině 19. století byla postavena budova školy čp. 142, která splňovala požadavky na tehdejší kvalitní a moderní vzdělávání.
Postupně však kapacita školy nestačila zvyšujícímu se
počtu nových žáků, neboť do obce se i s rodinami
stěhovali dělníci pracující v místním cukrovaru a také
řemeslníci stavebních profesí, především pokrývači či
zedníci včetně kovodělníků, kteří dojížděli za prací do
blízké Prahy. Škola na přelomu 19. a 20. století začala
být nedostačující novým nárokům na výuku.

PRVNÍ ZMÍNKA O ŠKOLE
V OBCI JE ZE 14. STOLETÍ
Obec se díky výstavbě nových domů v meziválečném období plynule rozrůstala. Ne tak škola. Poměrně malý pozemek okolo čp. 142 neumožňoval
školu příliš rozšiřovat, navíc zcela chyběla tělocvična. Děti cvičily pouze venku, kde měly k dispozici sportovní nářadí. Problematické byly i nedostatečné prostory pro stravování.
Po roce 1945 se situace s nedostatkem vhodných prostor pro výuku ještě zhoršila. První poválečná generace byla početná, třídy byly naplněné
na maximum, muselo se učit v náhradních prostorách mimo školní budovu (například ve statcích
u Schonbauerů, Tišnovských, Brodských a Čiháků).
Také hygienická a sociální zázemí byla zoufalá –
suché záchody a voda na mytí ve studni na dvoře.
V zimě se topilo kamny na uhlí, která byla pouze
ve třídách, a chodby zůstaly nevytopené. Za pokrok
se tehdy považovalo, když se rodičovskému sdružení podařilo zajistit stravování dětí ve vyvařovně
u „Oličů“, což byl vzhledem k potravinovým lístkům obdivuhodný počin.
Zajištění kvalitních prostor i podmínek pro vzdělávání líbeznických dětí se obec rozhodla řešit vý-
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Ze stavby školy
stavbou nové školní budovy. Pro její umístění byl vybrán rozsáhlý prostor v polích na skalnatém návrší
za obcí směrem k Měšicům, a to s perspektivou
možného budoucího rozšiřování.

V 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ
BYLA POSTAVENA BUDOVA
ŠKOLY ČP. 142
Dne 3. června 1954 byla zahájena výstavba Osmileté školy v Líbeznicích. Stavba se rozkládala na
ploše 1 420 m2, bylo potřeba odbagrovat 5 308 m3
zeminy a vystavět zdivo o objemu 2 541 m3. Zhotovitelem díla se stala firma Armabeton se stavbyvedoucím Jaroslavem Tůmou, ale pomáhali i sami
občané. Hrubá stavba byla dokončena v březnu
roku 1955 a celková výstavba školy trvala dva roky
a stála 5 milionů korun.
V roce 1956 se těsně před dokončením školy do
Líbeznic přijela podívat paní redaktorka Šťastná;
v tehdejším tisku pak vyšla reportáž o nové líbeznické škole jako významné regionální události. Na
její návštěvu jistě vzpomínají i prvňačky Evička Veselá a Anička Kopecká, které provázely redaktorku
slunnými třídami, kabinety, jídelnou, ordinací lékaře, tělocvičnou se sprchami i šatnou, která v době
válečného ohrožení měla sloužit jako bezpečný
úkryt.
V pondělí 3. září 1956 byla nová škola slavnostně otevřena a skoro padesát let se hlavní budova nijak výrazně neměnila, pouze suterén školy
se dočkal změn – bylo vybudováno kino a kuchyňka
pro výuku vaření. Na místě dnešního pavilonu mateřské školy byly díky panu učiteli Pavlu Píchovi postaveny dílny pro praktické vyučování.
Původní budova školy v Martinově ulici prošla
také změnou. Už nebyla obyčejnou školou, ale stala
se Starou školou. Třídy byly přestavěny na byty pro
učitele, kterým se tak zatraktivnila práce v líbeznické škole, a učitelský sbor začal být stálejší. Bydlely zde nejen učitelské rodiny Václava Vacka, Otty
Humpla, Jaroslava Jahody, Marie Kadlecové, ale své
garsoniéry zde měli i svobodní učitele jako Hana
Králová nebo Pavel Pícha.“

foto archiv
Pozornému čtenáři jistě neunikla linka procházející celým osudem líbeznické školy. Ano, je tu
neustále se opakující problém s nedostatečnou kapacitou školy a také s nevyhovujícími podmínkami
pro moderní výuku. Historie se skutečně neustále
opakuje, jen ve 21. století pokrok nekráčí poklidnými kroky, jak tomu bylo ve stoletích minulých, ale
jedná se spíše o skoky. Tak se nelze divit, že se
během posledních deseti let událo s celým školním
areálem neuvěřitelné množství změn.
Od svých pětapadesátin se škola mění skoro
každý rok. Jako kdyby se rozhodla, že je sice fešná
padesátnice, ale nějaké to vylepšení by jí rozhodně
neuškodilo. A tak původní budova prochází „faceliftem“ častěji než leckterý model auta. Nejprve
zkrásněla kuchyň a jídelna, „přistávací betonová
plocha“ před školou se proměnila v moderní dopravní terminál včetně parkoviště, pak škola získala
opravdu teplý slušivý kabát v podobě zateplené fasády včetně nových oken, zahrada se proměnila
v jeden velký sportovní park, k němuž se rozbíhají
barevné cesty od Slunce, které jako magnet přitahuje obíhající planety nového pavilonu prvního
stupně.

