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zpravodaj Zpravodaj obce Líbeznice
Číslo 10 / Ročník 16 / Říjen 2018

Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

CO PŘINESLY VOLBY?

Číslo měsíce: 1 051 – tolik se dostavilo voličů do
voleb zastupitelstva obce (z 1 833).

Komunálních voleb se o prvním říjnovém víkendu v Líbeznicích zúčastnilo 57,34 % voličů. Místní
občané potvrdili, že obecní politiku berou za své víc, než jaký je průměrný zájem v celé České re-
publice. Rozdíl představuje přesně 10 %. Průměrná volební účast se v celé zemi vyšplhala jen
ke 47,34 %. Oproti volbám před čtyřmi lety byl zájem o volby o 3 % vyšší. V Líbeznicích se volební
účast oproti minulým volbám nezměnila. Zvýšil se ale počet voličů. Zatímco před čtyřmi lety žilo
v Líbeznicích 1 715 voličů, letos jich bylo 1 833.

Rozložení sil v zastupitelstvu obce se oproti předcho-
zímu volebnímu období změní jen velmi málo. Kan-
didátka ODS získala letos podporu 77,86 % voličů
a připadne jí v zastupitelstvu obce 12 míst z 15. V mi-
nulém období zvítězila ODS s podporou 72,48 % vo-
ličů a měla v zastupitelstvu většinu 11 hlasů. Sdru-
žení nezávislých kandidátů PRO Líbeznice získalo
22,13 % hlasů a obsadí nově 3 místa v obecním za-
stupitelstvu.

„Je to pro nás povzbudivý výsledek. Děkuji moc
všem voličům, kteří k volbám přišli a podpořili nás,“
říká starosta obce a lídr kandidátky ODS Martin
Kupka. Podle jeho slov už proběhlo jednání se zá-
stupci druhého uskupení. „Velmi dobře jsme spo-
lupracovali v minulém období. Pro vývoj obce je
důležité, abychom se nehádali, ale dokázali spo-
lečně najít a hlavně realizovat co nejlepší řešení
místních problémů. Nabídli jsme proto druhé kan-
didátce spolupráci a místo v obecní radě,“ dodává
Martin Kupka. Rada obce, která se schází mnohem
častěji než zastupitelstvo a fakticky řídí obec, bude

pokračovat ve stejném složení jako dosud. Radním
se stane dosavadní místostarosta František Závorka.
„Mám chuť se na vedení obce podílet. Výsledky
jsou vidět. Nemáme na všechno stejný názor, což
diskusi ve vedení obce jenom prospívá. Někdo si na
demokracii stěžuje, nám se díky ní daří dělat lepší
rozhodnutí a nevydávat se cestami, které jsou lepší
jen na první pohled, ale ve výsledku přinášejí větší
komplikaci,“ vysvětluje František Závorka.

VOLEB SE U NÁS ZÚČASTNILO
57,34 % VOLIČŮ

ODS bude mít nově starostu a oba místosta-
rosty. V pozici neuvolněného starosty by měl zůstat
Martin Kupka, uvolněným místostarostou pak bude

Jakou podobu bude mít zelený pás kolem obce?                                                                                        foto -lč-

Milí čtenáři,
tak máme po volbách. Dovolím si být tentokrát

mnohem osobnější, než bývá v úvodnících obvyklé.
Chtěl bych moc poděkovat za podporu celé naší kan-
didátky i podporu svou. Opravdu to neberu na lehkou
váhu. Dny před volbami jsem žil v napětí. Neměl jsem
strach ze zúčtování. S mnoha věcmi jsme se v uplynu-
lém období poctivě poprali a naplnili své sliby. Některé
odvážné plány dokonce dostaly podobu dokončených
staveb. Třeba hala Na Chrupavce.

