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TÉMA MĚSÍCE

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZASE TROCHU VĚTŠÍ

Rozšíření pavilonu MŠ
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Už na začátku září by líbeznická mateřská škola mohla přivítat celkem 128 dětí. Během uplynulých tří měsíců se podařilo rozšířit nový přízemní pavilon „Bezinka“. Dosavadní prostory po školní
družině sloužily jen provizorně pro 16 dětí. Od nového školního roku má školka k dispozici novou
plnohodnotnou třídu a k tomu další potřebné novinky.
„Chtěli jsme navíc vyřešit dva zásadní problémy
montované stavby. V teplejších dnech se celý vnitřní
prostor přehříval tak, že se v něm nedalo pohybovat, natož uspávat po obědě děti. Kvůli elektrickým
přímotopům jsme zase v zimě utráceli zbytečně
mnoho za energie,“ popisuje místostarosta Michal
Doubrava. Přímotopy nahradilo v celé budově
ústřední plynové vytápění. Zároveň dostala školka
podél východní stěny nový přístřešek. Ten má chránit v zimě před sněhem padajícím ze střechy a zároveň vytvořit krytý prostor pro pobyt dětí venku
i za horšího počasí. Zásadní zlepšení klimatu ve třídách by měly přinést venkovní předokenní žaluzie.
Dalším novým opatřením jsou výkonné ventilátory,
které by měly přes noc celou budovu ochladit.
„Na nečekaný problém jsme narazili na střeše.
Na mnoha místech byla od ptáků porušená vrchní
vrstva. Izolační pěna na těchto místech vytvořila
boule a praskala. Bylo jen otázkou času, kdy do
školky začne masivně zatékat. Rozhodli jsme se nakonec opravit celou střechu a v celé ploše položit
novou izolaci proti vodě v podobě PVC fólie,“ doplňuje Michal Doubrava s tím, že oprava si vyžádala
dalších 220 tisíc korun navíc.
Na základě podnětů ze školky i školní družiny
zapojila obec do celého projektu také nové mlhoviště, které se osvědčilo v Areálu zdraví i na zahradě
staršího objektu školky. Aby měly děti větší klid na
odpočinek, přesune se v rámci stavby také jeden
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z oblíbených herních prvků blíže k Rondelu. Celkové náklady na rozšíření a rekonstrukci školky se
vyšplhají k 6,5 milionu korun, včetně opravy celé
střechy. Obec kvůli této dlouho plánované úpravě
podávala žádost o dotaci i v předchozích letech. Bohužel neuspěla. „Letos jsme se pro investici rozhodli
i s rizikem, že bychom ji celou museli zaplatit
z obecního rozpočtu. Provizorium nebylo možné
donekonečna prodlužovat a museli jsme řešit i přehřívání budovy,“ potvrzuje Michal Doubrava. Obec
se přesto nevzdává a požádala na začátku srpna
o dotaci ze státního rozpočtu. Zda ji dostane, bude
bohužel jasné až před koncem roku.
Navyšování kapacity mateřské školy dokumentuje rychlý rozvoj obce. V roce 2009 měla školka
kapacitu 47 dětí, o rok později díky výstavbě nového pavilonu 72 dětí. Pak následovala rekonstrukce a přístavba staré budovy, které zvýšily počet
dětí na 98. Po dostavbě Rondelu se pro mateřskou
školu uvolnil prostor využívaný do té doby školní
družinou. Drobné provizorní úpravy tak zvýšily kapacitu školky na 119 dětí. Obec se ale zároveň zavázala, že prostor dodatečně upraví pro trvalé
užívání. Od nového školního roku tak 128 dětí čeká
školka se vším, co předpisy vyžadují. K tomu ale dostanou hlavně tým laskavých učitelek. To je zároveň
téma rozhovoru, který najdete na další straně.
-na-

Milí čtenáři,
před pár dny jsme si připomenuli 50 let od
okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.
„Bratrská pomoc“ tehdy zhatila naději na svobodu
a zlepšení poměrů v socialistické zemi. Československo se na dalších 20 let stalo vazalem Sovětského
svazu a ztratilo možnost suverénně rozhodovat
o svých záležitostech. Proč o tom píšu v Líbeznickém
zpravodaji?
Nemálo politiků především z řad komunistů se
pokusilo význam a jednoznačně negativní dopad
okupace relativizovat. Prý to možná byli Ukrajinci a ne
Rusové, kdo o agresi rozhodl. Když to komunista Filip
vyslovil, jistě sám věděl, že je to otázka naprosto zbytečná a nesmyslná. Jeho záměru zpochybnit význam
výročí ale dobře posloužila. V kapli sv. Anny v Panenských Břežanech je na paměť všech obětí 20. století
napsán krátký úryvek z proroka Izajáše: „Běda těm,
kdo říkají zlu dobro a dobru zlo.“ Jistě i Vojtěch Filip
se nakonec nějaké odpovědi dočká.
Vedle takových projevů relativizace jsme se ale slyšeli také fůru prázdných vlasteneckých hesel. Těmi se
to také v poslední době jen hemží. Na billboardech
se střídají postavičky, které si dělají z vlastenectví a ze
strachu dobrý politický byznys.
Jsem bytostně přesvědčen, že pravé vlastenectví
i místní patriotismus jsou důležité pozitivní hodnoty.
Neměli bychom se za ně stydět, ale naopak je alespoň
trochu utvářet a rozvíjet. I proto, aby nám nikdo nemohl rozmlžit pohled na jedno z nejtragičtějších období národní historie. Agrese před 50 lety byla prostě
agrese. Bylo to zlo. Česká společnost se mu tehdy
podvolila a nepomohla ani o rok později oběť Jana
Palacha, který se s letargií a normalizací poměrů za
žádnou cenu nechtěl smířit.
Právě v této souvislosti má smysl mluvit o vlastenectví. To totiž nesmějí být jen barevné vlaječky namalované na tvářích rozjásaných Čechů při úspěšných
hokejových šampionátech. To nám docela jde a je to
dobře. Opravdoví vlastenci k tomu ale rádi přidají
i trochu víc – třeba to, že pro ně historické události
a vlastní tradice něco znamenají. Už poctivý zájem je
přece postoj a přinejmenším zárodek vlastního aktivního činu. Ještě výš nad zájmem pak stojí vlastní viditelná aktivita. Nemusí jít o nic velkého. Stačí třeba
vlastním dětem vysvětlit, co se odehrálo před padesáti
lety. A když jsme u těch letošních výročí, povědět jim
o tom, co se odehrálo i před sto lety. Nebo dokonce
své vlastenectví vyjádřit viditelným veřejným postojem nebo konkrétním činem. Nemusí přitom jít hned
o pořádání historického semináře nebo organizování
velkých národních slavností. Stačí třeba druhým ukázat na pravý význam národních symbolů a důležitých
mezníků národní historie. Způsobů je tisíc. A pomohlo by i našemu místnímu patriotismu, kdybychom si našich kořenů více hleděli. Dobře zakořenit
je totiž důležitá věc nejen pro stromy a rostliny.
Těším se na setkání na našem Líbeznickém posvícení, to je taky pěkná a zakořeněná tradice.

Váš starosta
Číslo měsíce: 128 – to je nová kapacita míst v MŠ.
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HLAVNÍ CÍL –
SPOKOJENÉ DĚTI
Líbeznická mateřská škola má od nového
školního roku kapacitu 128 dětí. Učit se bude
celkem v pěti odděleních. Tři jsou ve starším
objektu Jeřabinky a dvě v nově rozšířeném
objektu Bezinky. Co to znamená pro školku
samotnou, na to odpovídá v rozhovoru ředitelka školky Martina Podlipná.

Není rozšíření kapacity jen o 9 žáků spíš kosmetická úprava?
Na první pohled to vypadá jako nepatrné rozšíření. Jakákoli větší úprava by už ale byla ekonomicky i prostorově neúnosná. Ukázalo se například, že přes
všechny přísliby, které dal obci zhotovitel původní
stavby, není možné postavit nad tímto objektem další
patro. Přestavba původní družiny se před třemi lety
realizovala jen jako provizorium. K větší důsledné
úpravě jsme museli stejně přistoupit. Rozšířením o 9
dětí získáváme plnohodnotnou třídu pro 25 dětí a můžeme tak efektivněji využít i všechny pedagogy. Nová
úprava výrazně zlepší provozní podmínky ve školce.