V 21. STOLETÍ CELÝ ŠKOLNÍ
AREÁL PROŠEL VELKÝM
MNOŽSTVÍM ZMĚN
A za obzorem se jako „verlyba“ pohupuje na
vlnách budova nové víceúčelové tělocvičny, na kterou je skoro vidět z prosklené jihozápadní stěny
hudebního, baletního i výtvarného sálu na bývalé
půdě školy. Ano, zatím posledním dárkem a skutečnou třešničkou na narozeninovém dortu šedesátileté krasavice je již zmíněný sál a také 6 tříd
včetně zázemí pro učitele, které vznikly přestavbou
půdních prostor. A přesně jako ta třešnička na
dortu září do dálky na všechny strany červená okna.
A vlastně i rolety, které po zatažení tvoří slušivý červený šáteček kolem krku naší oslavenkyně.
Všechno nejlepší.
Hana Závorková, Ludmila Červínová
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OBECNÍ POLICIE

DOPRAVNÍ NEHODY
Hlídky Obecní policie Líbeznice asistovaly
v únoru a březnu celkem u pěti dopravních
nehod.
V průběhu února 2017 došlo v katastru obcí Líbeznice a Bašť ke dvěma dopravním nehodám, kdy
jeden z účastníků byl volně pobíhající pes, který
vždy skončil s vážným zraněním.
Zásahy u zraněných zvířat jsou náročné pro
všechny zúčastněné, a to vzhledem k tomu, že poraněné zvíře je vystresované, agresivní a útočí na
přítomné záchranáře. Nebylo tomu jinak ani při
jedné z únorových dopravních nehod, kdy pracovníci záchranné veterinární služby museli zraněnému
psovi podat utlumující látky, aby mohl být následně
vyproštěn zpod vozidla, kde byl zaklíněn, a následně ošetřen.
Většina volně pobíhajících psů, kteří jsou odchyceni, není opatřena identifikační známkou ani
čipem. V některých případech nepomůže k identifikaci majitele psa ani nalezený čip, a to proto, že
majitel psa nechá „očipovat“, ale už nikdo jej nepřihlásí do příslušného registru zvířat. V současné
době funguje v rámci ČR několik registrů zvířat, kdy
ze zkušenosti víme, že tyto mezi sebou moc nekomunikují, a vždy musíme oslovit několik registrů,
než se podaří majitele nalézt.
Pokud se podaří zjistit majitele volně pobíhajícího psa, který například způsobí dopravní nehodu
nebo někoho zraní, je za způsobenou škodu nebo
zranění odpovědný majitel takového psa. V některých případech, kdy dojde k vážné újmě na zdraví,
může nezodpovědný majitel volně pobíhajícího psa
skončit s obviněním z trestného činu ublížení na
zdraví z nedbalosti.
Dne 2. 2. 2017 byli strážníci vysláni prostřednictvím operačního důstojníka PČR k prověření oznámení o dopravní nehodě se zraněním v obci
Líbeznice v ul. Plk. Nováka. Zde bylo hlídkou zjištěno, že se jedná o zranění řidiče, který zaparkoval
vozidlo a poté, co z něj vystoupil, došlo k jeho samovolnému rozjetí proti řidiči. Tento se snažil vozidlo vlastním tělem zastavit, přičemž byl natlačen

Dopravní nehody ze dne 22. 2. 2017

foto -OP-

Dopravní nehody ze dne 13. 3. 2017

foto -OP-

vlastním vozidlem na odstavené nákladní vozidlo
a došlo u něj k poranění hrudníku. Na místo byla
přivolána Záchranná služba Středočeského kraje,
kterou byl nepozorný řidič ošetřen, a dále výjezd
skupiny dopravních nehod PČR.
U další nehody, tentokrát bez zranění, asistovali
strážníci dne 22. 2. 2017, kdy došlo ke střetu dvou
osobních motorových vozidel v katastru obce Líbeznice, a to na křižovatce ulic Nádražní a 5. května.
Hlídka OP na místě provedla prvotní úkony spočívající v zajištění usměrňování provozu a dechové
zkoušky u zúčastněných řidičů s negativním výsledkem. Vzhledem ke způsobené škodě na vozidlech
byl hlídkou OP na místo přivolán výjezd skupiny dopravních nehod PČR, který si věc převzal k dalšímu
šetření.

PRVNÍ LETOŠNÍ TRESTNÝ ČIN OBJASNĚN
DÍKY KAMEROVÉMU SYSTÉMU OBCE
Dne 14. 2. 2017 bylo hlídkou Obecní policie Líbeznice přijato v ranních hodinách oznámení o vloupání do prodejny potravin v ul. Mělnická v obci
Líbeznice. Hlídka OP se na místo dostavila společně
s hlídkou OO PČR Odolena Voda a kriminalistickým
technikem PČR. Zde bylo zjištěno, že neznámý pachatel vypáčil vstupní dveře do prodejny, kde odcizil
alkohol, cigarety a finanční hotovost. Hlídka OP následně provedla vytěžení kamerového systému
obce, na kterém byl zachycen samotný pachatel,

Pachatel vloupání s lupem
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jenž k místu přijel v nočních hodinách osobním motorovým vozidlem, kam si odnášel odcizené věci.
Vozidlo, kterým pachatel na místo činu přijel, bylo
již vyšetřováno pracovníky služby kriminální policie
a vyšetřováno jako vozidlo, s nímž jeho posádka
páchá rozsáhlou majetkovou trestnou činnost na
území Prahy venkov, hl. m. Prahy a na Mělnicku.
Muž byl následně zadržen a do rozhodnutí soudu
umístěn do vyšetřovací vazby.
Rudolf Sedlák

foto -OP-

K letošní nejvážnější nehodě, u které asistovali
strážníci OP Líbeznice, došlo dne 13. 3. 2017 v ranních hodinách na silnici 1/9 v katastru obce Líbeznice. Řidička Škody Felicie, která jela ve směru od
Prahy, z dosud nezjištěných příčin vjela do protisměru, kde se vozidlo otočilo na střechu a narazilo
do stromu. Hlídka OP společně s několika projíždějícími řidiči poskytla ženě předlékařskou první
pomoc. Dále strážníci na místo přivolali Záchrannou
službu Středočeského kraje, výjezd skupiny dopravních nehod PČR a jednotku Hasičského záchranného sboru Neratovice a následně prováděli usměrňování provozu.
Rudolf Sedlák