Stejně jsem ale prožíval, jak hlasování dopadne. Pro
starostu a obecní zastupitelstvo neexistuje žádná jiná
účinnější a věrohodnější forma zpětné vazby. To ostatní
může klamat. Samozřejmě že člověk v běžném pro-
vozu naráží na mnohem více nářků a stížností než
uznání. Spokojenost lidí a kvalita správy obce se nedají
odvodit na jedné straně od toho a na druhé straně ani
od ocenění architektonické kvality postavených budov.
Mohli bychom mít sebelepší budovy, ale nebylo by to
nic platné, kdyby je občané neměli rádi a nereagovali
na ně příznivě. Smysl dobré správy obce přece spočívá
právě v tom, že je službou pro lidi. Populisté se často
chvástají tím, že oni jediní udělají pro všechny to nej-
lepší. Každý zkušený a moudrý člověk ví, že tak to 
na světě nechodí. Nikdy se nezavděčíte všem a vlast-
ně o to nejde ani usilovat. Rozházeli byste snadno
všechny peníze, ale rozumný rozvoj obce by to roz-
hodně nezajistilo. Spíš naopak. Důležité je dělat takové
věci, které jsou pro další život obce nejpotřebnější,
a dobře je vysvětlit. Určujícím kritériem nemusí být
okamžité nadšení veřejnosti, ale pochopení a dlouho-
dobý užitek. Nezbytný je zdravý nadhled a odvaha
podnikat kroky, které se na první pohled mohou zdát
nepopulární. Je to zkrátka složitější obor hned s něko-
lika disciplínami najednou. A volby jsou pak opravdu
nejpřesnějším zhodnocením, zda jste se ve svém počí-
nání dramaticky nepletli a nemíjeli s očekáváním lidí. 

V mnoha městech a obcích se před volbami roz-
trhl pytel s nejrůznějšími sliby. Vlastně mě nenapa-
dá nic, co by někde neslíbili zadarmo. Asi největším
hitem byl odpad zdarma. Jenže přesně v tomto pří-
padě platí, že to nakonec stejně někdo zaplatit musí.
Popelnice se samy nevyvezou. Pokud se obce tímto
směrem vydají, nutně musejí sebrat peníze jinde –
třeba na školy nebo na údržbu cest či parků. Z tohoto
konkrétního příkladu je patrné, že laciné sliby nemí-
vají dobrý konec. Jsem moc rád, že v Líbeznicích se
žádná taková hloupá populistická přestřelka neode-
hrála. A musím složit poklonu i konkurenční kandi-
dátce, že stejně jako celé předchozí období probíhal
i předvolební boj ve vší slušnosti.

Pořád beru volby jako zvláštní a významnou věc.
Každý lístek vhozený do urny s vaším jménem zna-
mená projev důvěry. A důvěra je velká věc. Tak jsem
chtěl touto cestou vyjádřit radost, že volby u nás v obci
dopadly tak dobře, a poděkovat všem, kteří k volbám
přišli a nenechali to na druhých.

Svobodné volby a demokracie jsou v těchto dnech
velkým tématem. Právě události před 100 lety zalo-
žily novodobou podobu naší státnosti a ukázaly, že
jsme schopni si spravovat svou zemi sami moudře
a správně. Alespoň v některých obdobích se nám to
dařilo. To má smysl oživovat a připomínat. A hlavně je
potřeba se tím co nejvíce inspirovat. Proto i u nás chys-
táme oslavy 100 let od vzniku Československa. Roz-
hodně je nevynechte. Budou stát za to.

Váš starosta

Dokončení na straně 2
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ROZHOVOR

Kolik je vám vlastně dohromady let?

Dohromady je nám krásných 41 let.

Je to váš první takový podnikatelský počin?

Určitě, víc jsme toho zatím nezvládli.

Jak jste se v tomto krámku vlastně ocitli?
Jak jste na ten nápad připadli?

Už pár let jsme chodili na farmářské trhy a zajíma-
li se o kvalitní stravu. Když se mamka rozhodla 
zavřít večerku, viděli jsme možnost „farmářské
trhy“ přesunout do obchodu. V okolí nic tako-
vého není.

Mohli jste jednoduše navázat na večerku.
Vydali jste se ale jinou cestou. Co by váš ob-
chod mělo charakterizovat?

Navázat na večerku by nemělo smysl, pro potravi-
ny a zboží, které dosud nabízela večerka, si lidé za-
jdou do supermarketu. My se chceme zaměřovat
na věci, které v supermarketu nenajdete. Máme do-
konce i dodavatele, kteří dodávají pouze nám.