Co bude to rozšíření znamenat pro uspokojení
zájmu o školku v dalších letech? Jak staré děti
bude možné přijímat?
Domnívám se, že vzhledem k tomu, že každý rok klesá
počet přihlášek do MŠ, mohla by tato kapacita i do
budoucna postačovat. Vycházím při tom i z výsledků
nedávné demografické prognózy.
Pro letošní školní rok bylo možné přijmout děti,
které na jaře tohoto roku dosáhly věku tří let. V porovnání se stavem před pěti, nebo dokonce deseti lety
je to obrovský pokrok.

Rozšíření školky spojila obec s dalšími drobnými úpravami. Co si od nich slibujete?
Trápilo nás od samého začátku, že se budova v teplých
dnech přehřívala. Při venkovní teplotě nad 25 stupňů
se uvnitř skoro nedalo dýchat. Větrali jsme, jak jen to
bylo možné, ale uspávat po obědě děti v takovém
horku byl pro všechny očistec. Těším se, že se díky
novým úpravám a vnějším předokenním žaluziím
vnitřní prostředí zlepší. Stavební úpravy a nové ústřední
topení místo elektrických přímotopů sníží vysoké náklady, které jsme museli v zimě vynakládat za energii.

V loňském roce dostala zahrada u Jeřabinky
novou podobu. Jak se tam dětem líbí?
Největší úspěch má u dětí mlhoviště a zastíněná pískoviště. Já oceňuji, že má zahrada pořád dost prostoru
pro volný pohyb a spontánní hry. Děti tu mohou běhat
s míčem i obručemi.

Letos v létě obec investovala ještě do automatické závlahy, aby bylo možné čelit suchu
a rostla tam zelená tráva. Jak moc času vlastně děti tráví venku? Jaký smysl mají tyto investice z hlediska výchovy dětí?
Pobyt dětí venku se řídí hygienickou vyhláškou a trvá
zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních hodinách,
a to za každého počasí. Smí být vynechán nebo zkrácen pouze za mimořádně nepříznivých klimatických
podmínek. Tak hovoří legislativa. Pro výchovu dětí je
ale právě pohyb venku důležitá hodnota. Zjišťujeme,
že mnohé z nich tráví většinu času doma u elektroniky.
Tak se školka pro děti stává zároveň výjimečným prostorem pro jejich sportovní aktivity a nezbytný pobyt
venku. Tím spíš má podle mého názoru investovat do
toho, aby byly zahrady kolem školky co nejhezčí.
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U Bezinky vyrostl v celé délce přístupového
chodníku přístřešek. To byl jeden z vašich požadavků. Proč jste to pokládali za tak důležité?

V loňském roce jste úspěšně dokončila postgraduální studium na vysoké škole. Změnilo
to nějak pohled na další práci ve školce,
nebo jen přineslo nové podněty?

Bohužel v zimě na hlavní přístupový chodník padal
sníh ze střechy a nebylo možné se s tím vypořádat
jinak než bezpečným přístřeškem. Navíc díky němu
školka dostane velkorysou venkovní učebnu. Děti se
tam mohou schovat před deštěm a hrát si tam i za
horšího počasí.

Vzdělání jsem si doplnila v oboru speciální pedagogiky, která je z mého pohledu v současné době nepovedené povinné inkluze velmi důležitá. Získala
jsem mnoho nových poznatků, které bych ráda využila v praxi.

Do poloviny září chce obec dokončit zázemí
pro dopravní hřiště a atletický ovál na Duhovce. Bude tam i trvale přístupná toaleta.
V čem vám taková úprava pomůže?
O to jsme dlouho usilovali. Návštěvníkům Duhovky
toaleta zjevně chyběla a museli pak hledat náhradní
řešení za naší budovou.

Poslední novinkou bude další nové mlhoviště
přímo v jednom z polí dopravního hřiště. To
vzešlo z požadavků školní družiny, ale vaše
děti je budou moci také využívat. V horkých
dnech, kterých si letos užíváme nejen v létě,
je to asi oblíbená atrakce…
To je moc dobrý nápad. Na mlhoviště u Jeřabinky se
se všemi dětmi nevejdeme a děti z Bezinky si tak
budou moci užívat osvěžení stejně jako jejich kamarádi.

Bavíme se pořád o stavbě. Mnohem důležitější jsou ale lidé, kteří se o děti ve školce
starají. V jaké kondici nastupuje do nového
školního roku pedagogický sbor?
Věřím, že všechny kolegyně prožily léto podle svých
představ a těší se na zahájení nového školního roku.
Za měsíc ale stejně budeme všechny zase zralé na odbornou psychiatrickou pomoc. To jsem ale asi říkat neměla…

Před časem jste tady na stránkách Zpravodaje rozvíjela úvahu o tom, že by jednotlivé
třídy mohly dostat i specifické zaměření –
například sport nebo tvůrčí aktivity. Jak se
ten záměr vyvíjí?
Po dlouhých úvahách jsme s kolegyněmi došly k závěru, že pro provoz bude nejpraktičtější jednotlivé
třídy vybavit pro výše zmíněné aktivity, které budou
moci využívat všechny děti (třída s hudebním, výtvarným, pohybově-dramatickým zaměřením, polytechnickým a dramatickým zaměřením). Narážely
bychom totiž na zklamání některých ambiciózních
rodičů, kteří by trvali na tom, že jejich dítě musí
navštěvovat zároveň všechny třídy. Dáme dětem
příležitost, aby si v průběhu roku vyzkoušely různé
aktivity. To se mi zdá nakonec i pro ně samotné nejlepší.

Součástí celého procesu výchovy dětí ve
školce jsou samozřejmě i rodiče. Na ně ale
školka dosáhne hůř. Záleží především na jejich zájmu. Jaké máte zkušenosti se spoluprací s rodiči?
Domnívám se, že spolupráce s rodiči je na dobré
úrovni.

Co by mělo být hlavním poznávacím znamením naší školky?
Spokojené děti.

Kolik učitelek teď vlastně školka má a kolik
dalších zaměstnanců?

Jaké novinky chystáte od nového školního
roku?

Při stávající kapacitě mateřské školy máme jedenáct
učitelek a sedm provozních zaměstnanců.

Jak jsem se již zmínila, novinkou bude vybavení tříd
se zaměřením na jednotlivé typy výchovy.

Čím by se měl podle vás pedagogický sbor vyznačovat? Co pokládáte pro kvalifikaci učitelky v naší školce za nejdůležitější?

Co byste si přála, aby se v novém roce ve
školce podařilo?

Zákon ukládá pedagogické vzdělání, které při přijímání
nových zaměstnanců musím respektovat, ale pro mě
osobně je nejdůležitější empatický a mateřský přístup
k dětem.

Mým největším přáním je, aby rodiče upřednostnili
zájmy a potřeby svých dětí před těmi svými, ne vždy
se tomu tak bohužel děje.
-na-
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JEDNA STAVBA
KONČÍ, DALŠÍ
ZAČÍNÁ
Podobně jako se teď plíživě, ale jistě blíží
konec prázdnin a nový školní rok pomalu
klepe na dveře, končí i některé stavební akce,
jiné naopak začaly a další jsou v realizaci. Ale
pěkně popořádku a od severu na jih.
Během jara a začátku léta probíhaly pokračující
práce na zpevnění krajnic v ulici Měšická. V půlce
srpna byla položena poslední drenážní dlaždice na
křižovatce ulic Měšická a Jana Pavelky. Od dopravního terminálu u školy směrem na Měšice tak vznikl
po pravé straně souvislý pás zpevněné plochy, který
zvýší bezpečnost na této velmi frekventované komunikaci. Zlepšení provozu pomůže i možnost pro
vyhnutí se dvou protijedoucích vozidel, aniž by
jedno či obě musela vjet do rozježděné a často rozblácené zeleně. Plochy umožní i krátkodobé zastavení pro bezpečné vystupování dětí, které rodiče
vozí do školy cestou do práce. Upozorňujeme, že
se nejedná o parkovací odstavnou plochu pro řidiče
z jiných obcí, kteří zde auto zanechají ráno a po návratu autobusem z Prahy si ho odpoledne vyzvednou a jedou domů. Obecní policie pravidelně prostor kolem školy monitoruje a často řidiče na tento
nešvar upozorňuje.