OPILCI
NA MÍROVÉM
NÁMĚSTÍ
V sobotu 11. 2. 2017 bylo hlídkou OP ve večerních
hodinách přijato oznámení o tom, že v obci Líbeznice, na Mírovém náměstí, leží na zemi bezvládné
tělo muže, asi pod vlivem alkoholu. Hlídkou OP
bylo následně skutečně zjištěno, že se jedná
o podnapilého muže, který měl drobná zranění
v obličeji.
Při pokusu o ošetření začal být muž na hlídku
agresivní a snažil se ji fyzicky napadat. Na místo
se dostavil bratr zraněného muže, který byl také
zjevně pod vlivem alkoholu a začal napadat hlídku
OP. Všechny útoky ze strany podnapilých mužů byly
hlídkou OP odvráceny a muži byli zpacifikováni
a následně zajištěni, aby nedošlo k jejich dalšímu
zranění nebo ke zranění dalších osob.
Na místo byla dále přivolána záchranná služba
Středočeského kraje k ošetření zraněných opilců
a hlídka OO PČR, se kterou hlídka OP muže převezla do protialkoholní záchytné stanice.
Rudolf Sedlák
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KRÁDEŽE V TESCU

OBECNÍ POLICIE

MLADÍ STRÁŽNÍCI
UKLÍZELI

V průběhu měsíce února a března 2017 se hlídky
Obecní policie zabývaly hned třemi pachateli drobných krádeží v Tesco Expres Líbeznice. V prvním případě se jednalo o mladistvého, který odcizil energetický nápoj v hodnotě 30 Kč, ve druhém případě
o muže, který odcizil lahev vína v hodnotě 50 Kč.
Oba výtečníci si za své jednání vysloužili uložení blo-

kové pokuty ve výši 1 000 Kč a zápis do evidence
přestupků, kdy v případě opakování výše uvedených přestupků jim ve správním řízení hrozí pokuty
ve výši několika desítek tisíc korun. V posledním případě se jednalo o mladistvou slečnu, která odcizila
také energetický nápoj v hodnotě 30 Kč. Její jednání bylo postoupeno místně příslušné přestupkové
komisi ke správnímu řízení.
Rudolf Sedlák

Strážníci Obecní policie Líbeznice v rámci zájmového kroužku Mladý strážník zorganizovali v sobotu 1. dubna již tradiční dobrovolnickou akci ke
Dni Země zaměřenou na úklid nelegálně vzniklých
černých skládek a nepořádku. Akce se zúčastnilo
celkem 65 dobrovolníků včetně dětí nejen z řad
členů Mladého strážníka. Uklizena byla cesta z Líbeznic do Baště a na Beckov.
Z Baště na Líbeznice a Beckov zase uklízela
skupina dobrovolníků složená z bašteckých fotbalistů a dalších dobrovolníků pod vedením starostky obce. Obě skupiny se sešly Na Beckově,
kde malou odměnou pro všechny zúčastněné bylo
občerstvení v podobě opékání buřtů.
Ve shora uvedených lokalitách bylo nasbíráno
celkem 1 500 kg odpadu, mezi kterým byly již tradičně použité pneumatiky a nejrůznější domovní
odpad. Obecní policie Líbeznice tímto děkuje
všem zúčastněným, kteří se na této nezištné akci
podíleli.
Rudolf Sedlák

Dne 17. 3. 2017 byla v odpoledních hodinách vyrozuměna prostřednictvím informačního kanálu Hasičského záchranného sboru jednotka Sboru dobrovolných hasičů Líbeznice a hlídka Obecní policie Líbeznice o požáru polního porostu mezi obcemi Líbeznice
a Hovorčovice. Na místě společně s dobrovolnými hasiči z Líbeznic zasahovaly jednotky HZS Neratovice,
HZS Aero Vodochody a SDH Zdiby. Po uhašení polního porostu bylo zjištěno, že k jeho zahoření došlo
od zapálených měděných kabelů, které se nacházely
na polní cestě vedoucí do obce Hovorčovice. Dalším
šetřením se podařilo od přítomných svědků zjistit, že
před vznikem požáru se na místě pohybovali muž
a žena, kteří kabely vypalovali a před příjezdem hlídky

Mladí strážníci při úklidu

Společná fotograﬁe s plným autem odpadu

foto -OP-

Úspěšní recitátoři

foto -šm-

foto -OP-

POŽÁR POLE

OP z místa odešli. Hlídkou OP byly na místě zbytky
ohořelých kabelů zajištěny. Požárem nevznikla škoda
na majetku. Po totožnosti výše uvedených osob policie pátrá.
Rudolf Sedlák

Poznáte je někdo?

foto -OP-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

AŤ ŽIJÍ RECITÁTOŘI!
Vítězové školního kola recitační soutěže Poetické
setkání 2017 vyrazili v polovině března hájit naše
barvy do obvodního kola v DDM Přemyšlenská, Praha 8. Všichni se na tuto akci vždy moc těší, protože
organizátoři každoročně připravují pro účastníky zábavné hry a soutěže, aby se o přestávkách mezi
recitačními bloky nenudili.
Děti z Líbeznic letos mezi velmi silnou konkurencí
(v jednotlivých kategoriích přednášelo kolem dvaceti
šikovných dětí z různých škol Prahy 8 a okolí) opět
bodovaly. Soutěží se ve čtyřech kategoriích a z každé
z nich pouze dva soutěžící postupují do krajského
kola. Z líbeznických recitátorů získali tento postup
Aneta Růžičková v I. kategorii a Štěpán Kašpar
ve II. kategorii. Albert Hlaváček a Dora Gjugjaj
obdrželi za svůj výkon čestná uznání.
Vítězům blahopřejeme! Ať se jim daří i v krajském
kole!
Šárka Mišurcová
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ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
Sešel se rok s rokem a opět jsme vyrazili v neděli 5. 3. 2017 z naší mateřské školy spolu
s MŠ Mratín na týdenní lyžařský výcvik do
Pece pod Sněžkou. Cíl nás čekal v penzionu
Logla a jako každý rok jsme byli moc spokojeni. Trošku jsme se obávali, zda si na horách
užijeme sněhových radovánek, a měli jsme
štěstí. K naší velké radosti sněhu bylo dost.
Pro naše lyžování, bobování a hrátky ve
sněhu ideální podmínky.
Samotný výcvik lyžování probíhal pod vedením
profesionálů lyžařské školy. Hned první den si instruktoři rozdělili děti podle sportovních schopností do družstev. Všichni malí lyžaři zvládli výuku
na výbornou a na závěr výuky byl pro ně připraven diplom.
Pro chvíle oddechu a volna jsme měli pro děti
připravenou celotýdenní hru „Zachraňujeme Sněhurku“. Každý den čekal na děti dopis od trpaslíků s úkolem, který poté děti plnily. V pondělí se
snažily najít světýlka, která zmizela trpaslíkům