Jaké očekáváte zákazníky?

Myslíme si, že si vybere každý, takže jakéhokoli zá-
kazníka.

Zboží u vás je dražší než v supermarketech.
Čím chcete své zákazníky získat?

Tím, že vědí, co kupují a odkud zboží pochází, tak-
též kvalitou potravin, ale i chutí.

Máte pocit, že už se dost lidí zajímá víc
o kvalitu než o cenu?

Máme pocit, že takových lidí přibývá. 

Pokud nabízíte kvalitní potraviny za vyšší
ceny, má to znamenat, že jsme dosud v ob-
vyklých krámech nakupovali horší kvalitu?

Nabízíme kvalitní potraviny, ale za dostupné ceny.
Věci, které jsou v supermarketech, jsou levné jen
zdánlivě, ve výsledku se to vůbec nevyplatí, jelikož
tím podporujeme ve velkém zahraniční firmy a pe-
níze mizejí někde v cizině. Nemáme tak přehled,
odkud zboží pochází a jakou má kvalitu. 

Jak se dá vlastně v této oblasti kvalita zboží
rozlišit? Není to individuální? Chuť může mít
každý jinou. Třeba někomu nejvíc chutná
máslo se značkou Pětihalíř a jinému zase
Bilos nebo Maketa. Čím si nás má získat tře-
ba dražší máslo od vás?

Základem je mít přehled a vědět, z čeho se jednotlivé
produkty vyrábějí nebo by se měly vyrábět. Mnohé
vám může napovědět složení výrobku. U másla je
poznávacím znamením obsah tuku. Máslo námi na-
bízené má min. obsah tuku 83–85 %.

Znáte osobně všechny své dodavatele?

Většinu známe a víme o jejich kvalitách. Produkty
máme otestované a víme, co prodáváme.

Jezdíte za nimi na farmy nebo přímo do vý-
roben?

U většiny jsme byli na farmě. Zbylé máme ještě
v plánu navštívit ve volném čase.

Trouchu tím rozhovorem zkoušíme Pavlo-
vovy reflexy. Na mě to třeba funguje výbor-
ně. Který typ sortimentu bude mít zvláštní
místo na vašem pultu? Vybrané sýry, uze-
niny, nebo zelenina?

Určitě celkově mlékárna z kravského, kozího, ale i ov-
čího mléka, uzeniny bez éček, které stále rozšiřujeme,
a křupavé dobré pečivo či vajíčka z volného chovu.

Neděláte s tou kvalitou trochu větší vědu,
než si zasluhuje? Stojí ten kvalitativní rozdíl
opravdu za vyšší cenu?

To ať posoudí každý sám, zda to stojí za to. My si
myslíme, že to za to opravdu stojí!

Máte teď k dispozici jednu větu, abyste po-
zvali k sobě nové zákazníky…

Potěšíme chuťové pohárky i těch nejnáročnějších
zákazníků, a proto se za námi přijďte podívat!

-na-

Dominik Nahodil a Rebeka Rysová                                                                                                               foto -na-

CO NÁM CHUTNÁ?
Tak se jmenuje krámek, který můžete od září
navštívit v Mělnické ulici na místě tradiční ve-
čerky. Otevřeli jej Rebeka Rysová a Dominik
Nahodil. Není to tradiční obchod s potravinami
ani večerka, jak jsme ji znali. Na své si tam při-
jdou zejména ti, kdo se chtějí stravovat mo-
derně a pídí se po původu potravin, které si
dají na svůj stůl. Na nové zajímavé počiny se
snažíme ve Zpravodaji upozorňovat, proto
jsme se s oběma mladými podnikavými lidmi
dali do řeči.

Dokončení ze strany 1

nadále Michal Doubrava. Obsazení druhé pozice
místostarosty zatím rozhodnuté není. Ustavující jed-
nání zastupitelstva v novém složení by se mělo
uskutečnit v první polovině listopadu.