REKOSTRUKCE PRAŽSKÉ ULICE
JE V PLNÉM PROUDU
Horké, suché léto je sice pohromou pro přírodu, ale
balzámem pro stavební firmy. Dlouho očekávaná
a ještě delší dobu odkládaná rekonstrukce Pražské
ulice je v plném proudu. Rozdělení stavby na několik funkčních etap pomohlo vyřešit problémy s parkováním automobilů obyvatel ulice mimo stavbu.
Práce začaly od ulice Františka Košiny a první etapa
skončí u zvýšeného přechodu na ulici Jaroslava Seiferta. Vzhledem k úzkému uličnímu prostoru zde
vznikne tzv. smíšená zóna, kdy se na vozovce
budou pohybovat auta i chodci. Uměle zúžená část

„POZR, POZR,
CHRPL FRM TRHY“
Místní rozhlas ke koloritu vesnice patří. Ten líbeznický má ale nejlepší léta dávno za sebou
a v některých místech hlášení připomíná spíš
scénu ze starých komedií o životě na vesnici.
Některé ampliony opravdu jen chrčí. Jinde je
sotva slyšet. Navíc se v obci vyskytují dva spojené systémy – drátový a bezdrátový rozhlas.
Ten drátový je přitom v havarijním stavu a jeho
průběžné opravy jsou komplikované.
„Nejvíce využíváme místní rozhlas k informování
o připravovaných akcích. Nezastupitelný je ale v případě výpadku energií, havárií, nebo dokonce krizových stavů. Ve skutečnosti je to ale pořád jeden
z nejefektivnějších informačních nástrojů a rozloučit
se s ním určitě nechceme,“ vysvětluje první místostarosta obce František Závorka.
Obec proto hledala cestu k zajištění dotačních
prostředků na kompletní modernizaci systému,
který by zároveň zajistil informovanost při krizových
situacích. „Pustili jsme se do aktualizace povodňo-
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ulice donutí řidiče dávat si navzájem přednost.
V rámci zemních prací se podařilo zkoordinovat činnost několika „majitelů či správců“ sítí, do země
byly položeny nejen chráničky pro nové veřejné
osvětlení, ale do dalších chrániček byly uloženy sítě
sdělovací, a to dokonce i optické vlákno pro možnost opravdu rychlého internetu!
Zatímco dlaždiči dokončují pokládku dlažby na
vozovku, parkovací stání i vjezdy k jednotlivým
domům, zemní stroje se přesunuly do druhého
úseku a začaly strhávat povrch od zvýšeného přechodu směrem k ulici Na Tabuli.

VAROVÁNÍ PŘED PŘÍVALOVÝMI
SRÁŽKAMI
Podobné hlášení by se mohlo začít ozývat ulicemi
Líbeznic během letošního podzimu. Obec získala
dotaci na výstavbu moderního informačního systému, který bude propojen nejen s novým hladinovým čidlem na Líbeznickém potoce a se srážkoměrem u čistírny odpadních vod v Sedleci, ale
i s celostátním integrovaným záchranným systé-

mem. Celá obec bude vybavena novými bezdrátovými reproduktory, které budou zároveň sloužit pro
hlášení místního rozhlasu. Díky modernizaci rozhlasu tak bude ve všech lokalitách zajištěno kvalitní
šíření informací. „Vzhledem k nepředvídatelnému
počasí, které leckdy přinese nečekané bleskové
záplavy jako v roce 1996, jsme uvítali program Státního fondu životního prostředí, který nabízel možnost spolufinancování na vytvoření výstražného
informačního systému,“ uvádí místostarosta obce
Michal Doubrava a dodává: „A není to jen počasí,
co může náhle ohrozit bezpečnost líbeznických.
I blízkost vodochodského letiště, přistávací koridory
letiště ruzyňského, dálnice D8 či neratovická Spolana se mohou nedej bože stát terčem teroristického útoku.“ Koneckonců i počasí může ohrozit
zdraví lidí z okolí chemičky, jak se ostatně stalo při
rozsáhlých záplavách a povodních v roce 2002.
Nemalujme ale čerta na zeď a doufejme, že
nový výstražný informační systém bude sloužit
hlavně pro informace o kulturním i sportovním životě v obci.
-lč-

vého plánu a zajištění jeho digitálního zpracování.
Aby bylo možné rychle operativně reagovat, pořídíme v rámci celého projektu nový srážkoměr
a zároveň na přítoku Makůvky do obce bude instalováno hladinové čidlo,“ doplňuje místostarosta
František Závorka.
Samotný rozhlas počítá s osazením celkem 178
nových reproduktorů po celé obci v jednotném bezdrátovém systému. Nově tak hlášení dosáhnou i do
nových čtvrtí a areálu školy. Součástí dodávky bude
také výkonný agregát, který zajistí funkci systému
i při výpadku elektrické energie. Nový projekt počítá
s automatickým provázáním s webem, aby bylo
možné spustit hlášení i z internetových stránek
obce – www.libeznice.cz.

178 NOVÝCH REPRODUKTORŮ
Celý systém včetně pořízení nového digitálního
povodňového plánu a sledování srážek a hladiny
potoka přijde na více než 3 miliony korun. Dotace
Státního fondu životního prostředí by měla pokrýt
70 % této částky. Obec tedy zaplatí necelý jeden
milion korun. Kompletní obměna by měla být hotová do konce listopadu letošního roku.
-mk-

Ilustrační foto společnosti Colsys s.r.o.
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TÉMA

LÍBEZNICKÁ VINNÁ
PREMIÉRA
S nápadem uspořádat v Líbeznicích na náměstí
jeden den ve znamení vína přišel Jiří Vrtiš. Má
za sebou organizaci podobných akcí na řadě jiných míst. Historicky první Vinný košt se uskuteční na Mírovém náměstí v sobotu 22. září od
12 hodin. Cílem je představit kvalitní vína menších vinařství a zprostředkovat také setkání
s kulturou, která se k vínu, vinicím a vinařským
oblastem v Čechách a na Moravě pojí. Více prozrazuje v rozhovoru Jiří Vrtiš.

Máte pocit, že víno u nás ještě potřebuje
propagovat?
Poslední dobou je opravdu víno na vzestupu a není
potřeba mu dělat takovou osvětu. Lidé rádi chodí
na podobné akce, kde si mohou dát skleničku lahodného vína, poslechnout si hudbu a strávit tak
den se svými přáteli. Není tedy potřeba víno tolik
propagovat, spíše pořádat akce, kde lidé budou mít
příležitost si oddychnout od běžného zrychleného
života.

Jaký ráz mají vinné košty, které organizujete?
Námi pořádané vinné košty jsou specifické tím, že
nezveme desítky vinařů, spíše se zaměřujeme na
menší počet s tím, že lidé mají příležitost ochutnat
víno od každého z nich. Vinaři jsou připraveni si
s lidmi povídat a navodit tu pravou vinařskou náladu, kterou můžete poznat na Moravě. Snažíme
se, aby na akci panovala klidná a pohodová atmosféra. Zároveň dbáme na výběr gastronomie, aby se
jídlo hodilo k vínu a bylo odlehčené, nenaleznete
u nás jídlo připravované na přepáleném tuku.

Proč nepropagujete i větší vinařství? Nepotřebují to, nebo je k tomu jiný důvod?
Větší a velká vinařství už lidé naleznou ve většině
marketů a někdy mohou být i jisté pochybnosti
o tom, zda jsou všechny hrozny, ze kterých jsou
vína větších vinařství vyráběna, ještě produkcí České
republiky. Taková vinařství nechceme propagovat
na námi pořádaných vinařských akcích.

Je nějaký rozdíl v kvalitě produkce menších
a větších vinařství?
Menší vinařství většinou navazují na tradiční výrobu
vína v rodině. Bývají to ve většině případů rodinná
vinařství, kdy jsou do produkce vína zapojeni všichni
členové rodiny. Malá produkce vín přináší osobitý
charakter vinaře do každé láhve vína. Až ochutnáte,
určitě se již k velkým vinařstvím nevrátíte.

Nemusíme se obávat, že Vinný košt bude
jen jednou z mnoha komerčních akcí? Taková lepší předváděčka?
Určitě se nebude jednat o komerční akci, ale je
jasné, že v dnešní době nelze uspořádat akci bez
silného partnerství.

Nabídne líbeznický Vinný košt i něco jiného,
kromě dobrých vín?
Nabídne především moderní gastronomii za příznivé ceny a pohodovou hudbu, kde vystoupí kapely z místního či mírně vzdáleného regionu. Tím
bude zaručena taková přátelská atmosféra. Během
dne jsou pro účastníky připraveny soutěže.

