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TÉMA MĚSÍCE

ZELENÁ JE TRÁVA, FOTBAL TO JE HRA...

Zahájení fotbalové sezóny

foto Zdeněk Stibal

Líbezničtí fotbalisté vyběhli do nové sezóny z nových kabin a nových střídaček také na nový trávník. Neděle 10. září 2017 se do historie 1. FC Líbeznice zapsala jako důležitý milník. Slavnostní
výkop legendy líbeznického fotbalu Vojtěcha Neuberga otevřel novou kapitolu v životě klubu.
„O takových podmínkách se nám ani nezdálo. My jsme se myli v sudu a převlékali se v dřevěné
boudě. Kluci si toho musí vážit a přidat k tomu taky co nejlepší výkony,“ dodal s bojovným odhodláním.
Samotnému slavnostnímu výkopu předcházelo symbolické ocenění největších osobností líbeznické fotbalové historie. Skleněné čestné plakety převzali
z rukou starosty obce Martina Kupky a místostarosty Michala Doubravy Josef Vojtěchovský, Josef
Gosza, Václav Akrman, Slavoj Kettner, Luboš Novák
a Karel Kříž. In memoriam obdržel plaketu i František Svoboda, který hrál za Teplice a také za pražskou Admiru v době její největší slávy. V Líbeznicích
sám nejen hrál, ale také později trénoval. Řadu oceněných ještě doplní gólman František Borek a Věnceslav Zajíček, kteří se ale otevření nového hřiště
zúčastnit nemohli. „Chtěli jsme slavnostním otevřením hřiště a kabin poděkovat těm, kteří k tradici
kopané v naší obci významně přispěli. Bez jejich fotbalového nadšení by vlastně v obci 1. FC Líbeznice
nevznikl“, říká starosta obce.

Co to je, když se řekne 1. FC Líbeznice?
Klub má v současnosti celkem čtyři oddíly. „A“ tým
dospělých dnes vede tabulku III. třídy na okrese
Praha východ, herně a dnes i zázemím a hřištěm,
má podle Zdeňka Stibala na to hrát i o třídu
výš, tedy okresní přebor (II. třída). „A“ tým trénuje
zkušený fotbalista Ladislav Kurucz. Sám hrál i v několika prvoligových týmech a zkušenosti sbíral dokonce v rakouské fotbalové soutěži. Asistenta mu
v současné době dělá Tomáš Krysman.
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Líbeznické „B“ nese povzbudivý krycí název
Benfika. Říkalo se mu tak podle starých fotbalových
kronik už v polovině minulého století. Béčko dnes
hraje ve IV. třídě a drží se bezpečně na posledním
místě. Tato pevná pozice na žebříčku soutěže má
i pevný a neotřesitelný význam pro klub; prostě pohoda. „Ve vesnickém fotbale přece nemůže jít jen
o hon za postupem. Pro správnou atmosféru je
Benfika prostě důležitá,“ vysvětluje Zdeněk Stibal.
Vedle dospělých mužstev se podařilo založit také
oddíl mladších žáků, kteří hrají okresní soutěž. Významně se také po letošním náboru rozšířila přípravka. Celkem bude v obou oddílech trénovat a hrát
téměř 40 dětí. To je už příslibem, že bude možné klub
dlouhodobě stabilizovat a rozvíjet. Vedení obce už
před 4 lety deklarovalo, že pro větší podporu klubu
ze strany příspěvků obce jak finanční, tak i materiální,
je nezbytné, aby tu znovu mohly trénovat děti. Mladšížáci se stabilně umísťují na horních příčkách tabulky
v okresní soutěži. Loni byli devátí z 36 účastníků. To
je v konkurenci velkých měst a obcí v okresu Praha východ nezpochybnitelný úspěch.

Milí čtenáři,
začátek školního roku přinesl nejen nový program
dětem, ale také neuvěřitelné dopravní scény před školou každé ráno. Nebudu podrobně líčit některé kreativní výstupy řidičů a řidiček. Ranní spěch prostě není
ideální živná půda pro racionální reakce, toleranci
a ohleduplnost. Přítomnost obecních strážníků má
klidnit vášně a přispívat k tomu, že se 20 minut před
osmou obejde každý všední den bez škody na zdraví
i na duši. Zatím se jim to více méně daří. Úkol to ale
není jednoduchý. Budeme znovu vyzývat rodiče dětí
z okolních obcí, aby více posílali děti do školy autobusy
a méně je vozili. V Líbeznicích by zase měly děti více
chodit pěšky, pokud to jen trochu jde. Prověřovali jsme
už před létem, jak by bylo možné pásy trávy (a také
stále více bahna) kolem Měšické ulice vydláždit a zvětšit tak prostor pro krátkodobé zastavení. Projektanti
nám ale vysvětlili, že nové přísné normy a požadavky
na výhledové poměry toho mnoho nedovolí. Přesto
zkusíme ještě něco vymyslet a pak také zrealizovat.
Na konci září se v obci uskuteční historicky první
společné jednání zastupitelů z okolních obcí. Na programu bude samozřejmě škola a její nedostatečná kapacity. Výsledkem by měla být základní dohoda na
společném řešení. Podle nových závěrů zpřesněné demografické prognózy by do budoucna bylo potřeba,
aby pro celé území byl k dispozici zhruba dvojnásobný
počet míst oproti současné kapacitě školy. Vybudovat
ještě jednou tolik, co dnes stojí v areálu školy, není reálné. A jistě by to ani nebylo moudré. Jednou z vážných překážek by byla samozřejmě i zmíněná dopravní
zátěž. Celé léto jsme vedli jednání o nákupu nového
pozemku na východ od současného areálu školy. Ten
by měl posloužit i pro vybudování nezbytného většího
parkoviště a nové smyčky autobusů. Vzniknout by tam
mohl také nový objekt školy s kapacitou až 500 míst.
Pro úplné řešení potřeb celého území bude ale nutná
ještě jedna plnohodnotná škola. Jednou z hlavních
otázek společného jednání tedy určitě bude, která
z obcí začne takový projekt připravovat. Bez toho se
totiž patrně neobejdeme. Budeme tedy muset odpovědět na nerudovskou otázku: „kam s nimi?“ Kromě
Líbeznic nově do Baště, do Měšic, nebo do Předboje?
Nic jednoduchého to určitě nebude.
Kromě vydařeného posvícení přinesl druhý zářijový
víkend také první symbolický výkop na novém hřišti 1.
FC Líbeznice. Začala tak nejen nová fotbalová sezóna,
ale i nová „sezóna“ pro líbeznickou kopanou. Více se
o tom dozvíte samozřejmě na dalších stránkách.
A ještě jedno pozvání. Nezapomeňte přijít 20.
a 21. října k volbám. Jediná volební místnost bude
znovu v Arše – v budově knihovny a lékárny v Martinově ulici. Výsledek hlasování bude určovat, jak se
bude příští roky žít v celé České republice, to znamená
i v našich krásných Líbeznicích. Každý z nás k tomu
může něco říct a také pro to něco udělat – prostě hlasovat s rozumem a odpovědnou úvahou, kdo by byl
ve skutečnosti schopen zaručit správný vývoj v naší
zemi. Slibů i nejrůznější politických výpadů určitě do
voleb zažijeme plno. Nenechme se jimi ošálit.
Pěkné podzimní dny přeje