Co volby změní na rozvoji obce

„Chceme výsledku voleb využít jako nového im-
pulzu. Více se budeme věnovat přípravě zeleného
pásu kolem obce i propojení Líbeznic, Bořanovic
a Březiněvsi novým chodníkem. Velkým tématem
bude také výstavba bytů s pečovatelskou službou
a krizového bytu, který by měl sloužit pro krátko-

dobé ubytování těch, kdo se náhle ocitnou bez stře-
chy nad hlavou,“ vysvětluje Martin Kupka s tím, že
právě tato témata by měla připadnout novému
místostarostovi.

Vedle toho zůstanou v popředí zájmu samozřejmě
výstavba školy a postupné rekonstrukce místních ko-
munikací. Velkým projektem příštího roku bude nová
hasičská zbrojnice. „Máme už první zprávy o tom, že
jsme v dotačním řízení uspěli. V našem rozpočtu ale
musíme stejně najít více než 10 milionů korun,“ do-
dává Martin Kupka. Úplná shoda mezi novými za-
stupiteli panuje v podpoře co nejrychlejší úpravy
dálniční křižovatky u Zdib a křižovatky U Papryčů.
Obec bude znovu intenzivně pomáhat ŘSD, aby se
v příštím roce obě významné stavby realizovaly.

Líbeznice budou nadále aktivní i v odporu vůči roz-
šíření Letiště Vodochody.

Obec ještě letos na podzim rozběhne úpravu
projektu přestavby asfaltového hřiště (kurtu) v Areá-
lu zdraví tak, aby tam mohla vzniknout moderní
umělá plocha pro míčové hry a zároveň se na zimu
celé hřiště proměnilo v kluziště. Dojde ale i na méně
rozsáhlé plány, které mohou zlepšit podmínky pro
život v Líbeznicích. Kandidáti PRO Líbeznice na-
příklad navrhli rozšíření provozní doby sběrného
dvora. Ten by mohl mít nově otevřeno nejen ve
středu a v sobotu, ale také v pondělí večer. Nové in-
formační tabule a interaktivní prvky by se měly ob-
jevit podél aleje na Beckov.

-na-
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OBECNÍ POLICIE

SPOLEČNÝ 
ZDRAVOTNICKÝ
KURZ OP LÍBEZNICE
A SDH LÍBEZNICE
V průběhu září 2018 absolvovali strážníci Obecní
policie Líbeznice společně s výjezdovou jednotkou
sboru dobrovolných hasičů Líbeznice intenzivní re-
kvalifikační zdravotnický kurz „člen první pomoci“,
který byl dne 29. 9. 2018 zakončen závěrečnou
zkouškou. Účastníkům kurzu bylo vydáno osvěd-
čení o rekvalifikaci podle vyhlášky MŠMT. 

POŽÁRY V OBCI
BAŠŤ A PŘEDBOJ
Dne 12. 9. 2018 ve 23.30 hod. zaregistroval stráž -
ník OP Líbeznice, že v obci Bašť na stavbě rodin-
ného domu v ul. Ke Kastrolu došlo k zahoření
dřevěných palet a stavebního dřeva. Strážník na
místo přivolal jednotky HZS, které požár uhasily.
U události zasahovaly jednotky HZS Neratovice,
Aero Vodochody a SDH Líbeznice. Díky včasnému
odhalení požáru nedošlo ke škodě na majetku. 

Dne 3. 10. 2018 ve 4.27 hod. bylo prostřednic-
tvím informačního systému Fireport přijato ozná-
mení o tom, že mezi obcemi Předboj a Panenské
Břežany jsou na poli vidět obrovské plameny. Na
místo se dostavila hlídka OP Líbeznice společně

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

KAKTUS VÝPRAVA:
TVRZ BOUDA
Ve dnech 15. a 16. září se skautský oddíl Kak-
tusáků vydal na víkendovou výpravu, která
směřovala na dělostřeleckou tvrz Bouda poblíž
města Králíky. Akce se uskutečnila na základě
pozvání místních dobrovolníků, kteří o tvrz
a její okolí pečují.