Pár dnů předtím proběhne v Mělníku tradiční vinobraní. Čím by mohla líbeznická
akce přitáhnout milovníky vína i z jiných
míst?
V Mělníku se prodávají ve většině případů hektolitry burčáku či částečně zkvašeného hroznového
moštu. Lidi tam chodí s kelímky v rukou a v nich
mívají také pivo. Cestou na náměstí se prodíráte
pouťovou zábavou. Takže někdo může mít pocit,
že se přímo o vinobraní nejedná. Námi pořádaná

Sommeliérka při nálévání vína

foto Jiří Vrtiš

akce má úplně odlišný charakter. Jak jsem již zmínil,
na náměstí bude pouze devět vinařství se svou produkcí v láhvích, žádný burčák, žádné pivo. Gastronomie odlehčená a hodící se k vínu. Dnem vás
provede moderátor, který je zábavný a velice milý
již od pohledu. Připraveny jsou pro vás soutěže, například kdo při koštu vína pozná, o jakou odrůdu
se jedná. Celý den vám budou hrát menší kapely,
které navodí tu správnou atmosféru.
-na-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ÚSPĚCHY DĚTÍ
V ANGLIČTINĚ
Možná jste již zaznamenali, že ZŠ a ZUŠ Líbeznice
se stala v letošním školním roce testovacím centrem zkoušek Cambridge Exams. Jde o nejprestižnější mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny. Známá je jejich úroveň PET nebo FCE pro
dospělé. Zkoušky mají ale také svoji dětskou podobu – takzvané YLE, Young Learners Exams.
Děti měly možnost se na zkoušky po celý školní
rok připravovat na kroužcích Živé angličtiny, a to
ve třech úrovních pokročilosti: Starters, Movers
a Flyers. Samotné zkoušky se potom konaly na
půdě naší školy dne 12. 5. 2018. Toho sobotního
rána se dostavilo do školy 45 dětí a 3 zkoušející
z British Council, tedy organizace, která zkoušky
zastřešuje. Děti čekalo náročné dopoledne. Musely
totiž samostatně prokázat své znalosti angličtiny
hned ve třech oblastech: porozumění poslechu, porozumění psanému textu a schopnosti mluvit.
Zvláště poslední disciplína byla pro mnohé děti
hodně náročná. Byla to pro ně totiž první příležitost, kdy musely tváří v tvář přibližně 5 minut hovořit anglicky s někým, kdo vůbec neovládá
češtinu. V místnosti bylo se zkoušejícím každé dítě
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Předávání certiﬁkátu úspěšným žákům

samo a nebyl zde nikdo jiný, kdo by mu poradil
nebo pomohl.
Výsledky zkoušek byly potom odeslány do Anglie
k vyhodnocení a nám nezbývalo než čekat, jak to dopadne. Až předposlední týden v červnu jsme se dozvěděli radostnou zprávu: Všech 45 dětí zkoušky
úspěšně složilo! A co více – 24 dětí prošlo zkouškou bez ztráty jediného bodu.
Certifikáty o absolvování zkoušek dorazily z Cambridge poštou. Jejich slavnostní předávání proběhlo
v Rondelu dne 26. 6. 2018 za přítomnosti rodičů dětí,

foto archiv ZŠ

ředitelky školy paní Ivany Pekárkové, zástupkyně ředitelky paní Kateřiny Lindové, místostarosty obce
pana Michala Doubravy a lektorů Živé angličtiny.
Pro většinu dětí znamenaly Cambridge testy první
zkoušku v jejich životě. Ještě jednou jim tedy z celého
srdce blahopřejeme k jejímu úspěšnému složení. Zároveň také věříme, že úspěšné absolvování zkoušky
bude pro ně velkou motivací do dalšího studia angličtiny a že se stanou příkladem pro další děti.
Pavla Zarembová
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KOUTEK

HURÁ, POJEDEME
K VODĚ!
Léto a koupání neodmyslitelně patří k sobě
jako třeba Rumcajs k Mance. Pojďme si zavzpomínat na ty čisté rybníky našeho dětství, přírodní koupaliště všeho druhu, kdy v parných
dnech byla dobrá i vesnická požární nádrž.
Letní prázdniny jsem jako malá holka trávila u své
babičky v Přední Lhotě u Poděbrad a na starost mě
měli k jejich velké radosti střídavě starší bratranec
a jeho sestra. A co pořád dělat s mrňavou Pražandou? No přece pustit k vodě! Šup na kolo, plavky
na sobě, ručník není potřeba a u starších holek se
jistě nějaké to místo na dece pro mrňouse najde.
S bratrancem jsme jezdili do Borku, což byl rybník
těsně vedle velimské zkušební trati, takže kromě
koupání jsem mohla mávat i strojvedoucímu. A byl
ode mne pokoj. Plavat jsem uměla, takže co by se
mohlo stát. Písčito-jílovitý vstup do vody a nad ním
se kymácelo prkýnko na laně, ze kterého kluci skákali do vody. Jen tam bylo neuvěřitelné množství
„hovad“, takže jsme se vracívali se štípanci o velikosti mexického dolaru.
Se sestřenicí jsme pak jezdili „na jezero“. To bylo
něco, pravé koupaliště s písčitou pláží, skluzavkami
a hlavně stánkem se zmrzlinou a ovocnou ledovou
tříští. Jen ty dotěrné vosy, které zběsile útočily na
každý kelímek. Kelímek se pak využil jako kyblík na
pískoviště. Z jemňoučkého písku se daly stavět báječné hrady ozdobené pomalu vypouštěným mokrým pískem mezi prsty, až vytvořil krajkové špičky
na každé hradní věži.

Stavění z písku na pláži – oblíbená činnost

foto archiv Elča

Přírodní koupaliště ve Skaláku v Českém ráji

foto archiv Elča

SKOKY DO VODY TYPU
ŠIPKA, KUFR I PLACÁK
Na klouzačku jsem si ale netroufala, byla strááášně veliká. A nahoře stáli o zábradlí opření mladí mužové a předváděli se před poděbradskými kráskami.
Krásné koupání bylo ve Skaláku v Českém ráji.
Tatínek si lezl s Voloďou a dalšími horolezci po pískovcových věžích a maminka se s námi koupala.
Dodnes vidím tu krásnou nafukovací želvu jako plavací kruh, jejíhož krku jsem se držela jako klíště. Trochu studenější pak bylo koupaliště v Divoké Šárce,
kde to probíhalo podobně – táta s kamarády lezl
po skalách a my v letních dnech byli u vody. Jako
dnes vidím bráchu v pionýrkách, manšestrových
pumpkách a větrovce přecházet potok po kovové
silnější trubce. Ano, přesně tak to dopadlo. Ještěže
to nebyl první pád do vody, protože maminka měla
v batohu kompletní náhradní oblečení včetně bot.
A když jsme u těch pádů do vody. Co Čech, to
nejen muzikant, ale i vodák. Zvláště když jeho rodiče trávili bezdětné letní dovolené na českých
i slovenských řekách. Skládací kajak, vlastnoručně
vyrobená laminátová kánoe a hlavně místo v pražské loděnici na Smíchově. Často nás tatínek bral na
odpolední vyjížďky po Vltavě, kdy jsme obeplouvali
Veslařský ostrov u Dvorců, houpali se na vlnách projíždějícího kolesového parníku Děvín pod Vyšehradem nebo projížděli přístavem plným hausbótů
v „háfnu“ za Cindou neboli ostrovem Císařská
louka. No a všechny nabité vodácké zkušenosti
jsme zúročili na týdenním splouvání Berounky. Stan
áčko pro čtyři osoby, nafukovací třídílné matrace,
horolezecké spacáky mumie, čutory na pití, konzervy, plynová bomba s dvouplotýnkovým vařičem,
hliníková konvice s ešusy – všechno pěkně zabalené
v lodních pytlích. Já byla háček na tátově lodi, můj
starší bratr byl na zadáku a háčka mu dělala máma.
Dodnes slyším svého třináctiletého bráchu, jak v pa-
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nice před jezem volá na mámu: „Kam to jedeš,
krávo?!“ Ale k tomu pádu do vody – nebylo v létě
horko jako letos, večery byly velmi chladné a my je
trávili v teplákových soupravách s chlupem a gumičkami pod chodidly. Padala rosa, tak často i v holínkách. Takto oblečeni jsme se jali prozkoumávat
břeh řeky a dohadovat se, jak je asi hluboké to
bahno u břehu. A čím to nejlépe změřit než klackem. A tak jsem byla svým starším bratrem pověřena provést kontrolní měření. „Musíš tam ten
klacek pořádně zarazit, jinak to nemá cenu,“ zněl
dobře mířený pokyn. A tak jsme se nad klacek nahnula celou svou vahou. Ozvalo se křup a hned
poté žbluňk. Podle množství bláta, kterým jsem
byla obalena, ho bylo u břehu víc než dost. Tatínek
mne naložil do lodi a odvezl doprostřed řeky, kde
jsem musela skočit do vody, odrbat ze sebe veškeré
neuvěřitelně rybinou páchnoucí bahno. Včetně vyprání tepláků a vypláchnutí holínek.