Kam kráčí líbeznická kopaná?
„Přál bych si, aby byl „A“ tým první v okresní soutěži v nynější III. třídě. Bylo by to důležité pro naše

Váš starosta

Dokončení na straně 4

Číslo měsíce: 81– to je počet členů 1.FC Líbeznice
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ROZHOVOR

ŠKOLA ZÁKLAD
ŽIVOTA
Každé všední ráno před líbeznickou školou
od začátku nového školního roku připomíná
právě probuzený obří včelí úl. Je jasné, že sem
míří znovu více dětí. Začátek školního roku
navíc přímo vybízí k tomu věnovat větší prostor životu ve všech líbeznických vzdělávacích
institucích. Dozvíte se tedy o všem důležitém,
co děti za zdmi našich škol čeká. Úvodní prostor patří otázkám pro ředitelku Základní školy
a základní umělecké školy Líbeznice Ivanu Pekárkovou.

Kolik dětí vzdělává od 1. září naše ZŠ? Kolik
vlastně teď máme tříd?
Líbeznickou školu teď navštěvuje 893 žáků. Na 1. stupni je 24 tříd, z toho je jedna přípravná třída, 2. stupeň
má 9 tříd, celkem se žáci vzdělávají ve 33 třídách.

Kolik dětí dochází do naší školy z Líbeznic
a kolik z okolních obcí?
Téměř 300 žáků je líbeznických, zbývající do počtu 893
jsou z okolních vesnic.

Kolik pedagogů zaměstnáváte a kolik nepedagogických pracovníků?
V současné době má škola 98 zaměstnanců, z toho je
73 pedagogických pracovníků a 25 nepedagogických.
Počet je uveden pro všechny součásti školy (základní
umělecká škola, školní družina a školní jídelna).

Základní škola Líbeznice

foto Petra Hajská

Jakou největší změnu přináší nový školní rok?
Největší změnu jsme zaznamenali v nárůstu počtu
žáků. Od existence školy je letos poprvé šest prvních
tříd s maximálním možným počtem žáků ve třídě. Od
4. září 2017 jsme nově otevřeli přípravnou třídu. V této
třídě jsou pouze předškolní děti (s odkladem povinné
školní docházky). Maximální obsazenost přípravné
třídy je 15 dětí. Dětem by měl rok v přípravné třídě
usnadnit zahájení povinné školní docházky v následujícím školním roce.

S čím zatím nejvíc bojujete?
Už v letošním školním roce vedeme nesnadný boj
s prostorem. Chybí nám třídy pro dělení výuky cizích
jazyků, školní jídelna je přeplněna. Musíme organizačně a rozvrhově vše skloubit tak, abychom zajistili
odučit závazně povinný počet hodin výuky cizích jazyků, ale i jiných předmětů. Zároveň je nutné zajistit
výdej obědů pro všechny děti a zaměstnance školy. Nelehký je také boj získat kvalifikované a kvalitní učitele.

Co nového připravila škola od nového školního roku pro své žáky?
Škola se zapojila do projektu „Šablony 2016“. Projekt
je financován z finančních prostředků EU. Získané peníze budou použity na zavedení čtenářského klubu,
klubu logiky. A v některých ročnících bude probíhat
doučování z matematiky a českého jazyka. Děti tak
budou mít možnost dopilovat probírané učivo.

Co plánujete jako největší změny?
Spolu se zřizovatelem školy připravujeme modernizaci
odborných učeben, která by se měla uskutečnit v následujícím školním roce. Žáci druhého stupně se
mohou těšit na učebnu fyziky, přírodopisu, chemie, cizích jazyků a PC učebnu, v rámci pracovních činností
na nové prostory cvičné kuchyňky a dílen.

2

Ředitelka ZŠ a ZUŠ Líbeznice Ivana Pekárková

foto -mk-
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Každá škola se snaží být něčím výjimečná. Co
by mělo být na vývěsním štítu naší školy?
Ano, naše škola je výjimečná. Svou výjimečnost si získala všestrannou nabídkou nejen pro vzdělávání dětí,
ale i rozvíjení jejich talentu a nadání. Výjimečný a bezkonkurenční je areál školy se sportovním zázemím. Na
vývěsní štít školy bych napsala „vzdělávání, sport
a umění zde spolu kamarádí“.

Na jaké aktivity nad rámec obvyklé školní nabídky se letos zaměříte?
V letošním školním roce soustředíme pozornost na
výuku matematiky a českého jazyka. V několika ročnících zavedeme v odpoledních hodinách doučování
v daných předmětech. Pedagogický tým posílil nový
kolega tělocvikář, se kterým chystáme překvapení,
které zatím nechceme ještě prozradit.
Od letošního školního roku se škola stala testovacím centrem zkoušek z anglického jazyka. Získaný certifikát bude mít mezinárodní úroveň.

Jak se naší školy dotkla povinná plošná inkluze? Měla naše škola v této oblasti nějaký
skutečný dluh?

Zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Líbeznice Roman Novotný

foto -mk-

Ředitelka MŠ Líbeznice Martina Podlipná

foto -mk-

Naše škola byla v podstatě na inkluzi připravena. Již
mnoho let máme bohaté zkušenosti v s výukou dětí
se specifickými vzdělávacími potřebami. Těmto dětem
se dostávalo a i nadále dostává péče díky našim speciálním pedagogům. Spolupráce učitelů v běžných
třídách a speciálních pedagogů líbeznické škole usnadnila zavedení povinné plošné inkluze. Mám ale obavy,
že pro jiné školy bez této zkušenosti bylo zavedení
inkluze hodně hodně náročné.

Letos se fakticky naplnila výrazně rozšířená
kapacita školy. Co bude od příštího září?
Od září 2017 máme navýšenou kapacitu školy na
1020 žáků. Vzhledem k demografické studii je více
než pravděpodobné, že bude značný nárůst počtu
žáků. Již od příštího školního roku prostory školy
a zřejmě i její kapacita budou nedostačující. Se zřizovatelem školy tuto otázku naléhavě řešíme.