Malí šikovní lyžaři

foto MŠ

z lucerniček. Následující den hledaly červenou
stuhu. Další den pomáhaly hledat solnou jeskyni
a na závěr našeho pobytu hledaly otrávené jablko.
Následně s ním měly naložit tak, aby se k němu
Sněhurka nedostala. Děti byly moc šikovné, odměnou jim bylo večerní setkání se Sněhurkou. Za

SOUTĚŽ RODINNÝCH KAPEL
Ve středu 29. března se v aule ZUŠ konal 3. ročník soutěžní přehlídky rodinných kapel. Stejně
jako v předchozích ročnících byly jedinými podmínkami účasti v soutěži nejméně tříčlenná kapela
a alespoň dvě generace z jedné rodiny.
Oproti loňsku vyklidily zcela pole kapely z Bořanovic – Řápkovým chyběl dirigent, jehož nedávný
odchod jsme si připomněli minutou ticha, a Novákovi bez omluvy nenastoupili… Místo těchto „tradičních“ účastníků nastoupili nově Šípovi

a také kapela Smékalových z Mratína. Startovní
pole doplnili obhájci loňského prvenství Kovářovi
a rovněž tradiční účastník – rodina Lecotova.
Porotu tvořili posluchači, atmosféra v novém
krásném sále byla úžasná. Smékalovi soutěž za-

její záchranu dostalo každé dítě od Sněhurky na
památku dárek.
Děti se z pobytu vrátily zdravé, šťastné a plné
nových zážitků.
Štěpánka Oliveriusová a Šárka Svobodová

hájili vlastní skladbou tatínka, Šípovi připomněli
atmosféru dalekého Karibiku, Kovářovi nás přenesli do let šedesátých písničkou „Š-Š-Š“ a Lecotovi zavírali krásný večer filmovou melodií
z Addamsovy rodiny.
Po sečtení hlasů se majitelem čokoládového
dortu stali znovu Kovářovi a stejně jako loni nám
nedali ani kousek… Ale nám to nevadí. Znovu
totiž vyhrála muzika, dobrá nálada a chuť opustit
na chvíli vlastní obývák a papuče. Tak na shledanou za rok u nás při 4. ročníku. A muzicírujte
spolu!
Roman Novotný

Rodina Kovářova

foto -rn-

Rodina Smékalova

foto -rn-

Paní Lecotová se syny

foto -rn-

Paní Šípová se syny

foto -rn-
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Z JAPONSKA AŽ
DO LÍBEZNIC
Není mezi námi asi nikdo, kdo by neznal japonskou značku Yamaha. Vedle rozmanité nabídky
elektroniky, především pro domácnost, se tato
firma zaměřuje už po mnoho let i na výrobu hudebních nástrojů. I naše škola v minulosti zakoupila několik klávesových nástrojů této značky.
Když vloni na podzim vrcholila rekonstrukce podkroví školy a vedení obce se začalo zabývat otázkou
vybavení nového sálu školy solidním koncertním
křídlem pro účely kulturních akcí, vyvstala také
otázka, jakou značku a typ nástroje vzít do úvahy.
Byla vytvořena komise, v jejímž čele stanula paní
Iva Štrynclová, vedoucí klavírního oddělení naší
ZUŠ. Členem komise byl jmenován i pan místostarosta Michal Doubrava, který svěřenou roli vzal
velmi vážně.
Komise klavíristů vyrazila po vyhlášeném výběrovém zařízení po vlastech českých, aby zodpovědně vyzkoušela nástroje všech značek, které se
do otevřeného výběrového řízení přihlásily.
Navštívili jsme čtyři klavírní salony a vyzkoušeli
pět krásných nástrojů. Během cesty nám málem
umrzla paní učitelka Pospíšilová, pan místostarosta
asi pětkrát překročil rychlost, dostali jsme zadarmo
chlebíčky v Hradci Králové a kávu v Malešicích.
Výsledek byl jasný – bude to Yamaha. Klavír této
značky měl nejkrásnější zvuk a také měl rozměry,
díky kterým jej bylo možné po chodbách naší školy
do sálu vůbec dopravit.

Vedoucí klavírního oddělení paní Iva Štrynclová s novým klavírem
Dne 3. března 2017 nastal po dlouhém jednání den D. V půl deváté ráno dorazil k naší škole
kamion a z něj vystoupili čtyři urostlí mladí svalovci (píši to bez zášti, mám už věk). Po obhlédnutí podmínek otevřeli dveře náklaďáku a tam se
objevil… náš nový klavír.

BYL VYBRÁN KLAVÍR YAMAHA
Trvalo asi hodinu, než pánové bezmála čtyřmetrákového „drobečka“ dostali do sálu školy. A tr-

foto -rn-

valo další hodinu, než jsme ho u nás pokřtili – laskavý čtenář promine – kávou a sodovkou!
Dovolte tedy pisateli tohoto článku především
poděkovat vedení obce za nádherný nástroj, který
bude rozdávat radost z ušlechtilého zvuku ještě
dlouho po pisatelově odchodu do muzikantského
nebe. A i odtamtud bude pisatel kontrolovat, zda
další generace líbeznických muzikantů pilně cvičí na
klavír, který k nám do Líbeznic doplul přes moře až
z devět tisíc kilometrů vzdáleného Japonska.
Tak ať slouží!
Roman Novotný