CO ČECH, TO VODÁK. AHOJ.
Ještě jeden nedobrovolný pád do vody mi z paměti nikdy nezmizí. Bylo časné jaro v Jizerských horách, většina sněhu roztála a zvedla tak hladinu
potoka jménem Jizerka, který protéká stejnojmen-

nou osadou. A potok byl jedinkrát za rok sjízdný.
Teplo pochopitelně nebylo, takže chladu přiměřeně
oblečeni jsme naložili naši kánoi na zahrádku žigulíka a vyrazili od chalupy proti proudu až na konec
osady. Já na háčku, táta na zadáku a už jsme pluli meandry potoka, kochali se průzračností vody
a hledali, jestli nezahlédneme nějaký velký jizerín
(černý polodrahokam). Už jsme se blížili k chalupě,
když se mi zdálo, že na dně něco vidím. Naklonila
jsem se, abych lépe viděla a… vtom jsme se cvakli.
Ledová voda všude… loď, pádla, nic mě nezajímalo, jen rychle z vody ven… Dupala jsem s holínkami plnými vody a věcmi nasáklými jako huba
k mamince do chalupy. Svléknout, převléknout
do suchého, hrnek horkého čaje a konečně mi přestaly drkotat zuby zimou. Táta pochytal pádla, s přihlížejícími sousedy přinesl loď a pak se mi strašně
smál.
A víte, že jsem tenkrát ani nedostala rýmu? Jak
bych taky mohla, když jsem v sobě měla pravidelnou dávku rybího tuku. Co bychom letos dali za
trošku chladu a čistou, osvěžující vodu na koupání.
Nebo mít tak moře! To sice nemáme, ale na skok
se k němu podíváme příště. Rujana, Warnemünde,
Zlaté písky nebo rumunská riviéra a čekání na devizový příslib do Jugošky. Ahoj.
Elča
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

VELKÝ SEN NAŠICH
FOTBALISTŮ SE
SPLNIL
Když se fotbal minulou sezonu po přestávce, vynucené rekonstrukcí fotbalového hřiště a stavbou
nové haly, vrátil opět do Líbeznic, říkali mi všichni,
kdo areál navštívili, že by si tento krásný prostor zasloužil lepší fotbal. Skromně jsem přitakával a přál
si to samé. Ve fotbale se ale nedá nic slibovat, míč
je kulatý a tak, jako vám tato hra dokáže přinést radost, umí rozdat i velká zklamání. Přesto jsem se
snažil vyjít našim hráčům i trenérům ve všem maximálně vstříc a často naznačoval, že okresní přebor,
to je ta soutěž, co by se tu měla hrát. A povedlo se!
Po velmi úspěšné sezoně, kdy jsme vyhrávali jeden
zápas za druhým, hnáni jakousi povinností předvádět v hezkém prostředí hezký fotbal, odjížděl z našeho hřiště jeden zklamaný soupeř za druhým. Jen
na Sibřinu nám síly nestačily, to ovšem stačilo na
druhé postupové místo, které nám zajistilo okresní
přebor!
Okresní přebor se tu hrál na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století a pak tři
sezony na začátku milénia, ale to jsme se v soutěži
dlouho neohřáli a hráli vždy jen o záchranu. Dnes
máme tým na to, hrát důstojně minimálně střed tabulky a předvést divákům i soupeřům hezký fotbal.
Ale jak jsem již psal, míč je kulatý…

TÁBOR SPORTÍK
2018
Byla jsem na táboře Sportík už třikrát. Letos jako kapitán kmene NAVITY. Navity byl jeden ze čtyř kmenů táborové hry Robinsonův ostrov. Líbily se mi večerní
kmenové rady, soutěže, podpora mezi kmeny, procházka na zámek Humprecht, kdy jsme po cestě plnili
různé úkoly, nebo večerní bojovka po kmenech a na
konci tábora hledání pokladu. Líbil se mi pestrý program, nikdo se nenudil. Bylo dobré, že jsme se mohli
vžít do toho, jaké by to bylo na Robinsonově ostrově
doopravdy. Skvělé bylo, jaký k sobě všichni měli vztah,
že se nikdo nehádal a všichni byli kamarádi. Tábor
Sportík je úžasný a doufám, že bude i příští rok.

Líbeznický fotbalový tým

JSME TÝM, JSME PARTA,
PŘIJĎTE NÁS V NOVÉ SEZONĚ
PODPOŘIT
Celý tým jsme parta a pod vedením trenérů Ládi
Kurucze a Tomáše Krysmana budou kluci hrát za
vás, za Líbeznice. Přijďte podpořit naše hráče,
budou podporu potřebovat. Teď je vše jen v jejich

SPORTOVNÍ
ODPOLEDNE
S TAEKWONDEM
Škola Taekwon-do Dan-Gun, která v Líbeznicích
vyučuje taekwondo, bude dne 8. 9. 2018 od
14.00 do 18.00 hod. ve Sportovní hale v Líbez-

foto Zdeněk Stibal
rukou, spíše v nohou. Rozdíl v kvalitě fotbalu mezi
III. a II. třídou je veliký, věřím, že i vás bude teď fotbal více bavit.
Novou soutěž budeme hrát v nových termínech,
domácí zápasy vždy v neděli odpoledne, oba líbeznické týmy se budou o neděle dělit, jednou áčko,
jednou Benfika. Jen teď na začátku začíná áčko
dvakrát doma, a to již 26. 8. od 17.00 hod. proti
Zelenči a týden na to se utkáme s nám známým
týmem Sibřiny.
Zdeněk Stibal, předseda 1. FCL

nicích pořádat sportovní odpoledne s taekwondem. Akce je určena dětem ve věku 6–13 let.
V průběhu odpoledne si děti zasportují formou
her a úkolů s reprezentanty ČR, účastníky srpnového mistrovství světa. Vyzkoušejí si zadané
úkoly zaměřené na taekwondo a zjistí svoji sportovní dovednost. Akce je podporována OÚ Líbeznice a je zdarma. Přijďte s dětmi strávit odpoledne plné pohybu.
Petr Poklop

Eliška Kvasničková

Výlet na zámek Humprecht
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Taekwondisté při tréninku

foto Petr Poklop
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PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR S PEJSKY
Budova základní školy – Rondel – se na celé dva týdny
stala základnou našeho příměstského tábora.
Některé děti s námi strávily jen týden, ostatní absolvovaly celou táborovou hru s názvem „12 měsíců
za 10 dní“.
Měsíce se nám střídaly pěkně na přeskáčku, a tak
jsme například jeden den měli červen a děti vyráběly
krásné kytičky, další den byl říjen a s ním výroba halloweenských netopýrů, k tomu jsme v lednu stavěli
pyramidy místo sněhuláků, nechyběl ani červencový výlet po blízkém okolí a samozřejmě prosinec
a Vánoce, které si děti užily oba pátky. Nazdobený
vánoční stromeček, koledy k polednímu obědu a neodmyslitelná nadílka – to vše bylo určitě krásným zakončením společně stráveného týdne.
Na programu jsme měli tvořivé dílničky, pohybové
i výchovně-vzdělávací aktivity a po celou dobu byli
s dětmi canisterapeutičtí pejskové. Canisterapie byla
v letošním roce i na táboře podpořena z grantového
programu obce Líbeznice.
Letošní novinkou bylo také přespávání spojené
s opékáním špekáčků a noční hrou.
I přes velká vedra se již druhý ročník našeho psího
tábora vydařil a děti odcházely domů velice spokojené. Těšit se mohou už teď na příští prázdniny na
novou hru s názvem „Pojďte s námi za zvířátky“.
Iva Sieberová, Sirius Třebíč

Psí kamarádi

foto Iva Sieberová

SKAUTSKÝ TÁBOR
2018 – ROBINSONŮV
OSTROV
Letní skautský tábor se konal v termínu od 14. 7. do
28. 7. 2018 již tradičně v Hradčanech u Mimoně. Tématem táborové hry byl Robinsonův ostrov – Hra
o přežití. Cekem 42 dětí ze Skautského střediska Willi
Líbeznice vyplulo zaoceánskou lodí na ostrov Havaj,
ale cestou ztroskotaly na pustém ostrově, kde se musely naučit nejrůznější dovednosti. Nejprve si jednotlivé skupinky vybudovaly osady, které si v průběhu
tábora vylepšovaly stavbou studny, ohniště a ohradou
pro zvěř. Čas od času na ostrov zavítala skupina obchodníků. Děti si za táborové peníze mohly nakoupit
dobytek do ohrad, ale i tajemné boxy s překvapením.