Co byste chtěl povědět či napsat rodičům na
prahu nového školního roku?
Rodičům přeji hodně trpělivosti s domácí přípravou
svých dětí, hodně trpělivosti s námi učiteli. A učitelům
hodně trpělivosti s rodiči.
-mk-

TÉMA

LÍBEZNICKÝ
KOLOBĚH 2017
V sobotu 16. 9. 2017 se konal v Líbeznicích již
třetí ročník koloběhu, kterého jsem se jako obvykle zúčastnila i já s mým tradičním partnerem. Letos nám počasí vcelku přálo. Sucho, bez
deště, 13 stupňů Celsia. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích: muži, ženy, smíšené páry a rodiče s dětmi. Koloběh, jak jméno napovídá, je
o tom, že jeden z dvojice jede na kole a druhý
běží vedle něj. Minimálně jednou na trati se
dle pravidel musí soutěžící pár vystřídat.
Účastnili jsme se koloběhu v Líbeznicích už potřetí
a vypozorovali jsme, že nejčastější taktika dvojic
spočívá v častějším střídání. Každý tým, jak jsme
totiž zjistili, chce opravdu zvítězit anebo alespoň
zlepšit si loňský výkon. Takže podmínku vystřídání
plníme bohatě všichni. Letos se zúčastnilo 24 párů.
K mému překvapení byla nejpočetnější skupina
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soutěžících v kategorii rodič–dítě. Z toho mám
opravdu upřímnou radost.
Trasa byla stejná jako v loňském roce. Měřila
10 km a vedla po okolí. Začínala na Arču, kde byla
skvělá atmosféra. Celý závod výborně a opět vtipně
moderoval náš pan starosta Martin Kupka. Trasa
vedla přes náměstí, kde se konaly farmářské trhy
a bylo tam spousty fandících lidí. Dále jsme pokračovali směr Bašť, Bořanovice, Pakoměřice a zase
zpět do Líbeznic. Cesta byla skvěle značená a díky
policii Líbeznice bylo přebíhání silnic snazší. Vždy se
snažili zastavit pro naši bezpečnost dopravu nebo
nás, soutěžící. Celý tým pořadatelů Koloběhu měl
vše skvěle zorganizováno a i značení bylo zase
o něco lepší než loni. Na každého soutěžícího čekalo u cíle malé občerstvení i dáreček, který nám
koloběh doma vždy připomene.

JEDEN JEDE NA KOLE
A DRUHÝ Z DVOJICE BĚŽÍ
Moc mě mrzí, že i přes pořádání akce již po několikáté se líbeznických týmů zúčastnilo jen devět.
Vídám tady po okolí přece pobíhat víc lidí. Chtěla
bych všechny i rekreační běžce přesvědčit, ať se
s námi příští rok přijdou proběhnout naším okolím
při této akci. Pořadatelé pod vedením Moniky Špo-

nerové s tím mají jistě spousty práce, tak co je nepodpořit, ať pro nás zase připraví i nějaké další
hezké sportovní či kulturní akce. Ať už parta Líbeznického koloběhu nebo někdo jiný. Když totiž na
akce bude chodit málo lidí, přestanou se akce pořádat. A to bychom přece nechtěli. Ve vesnicích bývalo zvykem, že se lidé znají a kamarádí. Většina
z nás jezdí do práce do hlavního města, a proto jsou
takovéto společné akce o víkendu nebo v týdnu jedinou možností, jak se seznámit. Tak příště přijďte
běhat, jezdit, koukat, jíst, pít nebo jen fandit!!!
Eva Hlavičková
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Dokončení ze strany 1

sebevědomí a udělalo by to radost i našim fanouškům. A to i bez ohledu na to, zda pak budeme
hrát třídu druhou nebo zůstaneme nadále ve třetí.
Postup do okresního přeboru by totiž znamenal
mimo jiné vyšší finanční náklady. Jde také o to mít
dost hráčů, chuti a sil a to se může z roku na rok
změnit,“ vysvětluje předseda 1. FC Líbeznice Zdeněk Stibal.
S novým zázemím a „pažitem“ by ale zájem o aktivní zapojení do klubu mohl růst. Větší radost by měl
hráčům přinášet nový travnatý povrch hřiště. Je vybavený automatickou závlahou. Správce navíc připravuje nejen pravidelné sekání, ale i pravidelné hnojení
a dosívání trávy. „I pro fotbalový trávník platí, že

práce na něm vlastně nikdy nekončí,“ doplňuje Zdeněk Stibal.
„Jedna věc jsou soutěžní úspěchy, byl bych ale
rád, aby se na náš fotbal chodilo dívat více lidí. Snažili
jsme se k tomu vytvořit dobré divácké podmínky.
Možnost správného fotbalového občerstvení je hned
za brankou, odkud se dá utkání také pohodlně sledovat. Lavičky na tribuně vznikly z trámů krovu původní střechy školy, takže to navíc pro mnoho z nás
může být návrat do školních let a vzpomínek na pravidelný tělák“, doplňuje s nadsázkou místostarosta
Michal Doubrava.
Jasno o budoucnosti líbeznické kopané má jeden
z letošních oceněných bojovníků zeleného pažitu Slavoj Kettner: „Úžasné prostory, krásné hřiště - sem
patří jiný fotbal, sem patří fotbal o několik soutěží výš.
Tady by si to zasloužilo postoupit.“
-na-

Čestný výkop Vojtěcha Neuberga

foto -st-

ROZPIS DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
1. FC LÍBEZNICE
Líbeznice A III. třída sk. A
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

30. 9. 2017
14. 10. 2017
28. 10. 2017
11. 11. 2017

10,15 hod
10,15 hod
10,15 hod
10,15 hod

Líbeznice – Brandýs n/L B
Líbeznice – Předboj
Líbeznice – Zeleneč B
Líbeznice – Sluhy

Líbeznice „Benﬁka“ IV. třída sk. A
Neděle
Neděle
Neděle

22. 10. 2017
5. 11. 2017
19. 11. 2017

15,30 hod
14,00 hod
13,30 hod

Líbeznice – Veleň
Líbeznice – Husinec Řež
Líbeznice – Větrušice

Okresní přebor mladších žáků sk. A
Neděle
Neděle
Neděle

8. 10. 2017
22. 10. 2017
5. 11. 2017

13,00 hod
12,30 hod
11,00 hod

Líbeznice – Spartak Čelákovie
Líbeznice – Nehvizdy
Líbeznice – Hovorčovic

Budoucí fotbalové hvězdy

foto -st-

POZVÁNKA

ZAHAJOVACÍ PLES
TANEČNÍ SEZÓNY
se koná v sobotu 25. listopadu 2017 od 20 hodin.
K tanci a poslechu hraje Horváth Band.
Vstupné 200/150 Kč.