DÍVKY ZE ZUŠ
LÍBEZNICE TANČILY
V ĎÁBLICÍCH
V úterý 21. března přivítaly první jarní den tanečnice z naší ZUŠ společným vystoupením se
žáky tanečního oboru v ZUŠ Taussigova na
Praze 8.
Společným jmenovatelem a duší celé akce byla paní
učitelka Barbora Dastychová, která od září vychovává naše malé tanečnice, ale současně vede taneční průpravu ve své domovské škole v ZUŠ
Taussigova.
V krásném sále tamní školy tak došlo k zajímavé
podívané na vystoupení dětí různého věku a zaměření z obou škol, jejichž jednotícím prvkem bylo
společné pedagogické vedení i autorka choreografií.
Hojně zaplněné hlediště spontánně odměňovalo
potleskem roztomilost těch nejmenších i půvab
a umění těch již téměř dospělých.
Asi hodinu trvající blok tance potěšil účinkující
i diváky. Bára Dastychová nám ukázala, jak se má
pracovat s dětmi a podpořit jejich přirozený zájem
o pohyb a vystupování. Sama několikrát zaskočila
za chybějící děvčata, aby sestavy působily uceleně,
a ještě pouštěla hudbu a nenápadně řídila tápající
tanečníky…
Nabídli jsme „Taussigčatům“, aby na oplátku
přijela k nám do Líbeznic a společné vystoupení se
uskutečnilo v našem novém sále. Snad se to povede
ještě v tomto školním roce. Máme se na co těšit.

Pavlína Lindová, Šárka Oliveriusová a Petra
Vorlíčková, žákyně 9.A líbeznické školy, zopakovaly
loňské vítězství v historické části celostátní soutěže Daniel, jejímž úkolem je připomínat hrůzy
holocaustu. Dívky získaly 1. místo za svoji práci
o osudech židovské rodiny Munkových z Brandýsa
nad Labem.
Pavlína Lindová měla navíc velikou radost
z čestného uznání v literární části soutěže, které
získala za svoji báseň „Plyšový medvídek“.

Roman Novotný

Šárka Mišurcová
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Sympatická učitelka tance Barbora Dastychová

foto archiv ZŠ a ZUŠ

NAŠE ZLATÁ
DĚVČATA

Vítězky soutěže

foto -šm-
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APRÍLOVÉ HRANÍ
První dubnová sobota byla jako stvořená pro turnaj
v Člověče, nezlob se a v piškvorkách, který se uskutečnil v Rondelu. Počáteční obavu z aprílového žertíku brzy vystřídalo odhodlání zvítězit. Sedmdesát
pět natěšených hráčů se rozdělilo na klasické deskové „člobrdo“, živé „člobrdo“ a piškvorky. Soustředění a vymýšlení správné taktiky v piškvorkách
přineslo nejedno překvapení jak v semifinále, tak ve
finále. Týmy živého Člověče sváděly souboj do posledních hodů. Také finále deskového Člověče bylo
napínavé až do konce. S posledním hodem se objevily i slzy štěstí (z vítězství).

KYTARISTA JAN
PYTELKA ZÍSKAL
ČESTNÉ UZNÁNÍ
Žák 5. ročníku z kytarové třídy paní učitelky Mirky
Kratochvílové Jan Pytelka se poslední březnový den
vydal do Kladna, aby tam v místní ZUŠ reprezentoval
Líbeznice v krajském kole soutěže MŠMT v oboru sólová kytara. V nejobsazenější kategorii hráčů do 13
let získal čestné uznání a stal se historicky prvním
žákem naší ZUŠ, který v sólové hudební kategorii postoupil do krajského kola. Blahopřejeme.
Roman Novotný

Úspěšný Jan Pytelka

foto -rn-

APRÍLOVÉ ŽIVÉ I DESKOVÉ
ČLOVĚČE, NEZLOB SE BRALI
VŠICHNI VÁŽNĚ
Sobotní dopoledne bylo povedené. Počasí nám
letos opravdu přálo, děti si hraní užily a odcházely
s úsměvem a sladkou odměnou. Již nyní se můžeme těšit na 4. ročník.
Poděkování patří pedagogům 1. a 2. stupně
a vychovatelkám školní družiny, ti všichni se podíleli
na organizaci turnaje.
Kateřina Lindová

Mistří piškvorek a Člověče, nezlob se

foto -kl-

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

ŠACHOVÝ TURNAJ
V LÍBEZNICÍCH
Dne 8. 4. 2017 se uskutečnil v náhradním termínu v rámci školního dne her ve spolupráci
ZŠ a ZUŠ Líbeznice a občanského sdružení
Stonožka Líbeznice 2. ročník šachového turnaje. Turnaj byl odehrán švýcarským způsobem na 7 kol, 2 x 15 minut. Na regulérnost
soutěže dohlíželi pan Jiří Veselý, rozhodčí
a žákovský trenér z šachového oddílu TJ Neratovice, a pan Michal Hirka, trenér místního
šachového kroužku.
Letošní účast byla menší než v loňském roce, k turnaji nastoupilo 11 chlapců v rozmezí od druhé do
sedmé třídy. Kvalita šachových partií byla vyšší a byli
jsme svědky mnoha zajímavých a krásných zápasů.
Již od začátku se vykrystalizovala skupina favoritů,
po pátém kole se na čele osamostatnila dvojice
hráčů s mírným náskokem a byla jen otázka, kdo
z nich v posledních dvou kolech zaváhá. Vzájemný
zápas měli za sebou, jejich partie skončila remízou.
Jako první „klopýtl“ a ztratil půlku bodu Filip Čapek
a vzhledem k rozlosování posledního kola se zdálo,
že vítězství nemůže uniknout jednomu ze dvou nejmladších účastníků soutěže Marcelovi Pražskému.

O VÍTĚZI ROZHODLA AŽ
POSLEDNÍ DOKONČENÁ PARTIE
Ale jak je na turnaji již pomalu zvykem, o vítězi
se rozhodlo v poslední dokončené partii, která se
Marcelovi herně nevydařila, a tak soupeři Davidu
Kolískovi podlehl. Z celkového vítězství se nakonec