LOĎ NA HAWAJ ZTROSKOTALA

Trosečníci v akci

Během svízelných chvil trosečníkům pomáhal
a radil domorodý šaman. Trosečníci se každý den
učili něco nového a osvojili si dovednosti pro přežití
na pustém ostrově nezbytné. Až do chvíle, kdy
tábor napadli piráti a unesli několik dětí včetně ša-

mana. Každá krize je ale také příležitost. Vítězství
nad piráty totiž dávalo naději na návrat zpět domů
na jejich pirátské lodi. Strhla se pak velká závěrečná
bitva, unesené děti byly osvobozeny a piráti do jednoho pobiti. Zůstala po nich jen velká opuštěná loď

a mapa odhalující cestu k pokladu. Trosečníci pirátský poklad získali a na lodi odpluli zpět domů do
Líbeznic. Děti si domů nevezly pouze poklad, ale
i spousty nových zážitků!
Paja a Péťa

LÉTO – TO JE ČAS
VÝLETŮ

do Kutné Hory. Chrám sv. Barbory nás uchvátil svou
výškou a průvodkyně vyprávěla jeho příběh tak
poutavě, že jsme ani nepostřehli, že jsme tam byli
přes hodinu. Potěšil mne zájem účastníků, vyptávali
se a bylo vidět, že je to zajímá. Také jsme navštívili
kostnici, já jsem se dlouho nezdržela, neměla jsem
z toho dobrý pocit a myslím, že nás bylo více. Odpočinek nám poskytl chrám Nanebevzetí Panny
Marie, který je nazýván chrámem světla, jeho prostota navodila klid a chvíli k rozjímání. Kutná Hora
je perlou mezi městy s tolika kulturními památkami,
že nelze vše za jedno odpoledne stihnout. Ale i tak
jsme viděli to hlavní a máme být na co hrdí. Protože
náš řidič pan Šťastný je milovník sladkého a zná
kdejakou cukrárnu, zavezl nás do malé vesničky

Pňov, kde mají skutečně luxusní cukrárnu, a to byla
ta správná tečka za naším výletem. Díky podpoře
naší obce byla cena za autobus mírná a budeme se
těšit opět na příští rok.
Na závěr bych ráda pozvala naše spoluobčany
13. října do tělocvičny Na Chrupavce. XVI. Župa
K. H. Borovského a OB Líbeznice oslaví 85 let od jejich založení. Přijďte podpořit náš vlastenecký spolek a dokažte, že i vy máte zájem, aby naše tradice
nezanikly. Myslím, že v této době je potřeba více
než kdy jindy chránit dědictví našich předků, protože úcta a slušnost by neměly zaniknout.

Líbezničtí baráčníci se letos rozjeli poznat rozsáhlý
areál zámku Kačina, který patřil rodině Chotků.
Zámek Kačina náleží mezi nejvýznamnější stavby
empírové architektury v Čechách a určitě stojí za to
vidět největší knihovnu s více než 40 000 knihami.
Je to opravdu zážitek nejen pro milovníky knih. Za
zmínku stojí i divadlo a reprezentační obytné prostory hraběcí rodiny, včetně lékárny a zahrady. Po
dobrém obědě v místní restauraci jsme pokračovali
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Věra Vörösová, syndička OB
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

INTERCAMP 2018 –
BELGIE
Již po čtvrté se líbezničtí skauti účastnili mezinárodního evropského setkání skautů a skautek
Intercamp 2018, který se letos konal v Belgii
v Sint-Truiden od 18. do 21. května 2018. Z Líbeznic se na dlouhou cestu autobusem vydalo 17
dětí z oddílů Kaktusáků a Štik a 4 vedoucí. Abychom viděli také něco z Belgie, zorganizovali jsme
si nejprve jednodenní výlet do hlavního města
Bruselu. Vyzkoušeli jsme si cestovat metrem, prohlédli si nejznámější bruselské pamětihodnosti
jako je Atomium, socha Manneken Pis neboli čůrajícího chlapečka, náměstí Grand-Place, budovy
Evropského parlamentu, a zhlédli jsme interaktivní výstavu návštěvnického centra Evropského
parlamentu, která se nám moc líbila a kde jsme
se dozvěděli a trochu si i vyzkoušeli, jak Evropská
unie funguje.

17 DĚTÍ Z KAKTUSÁKŮ A ŠTIK
K večeru jsme se přesunuli na letiště u města
Sint-Truiden, kde se konal Intercamp. Postavili jsme
si stany, uvařili večeři a těšili se na společný program.
Děti ze všech zúčastněných evropských zemí byly
rozděleny do skupin po 18 dětech, z každého oddílu
po dvou, a ke každé skupině byli přiděleni dva až tři
vedoucí. Během víkendu plnily děti v těchto skupi-

Skautští účastnící Intercampu

nách různé úkoly zaměřené na vzájemnou spolupráci. Největší zkouškou byl pro mnohé způsob, jak
se domluvit se členy skupiny. Ne všichni mluvili
dobře anglicky. Setkání se účastnily například oddíly
z Německa, Holandska, Francie, Polska, Anglie, Slovenska, Švýcarska, Belgie a další. Druhý den byl na
programu Hike neboli výlet po okolí, kde jsme se
prošli krásnými okolními sady s různými druhy ovoce, a některé skupiny cestou pomáhaly s úklidem ve
městě. Nejzajímavější částí Intercampu je nejen pro
milovníky jídla Food festival, kde si účastníci každé

foto Červ

země připraví pro ostatní ochutnávku nějaké speciality. Mohli jste tak ochutnat polský želatinový puding, opékané marshmallows v oplatce s čokoládou,
slovenské halušky, české bramboráky, americký
hamburger či anglický ledový čaj. My jsme si připravili jednohubky a hořické trubičky, což všem moc
chutnalo. V pondělí ráno jsme se zúčastnili závěrečného ceremoniálu, kde jsme se rozloučili, a už se těšíme na Intercamp 2019, který se bude konat
v Nizozemí.
Ivana Krausová

ŠACHOVÝ TURNAJ
Rok se sešel s rokem a dne 16. 6. 2018 se konal
v rámci školního dne her, ve spolupráci ZŠ
Líbeznice a občanského sdružení Stonožka
Líbeznice, již 3. ročník šachového turnaje. Slunečné počasí a již téměř prázdninový termín se
podepsaly na nižší účasti, ale i tak bylo o co
hrát a všech 8 chlapců se pustilo s plným odhodláním do královské hry. Na regulérnost dohlížel a turnaj zabezpečoval pan Michal Hirka,
trenér místního šachového kroužku. Letošní
ročník byl odehrán způsobem, kde každý hrál
s každým, partie na 2x 15 minut.
Již při prezentaci účastníků bylo zřejmé i na základě
jejich výsledků z let minulých, že o vítězství bude
hrát čtveřice starších hráčů. Turnaj tyto předpoklady
jen potvrdil. O vítězi turnaje se rozhodovalo v předposledním kole, kdy na sebe narazili dosud neporažený David Kolísek s Matějem Klikarem, který měl
na kontě už jednu porážku. Oba hráči si plně uvědomovali, o co jde; partie byla plná emocí a jen
větší šachové zkušenosti Matěje rozhodly o tom, že
partii vyhrál a v posledním kole již jen potvrdil své
turnajové vítězství. O jeho celkovém vítězství (Matěj
i David získali stejně 6 bodů) rozhodlo tzv. pomocné
hodnocení Sonneborn–Berger (SB). Na třetím místě
s 5 body se umístil stejně jako v roce 2017 David
Šíp, stejný počet bodů získal na 4. místě jeho mladší
bratr Adam, přestože ve vzájemném zápase nad
ním vyhrál.