LÍSTKY BUDOU V PRODEJI
OD 10. ŘÍJNA 2017 NA OÚ LÍBEZNICE
4

Starší přípravka

foto -st-

Legendy 1. FC Líbeznice

foto -st-

Pro objekt tělocvičny
ve sportovní hale Na Chrupavce

hledáme paní na úklid.
Pracovní doba
Po–Pá 7–11 hod.
So–Ne zpravidla 8–12 hod.
O víkendech nutná flexibilita,
dle konaných akcí.
V případě zájmu volejte na telefonní číslo
+420 603 504 411 nebo pište na zdenek.stibal@libeznice.cz

Líbeznický zpravodaj 9/2017
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TÉMA

LÍBEZNICKÉ
POSVÍCENÍ 2017
Jestli v Líbeznicích něco vychází na sto procent,
tak je to krásné a teplé počasí na všechna posvícení za posledních šest let. Den před tím
může být všelijak, ale určenou posvícenskou
sobotu se sluníčko doslova přetrhne a svítí jako
o život. To nám všem připadá jako malý líbeznický zázrak.
Pojďme se vrátit v čase: je sobota 9. září 13 hodin,
slunečné počasí s příjemnými 23°C a v prostoru na
Chrupavce začíná posvícení. Atrakce s kolotoči jsou
připraveny pro všechny věkové kategorie. Stánky
nabízejí všechny možné pochutiny od pražených
mandlí přes kolena (samozřejmě vepřová), bramboráky, halušky, kebaby, steaky, hamburgery až k palačinkám. Do toho nám do oušek hraje Strahovanka, Team Revival Znojmo. Později odpoledne vystupuje Olga Lounová, Sharkass a pozdní odpoledne
zakončuje nedostižný Spirituál Kvintet, který umí
pohladit na duši i naše uši.
Mezitím se děti vozí na kolotočích, pobíhají,
hrají si, dospělí si dopřávají piva i vína podle libosti.
V jedné chvíli se ztratí nejupovídanější chlapeček v Líbeznicích, aby sám aktivně vyhledal hasiče,
a společně vystoupí na podiu k všeobecnému veselí

STĚRAČE STÍRAJÍ,
KLAKSON HOUKÁ
A…
… světla nesvítí. A nejen u auta, často se stává, že doslouží výbojka v lampě veřejného osvětlení a lampa
zhasne. Zde je velmi jednoduchá pomoc – správce veřejného osvětlení v obci Líbeznice společnost Eltodo
umístila na každou lampu její evidenční číslo. Stačí zavolat na dispečink Eltoda 800 101 109 a nahlásit číslo
nesvítící lampy. Vzhledem k tomu, že telefonní linka
začínající trojčíslím 800 je bezplatná, neváhejte ji využít; vyjde to levněji než telefonát na obecní úřad. Pochopitelně je možné nesvítící lampu nahlásit obecnímu
úřadu, ale v zájmu rychlého nahlášení poruchy prosíme o evidenční číslo porouchané lampy. Děkujeme.
V minulém zpravodaji pan starosta zmínil jeden nešvar, který se rozmohl. Je na místě bohužel připomenout i nešvary další, které by zbytečně mohly vést ke
konfliktům, a nejen ústním. Nechme raději pěsti nesevřené a zkusme vše řešit diplomaticky dohodou –
prosíme všechny, kteří si tak nějak zvykli ořezané větve
stromů či ostříhané keře odložit za svůj plot na veřejné

Monika Absolonová
a žádají rodiče, ať si pro malého Jirku přijdou
k podiu. Kromě hudebníků se na podiu také ukáže
starosta Mgr. Martin Kupka a společně s Veronikou
Vrecionovou a zástupkyní spolku zahrádkářů vyhlašují výherce v soutěži zahrádkářů o nejhezčí truhlík a zahradu.
A jako večerní hvězda vychází na podium zpěvačka Monika Absolonová a potěší všechny své příznivce muzikálovými písněmi. Pak už zůstávají ti, co
mají rádi oblíbenou kapelu Klasickej postup a posvícení zakončuje rocková kapela Abraxas.

prostranství, aby …. aby to prostě nedělali. Dvakrát
týdně je otevřen sběrný dvůr a v případě, že zahradního odpadu máte větší množství, je možné si objednat služby Líbeznické s.r.o. Poplatek za odvoz nikoho
tzv. „na buben nepřivede“ a zase bude o jedno hezčí
místečko v obci víc. Děkujeme i zde.

TROJNÁSOBNÉ PODĚKOVÁNÍ
OBČANŮM
Třetí dík patří všem, kteří sami z dobré vůle udržují
obecní pozemky před svými domy jako by to byly jejich
vlastní zahrádky a předzahrádky – sekají trávu, udržují
živý plot, shrabují listí. Má to jen jeden malilinkatý
háček a tím jsou vysázené květiny, o kterých pracovníci
technických služeb nemají ponětí a ve vzrostlé trávě je
nevidí. Jedná se převážně o místa, která se sekají motorovou kosou, která pak bohužel pokosí kromě přerostlé trávy i kytičky. I tady prosíme o jistou spolupráci
mezi vaší představou zahradní architektury před vaším
domem a obcí Líbeznice jako majitele a správce pozemku – před uskutečňováním výsadby kytiček, keřů
ale i stromů moc prosíme o konzultaci se zástupci
obce. Předejdeme tím mnoha slzičkám na tváři i „pláči
nad rozlitým mlíkem“.

foto Zdeněk Stibal

POCHUTINY, PIVO, VÍNO,
HUDBA, DOBRÁ NÁLADA
Je dobré připomenout, že celá organizace leží na
bedrech Šárky Kettnerové a její skupině dobrovolníků.
A díky jejich úsilí je posvícením tím, čím je. Svátkem
setkávání sousedů s dobrou hudbou, občerstvením
a spoustou zábavy. Na shledanou zase za rok!
AD