Líbeznický zpravodaj 4/2017

Hráči, kteří se umístili na prvních třech místech
radoval Filip Čapek s 6 body, na druhém místě se
umístil Marcel Pražský s 5,5 body, třetí skončil David
Šíp se 4,5 body. Stejný počet bodů, tedy 4,5, získali
i Matěj Verhaegen a David Kolísek, o jejich vzájemném umístění rozhodovalo pomocné hodnocení
(střední Bucholz).
Všichni účastnici dostali za předvedenou hru
sladkou odměnu a ti nejlepší navíc věcné ceny. Líbeznická Stonožka děkuje vedení základní školy za

foto -mhposkytnutí prostor a možnost připojit se k této tradiční akci a spřátelenému šachovému oddílu TJ Neratovice za zapůjčení vybavení i pana trenéra.
Slibujeme, že i do nového školního roku bude náš šachový kroužek opět otevřen, a tímto mezi nás všechny zájemce srdečně zveme.
Michal Hirka, trenér líbeznického
šachového kroužku
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SKAUTI NA LYŽÍCH
Letos, 5.–11. 3. 2017, se naši skauti z oddílu Stopařů, Štik a Kaktusáků zúčastnili lyžařského výcviku
spolu se ZŠ Obříství. Celý týden jsme strávili v Dolním Dvoře v penzionu Mlynářka. První dny výcviku
se účastníci rozjezdili na nedaleké sjezdovce, ale
zbytek už trávili ve skiareálu Herlíkovice, kde se
mnozí naučili lyžovat či jezdit na snowboardu nebo
zdokonalili své schopnosti. Naše obavy o nedostatek sněhu se nepotvrdily, takže se mohlo celý týden
volně jezdit, a to i s přívětivým počasím. Celý pobyt
byl doprovázen bohatým programem, který si děti
také užily. Největším hitem bylo kasino. Jako každý
rok ke konci výcviku se pořádaly závody, kde děti
předvedly, co umějí nebo co se naučily. Celý výcvik
jsme si moc užili a už se těšíme na příští rok.
Slunce

První dny výcviku ve skiareálu

foto Fred

Návštěva rodinné farmy

foto -ad-

Naši knihomolové a nocležníci

foto -ad-

OBECNÍ KNIHOVNA

NOC S JOSEFEM
LADOU
V KNIHOVNĚ
Již popáté se konala u nás v knihovně v Líbeznicích Noc s Ladou. V ostatních knihovnách je
Noc s Andersenem, my ve Středočeském kraji
máme blíž k Josefu Ladovi. Třetím rokem má
Noc i bonus v podobě odpoledního výletu.
Tentokrát jsme zamířili do Dobrovíze.
V sobotu 1. dubna panovalo červnové počasí a k výletu přímo lákalo. Skupina 25 dětí spolu s knihovnicí, Vendulou Štikarovou a Renatou Fabiánovou
se autobusem vydala do Dobrovíze na farmu
Krupičkových (jezdí k nám na farmářské trhy).
Paní Veronika Krupičková nám velmi poutavě vyprávěla, co všechno bychom měli vědět o skotu
a o péči o něj. Děti si krávy mohly poprvé doopravdy pohladit, podívat se na telátka, prohlédnout si dojírnu a načerpat informace o krmení pro
krávy.

DĚTI SI HLADILY KRÁVY
A TELÁTKA, NĚKTERÉ
JE VIDĚLY POPRVÉ,
OCHUTNALY TVAROH
A JOGURTY Z FARMY
Poté následovala svačina v podobě tvarohu
a jogurtů z farmy a odjezd domů. V Líbeznicích
byl tak krásný teplý podvečer, že jsme neodolali
a ještě si skočili všichni na zmrzlinu do Žluté karty.
Pak už následovaly hry a soutěže a čtení z knihy
Ivana Binara Kráva a dědeček. Před spaním se
ještě četlo z knihy Josefa Lady Mikeš. Po probuzení a sbalení spacáků a karimatek byla snídaně,
a protože zbyla ještě chvilka času, přišly opět na
řadu hry.
A pak přišli rodiče, děti dostaly jako vzpomínku na Noc s Ladou pamětní list a příští rok začátkem dubna zase na shledanou!
Alexandra Dančová
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ANGLICKÝ ČAJOVÝ
DÝCHÁNEK
V KNIHOVNĚ
Při příležitosti novinek v knihovně – knihy v angličtině
pro děti – jsme se s Pavlou Zarembovou rozhodly
uspořádat pro děti slavnostní čajový dýchánek. Děti
se v průběhu pátečního odpoledne naučily spoustu nových anglických slovíček. Dozvěděly se, jak
se správně pije čaj v Anglii, a kromě sušenek
ochutnaly i Pavlou vlastnoručně napečené „Devon
scones“ neboli devonské vdolečky.
Na závěr rodičům zazpívaly písničku „I’m a Little
Teapot“ a odnesly si vyrobené prostírání.
Vzhledem k pozitivním ohlasům na odpoledne
s angličtinou jsme se s Pavlou Zarembovou rozhodly uspořádat další takové odpoledne. Bude se
konat v pátek 12. 5. 2017 v Komunitním centru
Archa od 15 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě
žádáme rodiče, aby přihlásili děti předem, a to
v knihovně či na stránkách Živé angličtiny.
Alexandra Dančová

O ČEŠTINĚ
„Autor je přesvědčen, že jedno potřebné pro češtinu našich dob jsou čeští lidé, kteří by ji vnímali
opravdu a do hlubin – jinými slovy: že nechybí vytříbenost češtině, ale že chybí českým lidem vytříbená jazyková kultura. Proto chce autor svým příkladem pobídnout českého nevědce a neodborníka, českého spisovatele především, aby přemýšlel
o mateřštině, aby ji prožíval co nejvědoměji. Autor
knihy v tom spatřuje vhodnou cestu právě k té jazykové kultuře, které je nám potřebí jako soli.“
To napsal v předmluvě své knihy Chrám i tvrz
Pavel Eisner v roce 1946.
Netroufám si ani domýšlet, co by napsal dnes,
kdyby žil. I tak – nebo chcete-li přesto – se čeština
vyvíjí. Pojďme se společně pokochat úvahami o češtině z knihy Čeština poklepem a poslechem od již
zmíněného autora, která poprvé vyšla v roce 1948.