Na místo jsme přijeli ráno po zhruba tříhodinové
cestě auty. Uvítali nás dobrovolníci a průvodci, kte-
rým jsme hned zkraje pomohli se dřevem na topení
jako oplátku za pozemní i podzemní prohlídku
tvrze a jiných objektů vybudovaných těsně před
druhou světovou válkou na Suchém vrchu. Nachází
se zde totiž těžké opevnění skládající se z mohut-
ných železobetonových srubů propojených pod-
zemními chodbami a prostory. V podzemí chodeb
se nám poštěstilo spatřit zblízka dva netopýry. Pře-
zimují jich zde údajně až čtyři stovky. Kromě chodeb
jsme si prohlédli podzemní ubikace, elektrárnu,
kanceláře, skladiště a mnoho předmětů spjatých
s touto tvrzí. O kvalitě staveb tehdejšího opevnění
jistě svědčí převrácený řopík (lehký bunkr), který byl
Němci podminován a doslova vyhozen do vzduchu.
Na zem dopadl obráceně na strop, a přitom zůstal
téměř celý. Noc jsme přečkali v altánu před vcho-
dovým srubem a ráno dojeli do města Králíky k Dě-
lostřelecké tvrzi Hůrka. Zde nás nadchla další část

Převrácený řopík                                                                                                                                            foto -Fred-

Zásah hasičů při požáru                                                                                                                        foto archiv OP

Reálně namaskovaný figurant           foto archiv OP

opevnění nacházejícího se na naučné stezce v okolí
tvrze. Poté nezbývalo než nasednout do aut a odjet
domů. Víkendovou výpravu jsme si užili a dozvěděli
se mnoho zajímavých věcí z historie našeho opev-
nění.

Poděkování za organizaci výpravy patří Kiki,
dobrovolníkům za pozvání a prohlídku a samo-
zřejmě nemůžu opominout Freda, Červa a Petra,
kteří zajistili dopravu vozidly.

Šedák

V rámci kurzu si strážníci společně s dobrovol-
nými hasiči vyzkoušeli na reálně namaskovaných fi-
gurantech ošetření různých zranění a poskytnutí
předlékařské první pomoci za využití AED (automa-
tizovaný externí defibrilátor) s kyslíkovou maskou,
ambuvakem a dalším zdravotnickým vybavením,
kterým disponuje výjezdové vozidlo Obecní policie
Líbeznice. 

PRVNÍ POMOC NA 1. MÍSTĚ

Účastníci kurzu dále společně nacvičovali sou-
činnost na místě události, vyproštění zraněného 
figuranta z vozidla, správné zafixování krčním lím-
cem a evakuaci zraněného do bezpečného pro-
storu. 

Absolventi uvedeného kurzu jsou oprávněni 
vykonávat funkci instruktora první pomoci v auto-
školách, v podnicích v rámci BOZP, na základních
a středních školách a také funkci garanta první po-

s jednotkami HZS Neratovice, Aero Vodochody, SDH
Líbeznice, Dolínek a Libiš. Bylo zjištěno, že na poli
na hranici katastru obce Předboj došlo k zahoření
skládky biologicky rozložitelného odpadu a štěpky
ze zpracování makovic o rozměrech 40 x 40 metrů.

Hašení požáru bylo ukončeno v 7.30 hod. Hlídka OP
na místě prováděla navádění jednotek HZS k požá-
řišti. Okolnosti příčin vzniku požáru šetří vyšetřovatel
HZS.

Rudolf Sedlák

moci v podniku nebo zdravotníka na různých ak-
cích, jako jsou zájezdy, výlety, tábory, školy v pří-
rodě, lyžařské kurzy apod.

Rudolf Sedlák



vystřídali všichni účastníci tábora. Tábory byly vždy
pouze chlapecké a celkový počet účastníků lze odhad-
nout na 30 až 40 osob.

Dlouho však toto tábořiště nezůstalo základnou lí-
beznických skautů. Při jedné z výprav v roce 1931 bylo
objeveno ono známé místo u řeky Kamenice, ten kout
mezi železničními stanicemi Spálov a Jesenný, který se
pak na dlouhé roky stal poutním místem každého, kdo
měl co do činění s líbeznickým skautingem od roku
1931 až do dnešních dnů. Většina z těch, kteří na to
místo jezdili, se tam později stále vracela a vrací do-
dnes, se zvláštní touhou zase spatřit onen kraj s divo-
kou nespoutanou řekou Kamenicí a znovu nasávat
plnými doušky tu kouzelnou romantickou atmosféru,
kterou je tento kout prodchnut. A jak celá historie to-
hoto místa vlastně začala?