Na závěr ještě jedno upozornění, které se také
týká obecního majetku, tentokrát však věcí movitých
jako jsou dřevěné stoly a lavice (pivní sety), stánky či
bytelné party stany. Občas jsou obcí zapůjčovány pro
potřeby sportovních, kulturních či společenských akcí
pořádaných v Líbeznicích, někdy i ve vedlejších obcích či dokonce daleko za líbeznickými humny. Obec
tyto věci půjčuje ZADARMO a požaduje pouze
úhradu nákladů na benzín a práci technických služeb
obce, pokud vypůjčené věci odvezou na místo určení.
To je ale hodná obec! Jenže tato vstřícnost vede bohužel k tomu, že opět platí „co není moje, o to se
nebudu pořádně starat“. Zejména naše stany jsou
v poslední době navráceny ve stavu žalostném – ohnuté či zlomené nohy, pokřivená nosná konstrukce
střechy a spousta dalších drobností, které bohužel
zjistíme až při dalších obecních akcích. Zavedli jsme
proto půjčování oproti předávacímu protokolu, ale
ani to nestačí. I nadále sice nebudeme požadovat
poplatek za půjčení, ale budeme chtít složit finanční
zálohu, která bude odpovídat množství vypůjčených
věcí – ta může být pochopitelně vrácena v plné výši,
pokud bude vše předáno zpět v bezvadném stavu,
nebo také může být vrácena jen částečně či vůbec
(po odečtení výloh za provedenou opravu). Zde děkujeme za pochopení.
lč

VÝZVA
Obec Líbeznice vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

NA VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽEB OBCE LÍBEZNICE
Požadavky:

řídící schopnosti a zkušenosti s vedením malého kolektivu
řidičský průkaz skupina B (skupina C a T výhodou)
pracovitost, pracovitost, pracovitost
časová ﬂexibilita
Platová třída 8, při kvalitním výkonu práce osobní ohodnocení (po zkušební době).
Nástup: 1. 11. 2017
Přihlášky podávejte nejpozději do 15. 10. 2017
Více informací na www.libeznice.cz
Líbeznický zpravodaj 9/2017
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KOUTEK

V ZÁŘÍ
VYVOLÁVÁM
FILMY
Z PRÁZDNIN,
v září nejsem sám, když vzpomínám, …., zpívávali
jsme si s Karlem Gottem a nořili se s tatínkem do
zatemněné koupelny, kde byl na pračce umístěn
zvětšovák a nádoby s vývojkou a ustalovačem. Na
natažených šňůrách na prádlo se pak sušily opatrně
zakolíčkované černobílé fotky, které jsme si vyvolávaly z kinofilmu a které byly zachyceny bakelitovým
fotoaparátem z Endéer. Kdepak automat a natož
digitální – to se muselo nastavit na objektivu postavičku, domeček nebo hory, cvaknout, zubatým kolečkem přetáčet film tak dlouho, až se ozvalo
cvaknutí, abyste mohli fotit další snímek. Hlavně
pak dát pozor, až se bude film vyndávat, abychom
ho přetočili zpátky na cívku opravdu celý a otevřením krytu pak neosvítili již vyfocené. A že se nám
to párkrát podařilo!
Začal nám nový školní rok, takže bylo nutné
ukázat spolužákům fotky z rodinné dovolené od
moře. Z Rujany či Warnemünde, kde byly postavy
zabalené v županu či schované za nízkou plátěnou
ohrádkou před studeným větrem od moře. Také se
pochlubit novými semišovými mokasíny na tkaničky
a pruhovanými kalhotami do zvonu. Jéžiš děti,
hlavně ty boty neukazujte na hranicích celníkům,
to se nesmí převážet přes hranice! Žádné boty,
žádné oblečení, žádné máslo a už vůbec ne benzín;
pečlivě státem přidělené množství východoněmeckých marek a talonů na benzín jen na cestu tam
a zpátky. A kdo se na celnici netvářil dostatečně
pokorně, ten byl „profilcován“ nejen osobně, ale
důkladnou kontrolou prošlo celé auto včetně tapecírunku a gumové harmoniky řadící páky. Předložit
vyplněné celní prohlášení, jestli náhodou nemáte
o hodinky víc. O zlatu nemluvě. Brrr, tyhle vzpomínky jsou daleko horší než polévková lžíce rybího
tuku. A ještě se olíznu. Mňam.

NOVÉ FOTKY DO ALBA
Se začátkem školy začalo i zapisování do dalších
kurzů cizích jazyků či oborů hudebky nebo výtvarky.
Sportovní klub se zpravidla navštěvoval v místě co
nejbližším, takže kluci hráli fotbal, holky chodily na
rytmiku do sokolovny. Tam se hrával i ping pong
a většina dětí vyzkoušela všechny dostupné sporty
v místě včetně gymnastiky. Bydlela jsem s rodiči
v Podolí u Vltavy, takže jsem hrála nejen házenou,
ale dokonce jsem i veslovala a chtěli mě na „osmu“
Bohemky za kormidelnici. Byla jsem malá a drobná.
Tenkrát.
Pro čerstvé středoškoláky byl čas zápisů do tanečních kurzů. To byly pro nás děvčata nervy, aby
námi vybraná taneční škola měla ještě místo. Pro
Pražáky a blízké okolí byly prestižní kurzy v „Repre“
(Obecní dům), ve „Slováči“ (Slovanský dům), v Lucerně či Úkádéžet (ÚKDŽ neboli Ústřední kulturní
dům železničářů) s tanečním mistrem Nekolou.
Kluci to měli v pohodě, ti byli nedostatkovým zbožím a vůbec nejhorší bylo, když sice do kurzů (po
donucení skoro plačící matky „že taneční patří k základům dobrého společenského vychování“) nastoupili, ale v dalších lekcích sál potají opouštěli do
přilehlého výčepu. Slečny se při dámské volence neměly s kým „zadat“ a začal hon na mládence. Asistenti tanečního mistra zvaní „naháněči“ se rozběhli
do všech koutů, zákoutí, šaten, záchodů i výčepu
a snažili se zahnat chlapce v kvádrech, motýlcích
a bílých rukavičkách zpět k tanci.

6

Taneční kurz

Lekce první a kvapík – to bylo pádů v zatáčkách.
Řádně navoskovaný parket dokázal divy a nejeden
pár skončil na zemi. Někdy galantní mládenec
padal první a slečna v šatičkách, sandálcích na podpatku a bílých silonkách skončila na měkkém.
Někdy také ne a pád na parkety skončil dírou v silonkách, od které utíkalo „oko“ přes celou nohu.
To se maminka coby „Garde“ sedící na balkóně
s ostatními maminkami pohoršovala nad tím svým
nemehlem!