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

ÚŘADY
Několik století veškerá správa politická, berní a soudní byla jen v rukou vrchností. Ty měly značnou pravomoc, ba i na hrdle někdy mohly trestati. Vrchnosti
jmenovaly v každé obci rychtáře, jenž byl odpovědný
za pořádek – do r. 1848. Teprve v letech 1770 až
1790 byla vrchnostenská šlechtická moc okleštěna,
až r. 1848 zlomena a venkovský poddaný člověk se
stal svobodným občanem. Po roce 1848 byly zřizovány veřejné úřady: c. k. okresní hejtmanství, c. k.
okresní soudy, c. k. berní úřady a později okresní zastupitelstva jakožto samosprávné instituce dohlížející
na samosprávu obecní. Do r. 1848 patřily Líbeznice
pod vrchnostenskou správu v Pakoměřicích, kamž se
od nás chodilo na robotu.
Za Rakouska směl potom volit do obecního zastupitelstva jen muž platící daně; ale volební právo
měli učitelé a kněží neplatící daně. Zato čeleď, nádeníci, dělníci nevlastnící domek ani pozemek byli
z účasti na volbách vyloučeni. Voliči do obecního výboru se dělili na tři volební sbory. Málo velkých poplatníků volilo ve sboru prvním čtyři výbory, druzí volili
ve druhém sboru též čtyři výbory a nejmenší poplatníci – těch bývalo nejvíc – volili ve třetím sboru taktéž
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Rozcvička před šálkem anglického čaje

foto -ad-

CAVYKY

NENECHAVÝ

Pro blízkost v abecedním pořadu přiřaďme hned také
i ciráty. Není žádný, aniž se kdy může vyskytnout nějaký cavyk nebo cirát, jsou jen cavyky a ciráty. Říkám
takovým pomnožným tvarům plurály afektivní. Čeština jimi oplývá. Libuje si v nich i tam, kde jazykově
nic nebrání pouhému číslu jednotnému. Padati hladem, ale stejně padati hlady. Popukati se smíchy. Je
to neobyčejně výrazné. Zároveň zvláštnost. Dohromady krása. Plus velká míra umu dušeznaleckého.
V člověku opravdu nebývá jen jeden hlad, jen jeden
smích, a pakliže jeden, tedy v kolikerém odstínu
a projevu hryzavém, hlodavém, šimravém, lechtavém. Ne hlad nebo smích, opravdu hlady a smíchy.
Jaká jemnost, že jazyk vůbec netrpí ojedinělý rozpak, že zná jen rozpaky. Jsme-li na rozpacích, upadneme-li do rozpaků, je jich mnoho již proto, že se
naše osobnost nějak zmnoží, rozroste, a to jen proto,
aby na povrchu co největším zakoušela to strašné
svědivé horko svých rozpaků, nikdy svého rozpaku.

Lidový eufemismus. Neříkám, že ten člověk krade;
je jen nenechavý. I to je žalovatelné, ale je tu odstín,
a odstín je v jazyce všechno. Ostatně je to rčení negativ, k němuž není pozitivu; neřekneme, že někdo
je nechavý. Člověk nenechavý není zloděj, chraň
Bůh; to on jen má tak hravé prsty, to on jen tak jda
kolem rohu, zadře se mu něco za nehet. Z hlediska
přechodníkových vazeb nemožné, podle životní
skutečnosti pravda pravdoucí, i měl by zde být dovolen tzv. přechodník absolutní.

čtyři výbory. Posledně se takto volilo r. 1911; tehdy
byl zvolen starostou dr. Josef Hetteš. Do r. 1870 bývalo 12 údů obecního výboru zvoleného na tři riky.
Obecní volby se tu konaly r. 1870, 1873, 1876
a 1877, 1879, 1883, 1886, 1888, 1892, 1896, 1901.
Volby z 26. prosince r. 1876 byly c. k. místodržitelstvím zrušeny po protestu voličů a nařízeny nové
r. 1877.
Při volbách r. 1886 volily tři sbory po čtyřech
údech; voličů bylo 13, 12, 111, v tom jeden ze Zlonína, tři z Měšic, jeden z Bořanovic. První radní Václav
Vražda z č. 20 zemřel r. 1889 a obec mu darovala
věnec za 1 zl. 20 kr. Při obecních volbách r. 1892 bylo
142 voličů: 11 v prvním sboru, 17 ve druhém sboru
a 114 voličů ve třetím sboru; hrabě Nostitz měl virilní
hlas jakožto největší poplatník.
Po volbách r. 1892 odjeli zvolení výboři do Karlína
ke slibu, což obec stálo 9 zl. Dále se konaly obecní
volby 4. 2. 1907, 23. 3. 1911. V r. 1900 ve druhém.
sboru volilo 20 voličů.
Ve válce se volby nekonaly. Až 2. června 1919 byly
první demokratické volby do obcí na základě rovného, všeobecného hlasovacího práva; každá svéprávná osoba od 21 let věku měla hlasovací právo.
Takové obecní volby se konaly čtyřikrát: r. 1919,
1923, 1927 a 1931, kdy se takto zde volilo naposled
27. září 1931.
Tehdy, r. 1931, kandidovalo 9 stran, ale jen ze šesti
byli zvoleni zástupci, tři strany nedosáhly volebního
čísla. Bylo zvoleno 18 členů: dva fašisté, dva národní

socialisté, tři živnostníci, sedm komunistů, tři republikánští zemědělci (agrárníci) a jeden za domovinu domkářů a malorolníků. Další volby měly býti 18. června
1938, byly už natištěny kandidátní listiny pro osm
stran, ale pro vypuknuvší kulhavku a slintavku dobytka
bylo konání voleb zakázáno. V roce 1939 byli komunisté v obecním zastupitelstvu nahrazeni nekomunisty,
stávající zastupitelstvo fungovalo do r. 1945.
Tolik opis z kroniky.