MATĚJ PARTII VYHRÁL
Ale o umístění opět rozhodlo tzv. pomocné
hodnocení SB. O páté místo se podělili spolužáci
a kamarádi z 3.C, Dominik Langr a Marek Netrou-
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Finalisté šachového turnaje
fal, s 2½ body (jejich vzájemný zápas skončil jedinou turnajovou remízou a SB jim vyšel stejný), na
7. místě skončil David Šádek a startovní pole uzavřel
nejmladší účastník soutěže Zbyněk Vodička.
Účastníci dostali za předvedenou hru sladkou
odměnu a ti nejlepší navíc drobné věcné odměny.

foto Michal Hirka
Líbeznická Stonožka děkuje vedení základní
školy za poskytnutí prostor a pozvání k této školní
akci, současně děkuje šachovému klubu TJ Neratovice a jejímu předsedovi Romanu Burdovi za půjčení
šachového materiálu.
Michal Hirka
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A DALŠÍ ZÁŘÍ JE
TADY…
Když jsem sedala k počítači, abych napsala tento
článek, uvědomila jsem si, jak jsem ráda, že se blíží
další září, o kterém mohu pro vás psát. Všechny
v Centru volného času v Měšicích nás moc těší, že
můžeme navázat na naši práci a nabízet naše služby
všem zájemcům v další sezoně. A jak už jste zvyklí,
nebude toho málo!
Hned od pondělí 3. září se opět naplno rozjede
první cyklus kurzů plavání pro malé plaváčky. Plaveme s dětmi od 6 měsíců v kurzech s rodiči až po
děti do věku 6 let v kurzech samostatných dětí.
Všechny naše kurzy vedou zkušené lektorky plavání
v bazénu s velkorysým zázemím. Pokud jste to ještě
nevyzkoušeli, objednejte se na ukázkovou hodinu,
plavání s dětmi je skvělý zážitek. Bazén bude opět
k dispozici i k pronájmu pro rodinné víkendové plavání a také pro plavání měšických občanů jednu sobotu v měsíci zdarma.
Už počtvrté nabídneme mladším školákům
kroužky v Klubu Zaškolák. A protože víme, jak náročná byla i letos situace s umístěním všech dětí ze
spádových obcí v ZŠ Líbeznice, domluvili jsme se
s vedením školy na ještě intenzivnější spolupráci
v oblasti volnočasových aktivit. Na kroužky proto
budeme vozit děti dvakrát týdně – v úterý a ve čtvrtek. Nabídku kroužků jsme také rozšířili. V pohybových kroužcích kromě velmi žádaného juda pro
začátečníky i pokročilé nabídneme také všestranné
pohybovky pro kluky a holky, dětskou jógu, gymnastickou přípravku, tanečky pro kočky, street
dance a také základy baletu a scénického tance.
Opět otevřeme kroužky počítačové, legohraní, veselého kuchtění. Do nabídky jsme nově zařadili
i Jedu Edu neboli stavění zajímavých robotických
modelů z lega, kroužek pro malé šikulky Šikovné
prstíky a turistický kroužek. Samozřejmostí opět
bude vyzvednutí dětí v družině, doprava autobusem pod dohledem „autobusové babičky“ a návrat
dětí (podle pokynů rodičů) zpět do družiny. Již
v průběhu prázdnin jsme dali rodičům šanci projevit
přes on-line formulář předběžný zájem o kroužky

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS ZE ŠKOLNÍ
KRONIKY
Školní rok 1979/1980
Slavnostní zahájení bylo opět provedeno tradičním způsobem – shromážděním žactva a rodičů
před hlavním vchodem školy za účasti zástupců
OV KSČ, ONV, MNV, VO KSČ, SRPŠ i patronátních
závodů JZD Budoucnost a patronátního útvaru
z Klecan.
Po projevu ředitele školy a hostí nastoupilo žactvo do tříd a vyslechlo projev ministerstva školství. Škola jako vždy reagovala živě na všechny
události vnitřního a světového vývoje, na významné kulturní výročí, 35. výročí osvobození
naší vlasti, i na stěžejní události v samotném školství a hlavně účastí na nácviku pro celostátní spartakiádu.
U příležitosti 1. a 9. května navštívila školu delegace střední skupiny vojsk z Milovic a učitelský
sbor 4. 6. 1980 zase navštívil Milovice. Ke 35. výročí besedu se staršími žáky úspěšně provedl pluk.
Oto Vítek, účastník Velké vlastenecké války z armády gen. Ludvíka Svobody.
Další pěknou a zajímavou besedu pro žáky připravil RNDr. Milan Daniel. Přivezl i barevný film
o práci čs. expedice v Africe.
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Centrum volného času v Měšicích

foto archiv CVČ Měšice

a jsme rádi, že vyplněné formuláře neustále přibývají. Tak se podívejte na náš web https://klub-zaskolak.webnode.cz/ a také nezávazně vyplňte
on-line formulář. Na základě projeveného zájmu
připravíme v září ukázkové lekce kroužků a poté sestavíme jejich rozvrh tak, abychom vyhověli co nejvíce zájemcům.
Nezapomínáme ani na naše další klienty – menší
děti, maminky, tatínky, rodiny. Opět pro vás chystáme ve spolupráci s našimi osvědčenými lektorkami širokou nabídku volnočasových aktivit –
cvičení a vzdělávání maminek s dětmi různého
věku, pro dospěláky pak jógu, pilates, kruhové tréninky, formování těla, jazykové kurzy… Myslíme
i na seniory – rádi opět nabídneme lekce cvičení pro

seniory a už v září připravujeme ve spolupráci s obcí
Měšice a paní Petrou Biache další Čaj o páté, který
se seniorům tolik líbil. Naši nabídku najdete na
www.cvcmesice.cz.
Od září bude Centrum volného času opět otevřené všem každý den i víkend. Po parném srpnu
snad přijde pohodové babí léto a příjemný podzim
a my vám rádi poskytneme naše služby na terase,
hřišti i louce. Tak přijďte posedět, máme novou výbornou kávu a rozšířili jsme nabídku nealko nápojů.
Těšíme se na vás.
Za CVČ Měšice
Iveta Kameníková

O toxikomanii, narkomanii a kriminalitě mládeže provedl zajímavou besedu, doplněnou 40
diapozitivy, primář psychiatrické léčebny MUDr.
Vladimír Vojtík. Beseda byla provedena v minikině
pro žáky 8. a 9. tříd. Pozorně byla vyslechnuta
a i diskuse po přednášce svědčila o zájmu, který
přednášející vzbudil.
Učitelský sbor 4. 6. společně s funkcionáři
MNV a VO KSČ, NF navštívil posádku střední skupiny vojsk v Milovicích.
Ve spolupráci s TJ Sokol v Líbeznicích učitelé
zdejší školy nacvičili 8 celků 5 spartakiádních skladeb. V závěru nácviku docvičila s. uč. Eva Číhová
celek TJ Kojetice, který byl s nácvikem asi v polovině.
V lednu 1980 jsme pod vedením s. L. Nováka uskutečnili lyžařský výcvikový zájezd se žáky
7. tříd.
V tomto školním roce se nepodařilo zajistit
plavecký výcvik pro nedostatek volné kapacity bazénů.
V letošním školním roce byla provedena výměna krytů topení v tělocvičně a výměna všech
svítidel v budově za zářivkové, zlepšení vybavení
školní družiny a vybavení zámečnické dílny novými pracovními stoly.
Na brigádách v okolí školy děti spolu s učiteli odpracovaly 643 hodin. Vysadily celkem 60 stromků
a 25 keřů. Pod vedením s. uč. P. Píchy zlepšily také
prostory před budovou školy. Dobrou tradicí se stala
péče tříd o pomníky a jejich okolí.
Zapsal Václav Vacek, ředitel ZDŠ.
AD