PÁNOVÉ, ZADEJTE SE
Následovala mazurka. Kdepak jako ve školce na
písničku Měla babka čtyři jabka, ale na klasickou
taneční melodii, o které mnozí z nás ani netušili, že
je v rytmu mazurky. Kroky zvládli všichni rychle,
takže následovalo vylepšení zvané „střídavá mazurka“, kde pán dámu během otočky předal dalšímu pánovi v kruhu za sebou a naopak jemu
přibyla tanečnice nová. Tento tanec nebyl tím úplně
nejlepším pro naši skupiny basketbalistek VŠ Praha,
která se (a teď to klidně přiznám) dostala protekcí
k mistrovi Nekolovi do ÚKDŽ. Basketbalistky bývají

foto archiv Elča

zpravidla vyššího vzrůstu, takže jsme většinu chlapců stejného věku převyšovaly; o ty větší byl pochopitelně nemilosrdný boj. A právě při střídavé mazurce jste pracně získaného vytáhlejšího tanečníka
ztratila a ruce připravené po otočce dalšímu tanečníkovi v běžné úrovni ramen skončily na úrovni
loktů a níž. No měly jsme, co jsme chtěly. Nakonec
jsme zvládly i všechny „prodloužené“, karneval,
stolování a závěrečný ples. Moc nám to všem
vždycky slušelo, včetně skupinového fota.
Základní kroky všech jivů, samb, cha-chy, rumb,
waltzů i valčíků s polkami včetně ladného slow foxu
a blues se stejně postupem let krásně slily do jednoho tance zvaného „šlapání zelí“. Ovšem s řádně
procítěně protančeným „zelím“ včetně výrazného
propínání nohou jako při rumbě dokážete být
ozdobou kdejakého plesu, a nejen těch čtyřech plánovaných pro letošní sezónu v Líbeznicích.
To jsem se dnes nechala unést tanečními vzpomínkami, že se slibovaný let do mraků dnes nekoná; ale zato jsme si krásně zalítali po parketě, že?
Takže pánové, zadejte se. Jo a odpověď na vaši
klasickou otázku zní – ano, také jsme se potily jako
dveře od chlíva. Bodejť ne, vždyť tanec je vrcholový
sport.
Elča

POZVÁNKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obecní úřad Líbeznice oznamuje, že vítání nových občánků do naší obce proběhne
v sobotu dne 25. 11. 2017 v obřadní síni Obecního úřadu Líbeznice.
Pozvánky budou rodičům s konkrétním časem konání rozesílány během první
poloviny listopadu.
Matrikářky OÚ Líbeznice

Líbeznický zpravodaj 9/2017

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 9, ZÁŘÍ 2017, ROČNÍK 15

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN
Říká se, že když něco končí, něco jiného zase
začíná. Letošním takovým předělovým dnem
bylo 4. září. My učitelé jsme poslední prázdninové dny s napětím sledovali předpověď počasí a s ní připravovali krytou variantu zahájení
nového školního roku.
Naštěstí i sluníčko bylo na naší straně a svou zlatou
hřívu v pondělí načesalo do zářivého účesu. Den byl
jak malovaný a všichni jsme mohli naposledy zamávat prázdninám a vyjít s tváří vztyčenou a úsměvem
na rtech vstříc novému školnímu roku. Ti starší se
v první chvíli těší hlavně na setkání se svými kamarády. Napjatí a plni neznámého očekávání jsou hlavně
ti nejmenší, naši prvňáčci. S kyticí v ruce, taškou na
zádech, otazníky v očích a rodičovskou láskou, která

jim dodává sílu, kráčí ke škole. Zde je uvítala vlídným
slovem paní ředitelka Ivana Pekárková, se zástupci
školy Kateřinou Lindovou, Jiřím Kaplanem a za
obecní úřad pan Michal Doubrava a František Závorka. Popřáli všem žákům a žačkám hodně úspěchu, štěstí a radosti na cestě za novými poznatky.

PRVŇÁČKŮM HODNĚ
ÚSPĚCHŮ V CESTĚ ZA
POZNÁNÍM
Pak se žáci odebrali do svých tříd, kde se přivítali se svou třídní paní učitelkou, či panem učitelem.
Prvňáčci zamířili ke své škole, Rondelu. Tentokrát
ještě s rodiči, kteří jim dodávali odvahu a pořídili několik fotek na památku. Děti zasedly do lavic, na
kterých ležely školní dárečky, sešity a učebnice.
Chvíle povídání s paní učitelkou nebo panem učitelem a hurá domů oslavit ten svůj první velký školní
den! Tak ať se vám, milí školáci, daří!
Šárka Kazdová

Natěšení prvňáčci

foto archiv školy

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

SPORTÍK 2017
Letos náš tým Líbeznický koloběh vyměnil sportovní příměstský tábor za sportovní pobytový
týden ☺. Za doprovodu sluníčka nás Toníkův minibusík dovezl na krásné místo českého ráje do
Nepřívěce u Sobotky. Z hotelu, ve kterém jsme
byli ubytovaní a který byl obklopený několika
sportovišti, altánem, ohništěm, zahradou, lesy,
loukami, jsme koukali na hrad Humprecht
a Kost. Že se nám tady bude líbit, jsme věděli od
prvního okamžiku. Sportování mohlo začít.
Každé ráno nás probudil a zároveň doprovodil na
pyžámkovou a bačkůrkovou rozcvičku Jiří Korn svojí
písničkou „Svítí, svítí slunce nad hlavou“ (a svítilo
nám skutečně celý týden ☺). Potom, co jsme posnídali se „švédy“ (označení malé Káji pro švédské
stoly), začalo dopolední dobývání hradu.
Malí, zdatní, šikovní, zapálení, usměvaví sporťáci
byli rozděleni do čtyř týmů. Každý zastupoval jeden
z okolních hradů. Skupina si vyrobila vlastní erb
a zrýmovala bojový pokřik. Sportovci – rytíři hradu
Kost, Trosky, Humprecht, Staré Hrady - mezi sebou
celý týden soupeřili v různých disciplínách. Poslední
den týmy hledaly za pomocí indicií svůj dobře zakopaný poklad. Nejzdatnějším se stal tým hradu
Staré Hrady. Na úplný závěr pobytu byli dobyvatelé
odměněni a hlavně pasováni na rytíře samotným
králem Martinem z Libišovic.