ŤULULUM
Jedno z četných lidových slov, jež zjasňují náš život
vezdejší. Snad jen lidová slova dovedou být opravdová veselá svým zvukem, svou podobou. Vezměte
třeba rachejtli a srovnejte ji s jejím tvarovým startem, s raketou – co všechno získala vývojem na domácí lidové hroudě.
Alexandra Dančová

Poznámka: České ženy poprvé volily na základě rovného, tajného a všeobecného práva v roce 1919. Jednalo se o komunální volby.
První zemí, kde ženy získaly hlasovací právo, byl
Nový Zéland – 1893.
Spojené státy americké – r. 1920
Finsko – 1906
Velká Británie – 1928
Dánsko – 1915
Německo, Rakousko, Polsko – 1918
Turecko – 1926
Francie – 1944
Itálie – 1945
Řecko – 1952
Maďarsko – 1958
Švýcarsko – 1971
Portugalsko – 1976
Lichtenštejnsko – 1984
Alexandra Dančová
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LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
2. 4. 1805 narozen dánský spisovatel Hans Christian Andersen – Malá mořská víla, Sněhová královna, Pohádka mého života
2. 4. 1840 narozen francouzský spisovatel Émile
Zola – Zabiják, Germinal, Břicho Paříže
4. 4. 1915 narozen český novinář a spisovatel Jan
Drda – Hrátky s čertem, Městečko na dlani, Vyšší
princip, Němá barikáda
4. 4. 1911 narozen český spisovatel Václav Čtvrtek –
Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky, Rumcajs, O makové panence a motýlu Emanuelovi
5. 4. 1835 narozen český básník a dramatik Vítězslav Hálek – Večerní písně, Muzikantská Liduška
17. 4. 1885 narozena dánská spisovatelka Karen
Blixenová – Sedm fantastických příběhů, Vzpomínky na Afriku

POZVÁNKA

FÉROVÁ SNÍDANĚ – DOBRÝ SKUTEK
Líbezniční skauti zvou všechny příznivce regionálních a Fair Trade potravin a nápojů na

Férovou snídani.
Akce se bude konat v sobotu 13. května od 9 hod.
v parku za zdravotním střediskem v Líbeznicích.
V případě deště se akce přesune do nových skautských kluboven u tělocvičny v ulici Na Chrupavce.
Přijďte společně posnídat, doneste si své fairtradové, bio nebo lokální oblíbené dobroty vyrobené například z místních vajec, medu, vlastní marmelády, zeleniny nebo mléčných výrobků od regionálního
mlékaře. Udělejte dobrý skutek a podpořte své lokální a fairtraidové pěstitele a dejte tak najevo, že vás
zajímá, za jakých podmínek pro vás pěstují například čaj, kávu nebo ovoce a zeleninu. Po snídani nabídneme k zapůjčení sportovní či společenské hry k dobrému trávení :-)

Další informace najdete na www.ferovasnidane.cz.

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme dubnovým jubilantům: Luka Zdeněk
– 95 let, Luková Marie – 90 let, Rosůlková Věra –
89 let, Cuc Antonín – 84 let, Holubová Věra –
83 let, Chocholová Marta – 81 let, Melichar
Vladimír – 81 let, Nečesánková Hana – 75 let,
Dítětová Drahoslava– 70 let, Váňa Jiří – 70 let,
Brož Jiří – 60 let.

Region plný zajímavostí

Setkání sousedů nad Prahou

❱
❱

❱
❱
❱

Bašť

aktivity v obcích a městech celého regionu
slosovatelné účastnické žetony za každou navštívenou aktivitu

Naučnou stezkou na Beckov (9.30–11.30), ukázky složek
Integrovaného záchranného systému (hasiči, policie) na
Beckově (10.00)
Husinec
Výtvarná dílna v Ateliéru na Červené Skále (9.00–12.00)
Klecany
Koně a káry pro celou rodinu – jízdy na koních
a šlapacích autech (10.00–12.00)
Kojetice
Prohlídka kojetického kostela s výkladem a mini-kvíz
pro děti (10.00–11.00)
Líbeznice
Živé dopravní hřiště (10.00–12.00) a Překvapení
v knihovně (9.30–11.30)
Máslovice
Malé máslovické muzeum másla (10.00–12.00)
Měšice
Lesní školka Stromeček (10.00–12.00), Pony Park dětem
(9.0 –12.00), komentovaná prohlídka zámeckého parku
v Měšicích (13.00)
Mratín
Cesta mratínským bludištěm (10.00–11.00)
Neratovice
Hrátky v plaveckém bazénu Neratovice - pro děti zdarma
(9.45–11.45)
Panenské Břežany Památník útlaku a národního odboje – volný vstup
(9.00–12.00)
Předboj
Footgolf v Yard Resortu Předboj (9.00–11.00)
Přezletice
Divadelní představení „Kosprd a telecí“ v zahradě MŠ
Přezletice (10.00)
Veliká Ves
Dopoledne pro děti s rybáři (10.00–12.00)
Zdiby
Výstava špýcharu a výtvarná dílna (10.00–12.00)
Zlonín
Golf Zlonín – Den otevřených dveří (10.00–12.00)

❱

areál Centra volného času v Měšicích
Farmářské trhy, prodejní stánky, rukodělné aktivity
vystoupení, workshopy a ukázky činností jednotlivých organizací, škol
a spolků
tombola - slosování dopoledních účastnických žetonů

Program
Vystoupení Junior Band ZUŠ Neratovice • Taneční vystoupení ZUŠ Neratovice •
Pěvecký sbor Rorýsci ZUŠ Líbeznice • Taneční vystoupení ZUŠ Líbeznice • Judo
Měšice – ukázky • Zumbadance – Stonožka Líbeznice • Yamaha Class Zuzany
Bartošové z Líbeznic – vystoupení dětí a rodičů • Taneční vystoupení Andělek
z Měšic • Hudební vystoupení žáků z Umělecké akademie ze ZŠ Hovorčovice •
Aerobic pro radost – taneční vystoupení žákyň ZŠ Hovorčovice
Tombola– losování cen pro aktivní účastníky dopoledních aktivit

Více informací o jednotlivých aktivitách najdete na www.nadprahou.eu.
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Kalendář akcí
pro rok 2017
30. 4.

Čarodějnice

13. 5.

Férová snídaně

14. 5.

Den matek v ZŠ a ZUŠ Líbeznice

20. 5.

Májové posezení

20. 5.

Kolem kolem Líbeznic

26.–28. 5. Setkání sousedů nad Prahou
3. 6.

Blešák

10. 6.

Bludičky

17. 6.

Dětský den a Mamut fest

22. 7.

Sejdeme se na náměstí

26. 8.

Country večer

9. 9.

14

Posvícení

16. 9.

Líbeznický koloběh

7. 10.

Vejšlap povodím mratínského potoka

26. 11.

Vánoční trhy a koncert v kostele
sv. Martina
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