Vedoucí chlapeckého oddílu Václav Dobiáš jezdí-
val s rodiči na návštěvy k panu Reichlovi, učiteli ve Vy-
sokém nad Jizerou. O pololetních prázdninách v únoru
roku 1931 se při jedné lyžařské výpravě vracel přes Je-
senný zpět k Reichlovým. V železniční stanici Jesenný,
po výstupu z vlaku, pravděpodobně pokračoval dál po
silnici podél proudu nedaleké řeky Kamenice. Tento
kout se mu velmi zalíbil a pravděpodobně tehdy v něm
vyklíčila myšlenka, že se tu pokusí najít místo na letní
skautský tábor. V květnu se pak do těchto míst vydala
skupina „průzkumníků“ ve složení: Josef Dvořák z Ne-
ratovic, Bohumil Rollo z Kobylis a Václav Dobiáš z Lí-
beznic. Jeli novou třísedadlovou „Aérovkou Cililink“
Josefa Dvořáka. Výprava trvala dva dny, spalo se pod
stanem, který si zmíněná trojice postavila nad papír-
nou u lesa (nedaleko železniční zastávky Jesenný). Vý-
zkumná výprava za ty dva dny „prolezla“ celé dlouhé
údolí Kamenice mezi Návarovem přes Spálov až do 
Železného Brodu.

Pravděpodobně právě na této výpravě bylo nale-
zeno ono proslulé místo u slepého ramene řeky Ka-
menice, které tvořilo jezírko, jemuž se později začne
říkat „Laguna“, prostírající se pod zalesněným kopcem
Hvězda, v zákrutu železniční tratě, s prostornou lou-
kou, s nedalekým potokem Střevelná a blízkým pra-
menem pitné vody. Bylo to téměř uzavřené údolíčko,
ze tří stran ohraničené lesními svahy, ze čtvrté strany
železničním náspem. Pro táboření naprosto ideální,
v blízkosti řeky na koupání a potokem na mytí. Neda-
leké železniční stanice Spálov a Jesenný a blízká silnice

ho činili táborníkům pohodlně dostupným, ovšem zá-
roveň byl tento kout skryt před zraky těch, kdo o něm
nevěděli. Pozemek tehdy patřil panu Jirákovi z neda-
leké samoty, přes kterou vedla jediná přístupová cesta
do tohoto údolí. 

Trojici průzkumníků se místo velmi zamlouvalo
a pravděpodobně právě na zmíněné květnové výpravě
padla myšlenka postavit zde malou dřevěnou chatu
nazvanou Chata pod Hvězdou neboli Jedová chýše.
Tato bouda shořela v roce 1957 a následně byla po-
stavena chata nová s názvem Stará voda. Tábořiště
s chatou Stará voda a její blízké okolí Bozkov, Spálov,
Držkov, Kamenice a Železný Brod se od té doby staly
oblíbeným cílem výletů pro mnoho „Líbezňáků“,
skautů i neskautů, a někteří z nich dokonce propojili
své osudy s tímto krajem, když si zde našli své životní
lásky.

V kronikách líbeznických skautů 
listoval Martin Šíla
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95 LET SKAUTINGU
V LÍBEZNICÍCH
Pouze o 5 let mladší než Česká republika je líbeznický
skautský oddíl. Dne 28. dubna 1923 byla zaregistro-
vána přihláška chlapeckého oddílu ve Svazu junáků –
skautů republiky Československé. Za tuto dlouhou
dobu zde prošly skautským hnutím desítky a desítky
chlapců, děvčat a dospělých, kteří dodnes vzpomína-
jí na krásné chvíle a množství příhod prožitých pod
skautskou vlajkou. Dochovalo se nám množství kronik,
fotografií, dokumentů, které zachycují tuto dlouhou
cestu. Nejdůležitějším archivním zdrojem předváleč-
ného období je zápisová kniha nadepsaná „Kronika
skautského oddílu 1929 až 1938“. Její první zápis
je datován 4. 7. 1929 a poslední je z 18. 12. 1938. Ur-
čitě není na škodu v ní občas zalistovat a připomenout
si události z dob dávno zmizelých v toku času…    