POZVÁNKA
Sociální výbor
a Obecní knihovna Líbeznice
srdečně zvou na

SETKÁNÍ S HARMONIKOU
sobota 14. 10. 2017
od 15 hodin
v komunitním
centru ARCHA

Líbeznický zpravodaj 9/2017

Účastníci sportovního pobytu

A co jsme si nejvíce užili?
• Vodní balónkovou bitvu
• Velice vtipnou a poutavou prohlídku hradu
Humprecht
• Lukostřelbu
• Šipkovanou, schovávanou, bojovku
• Polní bitvu
• Dobytí staré zvonice
• Hradní bitvu
• Zábavnou koupačku na místním koupališti
• Zumbování (klukům jak to šlo!!)
• Útěk před bouřkou

foto Věra Petráčková
• Stezku odvahy (i slzy byly a následně smích…
proč jsem se tak bál?)
• Štafety
• Hry s balónem, ping pong, fotbal, volejbal,
badminton, petang, zábavné hry a soutěže.
Nakonec jsme se v den příjezdu sešli s rodiči na
Arču. Připravili nám táborák, buřtíky, koláče a my
jsme jim za to zatancovali a vyprávěli, jak moc fajn
parta jsme byli a jak moc jsme si vše užili.
Těšíme se příští rok ☺
Monika Šponerová

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
12. 9. 1921 narozen polský spisovatel a filozof Stanislaw Lem –
Solaris, Astronauti, Marťan
13. 9. 1916 narozen britský romanopisec, povídkář a scénárista 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

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

„STAVBA“
NOVÉ ŠKOLY

VYPRAVĚČ, KTERÝ
ZAŽIL PÁD
DO MAELSTRÖMU
Asi málokterý umělec, literát, spisovatel či básník
měl tak pohnutý život. A tolik diskusí a očerňování
jeho osoby ještě tak dlouho po jeho skutečné smrti.
„Když jsem poprvé otevřel jednu z jeho knih“,
píše ve své korespondenci Charles Baudelaire, „nenalezl jsem ke svému údivu a potěšení jen jisté náměty, o nichž jsem snil, ale dokonce i věty, které
jsem vymyslel já, které však Poe napsal dvacet let
přede mnou.“
Tato obdivná věta byla napsána jedním z nejtalentovanějších básníků a směřovala k rozporuplné
osobě – k Edgaru Allanu Poe.
Narodil se 19. ledna 1809 v Bostonu. Po otci mu
kolovala v žilách irská krev. Jeho dědeček byl národním hrdinou. Jako zámožný kolář půjčil americké
vládě za americké revoluce 40.000 dolarů a byl jmenován pomocným ubytovacím generálem revoluční
armády.
Otec od rodiny odešel ještě před synovým narozením. Matka zemřela ve svých čtyřiadvaceti letech
na tuberkolózu. Zanechala po sobě tři sirotky. Wiliama, který po otci zdědil sklony k alkholismu a rovněž předčasně zemřel. Mentálně retardovanou Rosalii a Edgara záhy přijala za své rodina Allanů,
obchodníků s tabákem, kteří pobývali střídavě ve
Spojených státech a v Anglii.
Edgar studoval literaturu na University of Virginia. Má zde potíže s alkoholem, ale hlavně s hráčskými dluhy, které za něj nevlastní bratr odmítá
zaplatit (neuvěřitelné dva tisíce dolarů v té době).
Odchází z univerzity a v devatenácti letech se nechá
naverbovat do armády Spojených států. Přidělen je
k baterii H Prvního dělostřeleckého v bostonském
přístavu. Mezitím vydává své první verše Tamerlán
a jiné básně (Tamerlane and Other Poems), bez uvedení autora.
V roce 1830 se dostává na vojenskou akademii
ve West Pointu. I když zde studijně exceluje, vadí
mu přísná atmosféra akademie (například nařízení
zakazující jakoukoliv četbu) a prosí v dopisech svého
otčíma o souhlas s odchodem. Nakonec je souzen
za hrubé porušení povinností a neuposlechnutí rozkazu a následně vyloučen. West point opouští a odnáší si jediné – příspěvky sebrané mezi kadety na
novou básnickou sbírku.

TEMNÝ A MYSTICKÝ E. A. POE
Vydává další básnické sbírky a vznikají první
prózy. Několikrát se Poe ocitá v materiální a duševní
krizi a v mnoha dopisech žádá Allanovu rodinu
o pomoc. Píše povídky za pětidolarové honoráře.
Mezitím se žení se svou sotva čtrnáctiletou sestřenicí Virginií. Pracuje jako pomocný redaktor
v Messengeru u vydavatele T. W. Whita. Již jednou
je propuštěn kvůli alkoholu, kterými zahání svou nejistou finanční situaci a deprese. Je opět přijat pod
podmínkou, že se zdrží pití.. O rok později neshody
s vydavatelem vrcholí, není nijak oceněn, přestože
se mu podaří zvýšit náklad Messengeru z 500 na
3500 výtisků. Poe definitivně odchází. Po letech poznamenává: „Zatímco jsem neměl šanci zlepšit svou
finanční situaci, svými nejlepšími silami jsem plýtval
ve službách negramotného a hrubého člověka,
který, i když to myslel dobře, neměl schopnost ocenit ani vůli odměnit mou práci.“
Stěhuje se s Virginií do Filadelfie a vydává první
knižní soubor povídek Grotesky a arabesky (Tales of
the Grotesque and Arabesque), v časopisech vychází
Vraždy v ulici Morgue (The Murders in the Rue Morgue) či Pád do Maelströmu (A Descent into the Maelström).
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V roce 1845 uveřejní básnickou sbírku Havran
a další básně (The Raven and Other Poems) a zažívá
krátké období slávy. Ale jakoby mu samotný osud
nepřál. Virginie těžce onemocní a Poe se potýká se
stále stejnými problémy včetně finančních. V prosinci 1846 zveřejňuje několik filadelfských listů
zprávu, že Virginie je v posledním stadiu tuberkolózy a Poe leží s těžkým zápalem mozku. Na výzvu
o pomoc se sejde hrstka peněz a trocha šatstva.
30. ledna 1847 v necelých pětadvaceti letech,
Virginie umírá. Poe, sám nemocný, naplno propadá
depresi.
Počátkem nového roku 1848 se natolik vzchopí,
že může pokračovat v psaní a v přednáškách o poezii. I když další rok 1849 je naplněn novou vlnou
tvůrčího úsilí, pití alkoholu mu způsobí delirium
tremens, znovu se vzchopí a ujišťuje své nejbližší
o svém uzdravení.
Ve středu 3.října je nalezen v bezvědomí před volební místností na baltimorské East Lombard Street.
Po čtyřdenním deliriu je 7. října mrtev.
Edgar Allan Poe se po celý život intenzívně zajímal o nejrůznější vědní i pseudovědní obory. Napsal
rozsáhlé pojednání o lasturách, přitahoval ho telepatie, hypnóza a mesmerismus, zajímal se o současné technické vynálezy, teoretickou fyziku, alchymii, lety balónem, s oblibou luštil kryptogramy. Povídky Muž, který se rozpadl (The Man Was Used Up)
a O Šizení jakožto exaktní vědě (Didling Considered
as one of the Exact Sciences) nám ukazují Poa jako
humoristu.
A přes obrovský přínos, který znamenal pro vývoj
moderní poezie, zůstává Poe především povídkářem. Jeho povídky jsou horrorové, tísnivé, fantaskní,
temné, hrůzné, ale především důmyslně vypointované. Jmenujme zde ty nejznámější: Jáma a kyvadlo,
Pes Baskervillský, Vraždy v ulici Morgue,Pád do Maelströmu, Černý kocour a jiné povídky, Příběhy Arthura Gordona Pyma či Maska červené smrti.
Jak píše Martin Hilský v doslovu k vydání povídek
Jáma a kyvadlo v nakladatelství Odeon z roku 1978:
„Poeův svět je světem neustálého přitahování
a odpuzování. Stále před Poem utíkáme, stále se
k němu vracíme. Někdy mu nerozumíme. Často je
nám povaha jeho světa cizí. Jeho osamělé postavy,
zbavené přirozené emocionality a erotických vztahů,
se nikdy nestanou našimi přáteli. Jeho jazyk plný
superlativ a vykřičníků nás bude vždycky podivně
znepokojovat. Zavřené prostory, umělé osvětlení, sugestivně tikající hodiny a ve tmě svítící oči, které se
objevují v Poeových povídkách, nás však zároveň
podmanivě přitahují. Jako by Poe na nás s jistou ironií zkoušel literární hypnózu. Jako bychom s ním zasedli k velice napínavé, vzrušující hře. Vypravěč Poe
sedí proti nám a pod maskou vážnosti má ironický
úsměv. Už dávno z jeho povídek nemáme strach.
Dokonce se někdy smějeme jeho strašidelným proprietám. To však nevadí, stejně nás vždycky nakonec
obehraje a nám se to velice líbí.“
AD