Pomník v Milovicích

foto Google
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OBECNÍ KNIHOVNA

NEBLAHÝ JUDA
I HARDY
Kniha Neblahý Juda, která vyvolala tolik kontroverze,
nepochopení a odmítání, je posledním z takzvaných
wessexských románů anglického spisovatele Thomase Hardyho a zaujímá v celé autorově tvorbě výjimečné postavení. Tento román se nejvíce zabývá
společenským mechanismem a zároveň je k této společnosti nejkritičtější. Není divu, že vyvolal takové pozdvižení, když tehdejší evropská literatura se ubírala
zcela jiným směrem.
V době, kdy Turgeněv, Dostojevskij a Čechov
v Rusku, Flaubert, Maupassant, Zola či bratři Goncourtové ve Francii píší bez jakýchkoli vnějších a vnitřních zábran svá kritická ocenění lidské společnosti
a analyzují rozklad starých hodnot ve všech společenských vrstvách a ve všech sférách života, v anglické literatuře se naopak tento přístup a zorný úhel od
života odvádí.
Tak se tudíž mohlo stát, že spisovatel Thomas
Hardy se svým románem Neblahý Juda vyvolal v Británii a v USA skandál, zejména díky otevřenému pojetí sexu a také kritikou manželství. Proto byl také
tehdy kritiky označen jako „Nemravný Juda“. V některých knihkupectvích se kniha prodávala v neprůhledných sáčcích a wakefieldský biskup znechucen
„drzostí a necudností“ autora vrhnul román do ohně.
K tomu později vtipně dodal sám Thomas Hardy, že
tak biskup učinil zřejmě ze zoufalství nad tím, že nemohl upálit autora samotného.
Thomas Hardy se narodil 2. 6. 1840 v Upper
Bockhamptonu v dorsetském hrabství. Studoval moderní jazyky na King’s College a dokončil studium architektury. Jeho první beletristické dílo Chuďas
a dáma nikdy nebylo vytištěno a nezachovalo se. Spisovatel George Meredith četl rukopis této knihy a doporučil mladému Hardymu méně kritický tón, chce-li
se ve viktoriánské Anglii uplatnit.
V roce 1870 se Hardy seznámil s Emmou Lavinií
Giffordovou a v roce 1874 se s ní oženil. Ačkoli se
později rozešli, její smrt v roce 1912 ho velice ranila.
V roce 1914 se oženil se svou o čtyřicet let mladší sekretářkou Florence Dugdaleovou, která psala knihy
pro mládež.
Thomas Hardy vydával nejprve své sbírky povídek
a také básně. Z Londýna se vrátil do svého rodného
Dorsetu, který je v jeho románech pojmenován jako
Wessex. Tady se odehrávala většina jeho románů.
Partnerem i nepřítelem jeho hrdinů je rodná krajina
a prostředí, z něhož jsou mnohdy vytrženi a vrženi do
nového světa, kde hodnoty a zákonitosti určuje průmysl.
V roce 1874 byl vydán román Daleko od hlučícího
davu. Měl okamžitý úspěch u čtenářů. Přispěl k tomu
jistě hrdina jeho knihy Gabriel Oak, v němž Hardy formoval své přesvědčení, že člověk musí mít své kořeny
a blízkost lidského společenství, aby do sebe dokázal
vstřebat moudrost předešlých generací.
Jak píše Jarmila Emmerová v doslovu k českému
vydání nakladatelství Svoboda z roku 1981: „Hrdinů
typu Gabriela Oaka v dalších Hardyho dílech ubývá.
S příchodem nové éry zasažené důsledky průmyslové
revoluce, která rozvrátila svět starých, zdánlivě trvalých a věčných hodnot a která posunula ekonomický
a společenský vývoj lidstva vpřed, vyvstávají nové nebývalé sociální i duchovní problémy. Není už míst ‚Daleko od hlučícího davu‘, jak Hardy nazval své dílo
podle verše staršího anglického básníka Thomase
Graye, wessexští hrdinové stojí tváří v tvář jiným osudům. Zárodek tohoto přerodu, kdy se začíná snoubit
staré s novým, zachytil Hardy v pastorále, kterou zaplnil postavami a scénami venkovského života svého
mládí a která proto patřila k dílům jemu nejmilejším.“
V letech 1878–1891 Hardy napsal romány: Rodákův návrat, Starosta casterbridgeský, Lesáci, Tess
z d’Urbervillů a Neblahý Juda. V roce 1922 si Hardy
poznamenal do svého deníku: „Jsem si jist, že pro
spisovatele je důležitější důkladně znát malý kousek
země než povrchně třeba celý svět.“
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„Nikdy nebyl halasným bojovníkem, a snad proto
také bylo snadné jej umlčet. Měl však v sobě nekompromisní mravní cítění a dovedl vystihnout problémy,
které jsou pro duševní život člověka podstatné. Vytvořil svůj Wessex anglosaské, normanské i pozdější
historie a zabydlil jej exaltovanými typy, které pro svou
citlivost a nepřizpůsobivost trpí víc než ostatní. Jeho
hrdinové jsou inteligentní muži, kteří neznají mravní
odstín ani kompromis, kteří jsou rovnocennými protihráči přírody, a ženy hledající lásku buď ve své pokoře, anebo ve vzpouře proti konvenci.“ (Jarmila
Emmerová v doslovu k vydání románu Neblahý Juda
nakladatelství Odeon z roku 1975)
Na smrtelné posteli Thomas Hardy nadiktoval své
ženě poslední báseň. Zemřel 11. 1. 1928 ve věku
87 let. Jeho pohřeb ve Westminsterském opatství se
stal kontroverzní událostí. On sám, jeho rodina a přátelé si přáli, aby byl pohřben ve Stinsfordu ve stejném
hrobě jako jeho první žena Emma. Vykonavatel závěti
Sir Sydney Carlyle Cockerell však trval na tom, že má
být pochován v Poet’s Corner, v části chrámu, kde byli
pohřbeni básníci, spisovatelé a dramatici. Obě strany
se domluvily na kompromisu – jeho srdce bylo pohřbeno ve Stinsfordu a popel uložen v Poet’s Corner.
„Poezie pohybu je rčení, jehož se často užívá,
avšak aby bylo možno vychutnat epickou podobu tohoto požitku, je třeba, aby člověk uprostřed noci stanul na kopci, aby se nejprve odpoutal pocitem vlastní
odlišnosti od davu civilizovaného lidstva, jež je v této
chvíli pohrouženo ve sny a chová se nevšímavě ke
všem takovým věcem, a pak aby dlouho a tiše pozoroval svůj vznešený postup mezi hvězdami.“
AD

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
5. 8. 1850 narozen francouzský prozaik a dramatik
Guy de Maupassant – Miláček, Mont Oriol, Dědictví
14. 8. 1860 narozen kanadský prozaik, zakladatel
skautingu Ernest Thompson Seton – Divoké děti
lesů, Dva divoši, Kniha lesní moudrosti
16. 8. 1920 narozen americký básník a prozaik
Charles Bukowski – Poštovní úřad, Nejkrásnější
ženská ve městě, Ženy
22. 8. 1920 narozen americký prozaik, scenárista,
básník Ray Bradbury – Marťanská kronika, Z prachu
zrození, 451 stupňů Fahrenheita
23. 8. 1880 narozen ruský prozaik Alexandr Stěpanovič Grin – Nachové plachty, Úžina mořských
bouří, Jessie a Morgana
26. 8. 1880 narozen francouzský básník, prozaik
a dramatik Guillaume Apollinaire – Alkoholy,
Kaligramy, Život zasvětit lásce
28. 8. 1895 narozen český prozaik a publicista
Václav Kaplický – Čtveráci, Kladivo na čarodějnice,
Život alchymistův
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jazyková

Maxíkova školka
a jesle

Maxíkova školka Bašť

Maxíkova školka a jesle Bašť přijímá děti
od 1–3 let během celého roku.
Přijďte se k nám podívat a pohrát si,
zkušební dopoledne zdarma.
Těšíme se na vás.
Kontakty: Maxíkova školka a jesle Bašť
Měšická 805, Bašť
Tel. 776 22 22 88, 774 11 77 22
maxikovaskolkabast@seznam.cz
www.maxikovaskolkabast.cz
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Kalendář akcí
pro rok 2018
1. 9. Líbeznický koloběh
8. 9. Posvícení
22. 9. Vinný košt
13. 10. Vejšlap povodím mratínského
potoka
3. 11. Podzimní běh na Duhovce
25. 11. Vánoční trhy a koncert
v kostele sv. Martina
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