Kde jsou vlastně kořeny líbeznického skautingu?
Všechny dostupné prameny se shodují v tom, že
u jeho zrodu stál mladý člen líbeznického Sokola
Vilém Fromm. Spolu s několika stejně starými sokoly
začali podnikat výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí,
a dokonce uspořádali velký putovní tábor po Šumavě.
Tato činnost však úplně nenacházela podporu u vedení
Sokola. Problémy se vyskytly i při táboření v přírodě,
zejména v lese, proto se chlapci rozhodli, že musejí dát
své činnosti pevný řád. Myšlenka založit skautský oddíl
byla na světě. Pod vedením Viléma Fromma vznikl 
„1. oddíl Junáků – skautů RČS“ a 12 chlapců vytvořilo
družinu s názvem Sokolové. 

Líbezničtí skauti už v roce 1923 založili vlastní stálý
tábor bratří Frommů na Labi u Kostelce, který proslul
mimo jiné tím, že zde měli vlastní loď – pramici. Tábo-
řiště sloužilo i k setkávání jiných oddílů z brandýské
župy. Výprava na tábor byla „skoro“ stejná jako dnes
– všechny tábornické věci se naložily a odvezly na
místo. Pouze dopravní prostředek byl odlišný – v tažení
dřevěného čtyřkoláku se během pěší cesty postupně

Tábor v Kostelci nad Labem z roku 1928                             foto archiv skauti Tábor na Staré vodě z roku 1970                                           foto archiv skauti

Jedová chýše neboli Chata pod Hvězdou z roku 1955       foto archiv skauti Chata Stará voda                                                                      foto archiv skauti

Vilém Fromm                               foto archiv skauti

Zaujaly vás tyto vzpomínky a výňatky z historie líbeznického skautingu? Pokud ano, tak vás srdečně  zveme na výstavu historických
kronik a dokumentů z historie skautského střediska, která se bude konat 18. listopadu 2018 od 14 hodin v klubovně Na Chrupavce.
Součástí výstavy budou dvě komentované prezentace z historie skautingu v Líbeznicích z let 1923–1949 a 1968–1970.
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Divadelní představení pod širým nebem                                                                                           foto archiv MŠ

JÁ UŽ CHODÍM 
DO ŠKOLKY
Ještě jsme se plně nerozloučili s krásným let-
ním počasím a už na dveře mateřské školky
ťukal nový školní rok. Pro mnohé malé děti
bylo 3. září počátkem nové části života. Asi by
to bylo k neuvěření, kdyby neukápla nějaká ta
slzička. Ať už na tváři maminky, či malého dro-
bečka. Ale na tom není vůbec nic špatného při
představě, co všichni zúčastnění první dny pro-
žívají. Tolik nového…

Nová paní učitelka, velká spousta kamarádů, které
ještě dlouho neznám jménem. Nová je i moje
značka pod kterou mám uložené věci v šatně, ob-
rázky, kartáček a peřinky. To vše si já, malý človíček,
musím zapamatovat. A pak je tu režim dne a pra-
vidla. Nemohu si hrát, jak dlouho bych chtěl.
Hračky na své místo a začínáme den. Nejdříve se
přivítáme a potom si zacvičíme, svačinka a už je tu
chvilka na práci. 

KAŽDÝ DEN SE TĚŠÍM

Někdy malujeme, zpíváme, učíme se básničky
nebo se něco nového dozvíme. A pak hurá ven. Za-
hradu tu mají velkou, spoustu písku, pořádné ná-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

klaďáky, opravdové fotbalové míče a skluzavku, na
kterou se musím doslova vydrápat.

A pak oběd. Od prvního dne mě učí jíst příbo-
rem. Maso mi nakrájet nejde, ale vždycky mi někdo
pomůže. Když nejdu po „O“, čeká mě odpočinek.
Každý den pohádka. Často jsem tak unavený, že
nepočkám ani na konec. A už je tu probuzení.

Doma za mě stlala maminka, tady se to učím sám.
Svačinka a už si můžu hrát až do odchodu. Když je
hezky, tak zase na zahradě.