R. 1938 místní školní rada – předseda Frant. Lukáš
ze Zlonína – vypsala offertní řízení na stavbu nové
školní budovy; oznámení bylo v Úředním listě a v deníku Národní politika z 10. 9. 1938.
Soutěžní lhůta se končila dne 1.října 1938. Došlo
6 nabídek od stavitelů – i z Prahy. Dne 7. března
1939 bylo komisionelní řízení ke stavbě měšťanské
školy a obec dala 10. března 1939 místní školní radě
povolení ke stavbě měšťanské školy a obec dala
10. března 1939 místní školní radě povolení ke
stavbě. To už zde byla úředně povolena samostatná
nová veřejná neújezdní škola měšťanská výnosem
zemské školní rady z 18. února 1939 a to pro devět
obcí. Už se měla stavba zadati jednomu ze šesti
uchazečů, a místní školní rada měla schůzi o tom
dne 14. března 1939 v nešťastný den, kdy státní
president dr. Emil Hácha byl povolán k Adolfu Hitlerovi k vydání naší republiky.
Schůze k návrhu Eduarda Franka z č. 72 rozhodla stavbu nezadati a ji oddáliti. Z obcí se nejlépe
a bezvýhradně stavěly za stavbu obce Měšice a Klíčany.
Kdž pak r. 1939 ke stavbě školy nedocházelo,
Klíčany vystoupily ze zdejšího obvodu a přiškolily se
do Odolené Vody. Ještě 26.dubna 1939 mís. Školní
rada vyzvala obec líbeznickou ke složení předepsaného obnosu na stavbu školy, a obecní úřad odpověděl, že obnos bude ihned uvolněn, jakmile
se přikročí ke stavbě. Okresní úřad 4. září 1939
č. 101147 píše obci líbeznické, že zemská banka
by půjčila na 5% úroku, aby se obec vyjádřila do
15. září. A ještě 6. listopadu 1939 radí okresní školní
výbor (č. 14497) obci, aby se o půjčku ucházela, že
lze získati zápůjčku na stavbu školy. Potom Němci
zakázali novostavby českých škol, ale Dolní Chabry
a Odolená Voda se nezalekly, pospíšily si a školy si
vystavěly.
R. 1903 se zdejší obec usnesla na stavbě školy
a právě za půl století – škola dosud nestojí, ačkoli
dosavadní budově č. 142 jest už 70 let. / Poznámka
– č. 142, kde je dnes knihovna, lékárna, komunitní
centrum Archa a byty./
V máji 1941 byla měšťanská škola proměněna
na školu újezdní.
Okresní záložna hospodářská v Karlíně dne
27. 8. 1939 píše: P.T. Obecnímu úřadu v Líbeznicích.
V příloze zasíláme Vám trojmo vyhotovené dlužní
úpisy na komunální zápůjčku na K 250.000, které
opatřte právoplatnými podpisy notářsky ověřenými
a pošlete nadřízenému úřadu za účelem, aby byly
opatřeny schvalovací doložkou.
Potřebné doklady k vystavení dlužního úpisu na
250.000 na stavbu školy dodala zdejší obec 24.máje
1939 do zdejší pobočky O. záložny hospodářské.
V prosinci 1940 obec Líbeznice měla u mís.
Školní rady přeplatek na stavbu školy 30.889 K.
V roce 1940 jediné Líbeznice a Bášť měly zajištěné
zápůjčky, ostatní obce je neměly schválené okresem,
neměly je zajištěny a pouze dvě obce se nemohly
pouštěti do stavby.
Tolik opis z kroniky a proto uvozovky ve slově
stavba.
Kdy a jak se nová škola skutečně postavila bude
v příštím zpravodaji.
AD

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme záříjovým jubilantům: Zajíček Věnceslav
– 88 let, Urbanová Jaroslava – 87 let, Jirásek Jiří – 86
let, Kostelecká Ludmila – 85 let, Kelin Alexej – 75 let,
Pavlovská Jana – 70 let, Perman František – 70 let,
Koutecký Bohumil – 60 let.
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Hledáme brigádnici na pozici uvaděčky
při školních dopoledních představeních. Jedná se
o občasnou a nárazovou výpomoc na tři hodiny denně.
Vhodné pro maminku na mateřské dovolené se
zajištěným hlídáním nebo časově flexibilní studentku
z Líbeznic a okolí.
DALŠÍ INFORMACE A KONTAKT:
602 207 630 nebo reditel@divadlokouzel.cz

Kalendář akcí pro rok 2017/2018
2017
7. 10.
25. 11.
3. 12.
2018
27. 1.
10. 2.
17. 3.

Vejšlap povodím mratínského potoka
Úvodní ples sezóny
Vánoční trhy a koncert v kostele
sv. Martina
Líbeznický ples
Skautský ples
Poslední ples sezóny
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