A víte, co se mi tu velice líbilo? Přijelo k nám
opravdové divadlo. Moc se těším, co nového přine-
sou další dny…

Jiřina Svobodová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

TO ABYSTE SI
HLAVU UKROUTILI
Vpravo tyčka, vlevo koule... aneb Jak
jsme byli v Ostravě na Kontinentálním
poháru

V sobotu 8. září 2018 začal největší dvoudenní at-
letický svátek – Kontinentální pohár v Ostravě –
a my jsme byli při tom!

Výprava našeho oddílu se v sobotu brzy ráno vy-
pravila autobusem na sobotní program Kontinen-
tálního poháru v Ostravě. Po příchodu na stadion
jsme vyrazili do FAN zóny, kde jsme obdrželi krásná

fialová trička v barvě Asie a Oceánie. Ve FAN zóně
byly pro děti připraveny nejrůznější soutěže, za
které byly také odměněny. Hlavně zde ale probíhala
autogramiáda patronů poháru – Báry Špotákové,
Michaely Hrubé, Pavla Masláka a Jana Kudličky,
kteří se dětem nejen podepsali, ale ochotně se
s nimi také vyfotografovali.

A pak už jsme šli fandit. Sledovali jsme hod kla-
divem, skok do výšky, sprinty, skok o tyči, vrh koulí,
trojskok a mnoho dalšího. Atmosféra byla úžasná,
k vidění byla spousta krásných výkonů a my jsme
fandili nejen svému týmu, ale vlastně všem. Moc
jsme si to užili. A některé z našich atletických nadějí
doufají, že se na Kontinentální pohár dostanou
někdy také nejen jako diváci…

Co je to Kontinentální pohár?

Kontinentální pohár v atletice je jednou z nejpres-
tižnějších atletických akcí. Pořádá se od roku 1977.
V České republice se Kontinentální pohár uskuteč-

nil poprvé 8. a 9. září 2018 v Ostravě. Je týmovou
soutěží atypického formátu. Koná se jednou za čtyři
roky a proti sobě stojí výběry čtyř kontinentů: 
Evropy, Ameriky, Afriky a společný tým Asie a Oceá-
nie. V každé disciplíně se představí dvě ženy a dva
muži za každý tým. Pohár podporují čtyři zahraniční
a čtyři čeští ambasadoři. Ambasadorem Evropy se
stal bývalý světový rekordman v běhu na 110 m
překážek Colin Jackson, americké povzbuzoval
autor nejdelšího dálkařského výkonu historie Mike
Powell. Výběr Austrálie a Oceánie vedla Jana Pitt-
manová (400 m překážek) a ambasadorkou Afriky
byla Nezha Bidouaneová (také 400 m překážek).
Českými patrony byli dvojnásobná olympijská ví-
tězka Barbora Špotáková, halový mistr světa v bě-
hu na 400 m Pavel Maslák, stříbrný medailista
z mistrovství Evropy ve skoku o tyči Jan Kudlička
a juniorská mistryně světa ve výšce Michaela Hrubá.

Tým Atletiky Líbeznice

Líbezničtí mezi světovými atlety                                                                                                                                                                                             foto Atletika Líbeznice
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Když se čas zastavil!

Naši závodníci z řad přípravky (ročníky 2007 až
2009) jeli v neděli 23. září 2018 reprezentovat At-
letiku Líbeznice do Berouna. Laťka byla nastavena
opravdu vysoko, jsme totiž ve finále přeboru pří-
pravek Středočeského kraje.

To je opravdu vrchol sezony. Tady je to nejlepší,
co Středočeský kraj má. A má také nás a my jsme
tady. Naši skvělí závodníci mají právo a čest stát 
na atletickém oválu se sportovními giganty kraje:
Kladno, Kolín, Neratovice, Stará Boleslav, Český
Brod, Nymburk, Kutná Hora, Beroun, Říčany…
a mezi těmito skvělými závodními oddíly se skví
i jméno Atletiky Líbeznice. 

Ještě před nástupem do autobusu si naši mladí
sportovci vzali z auta našeho hlavního trenéra chlu-
patý uzlíček ležící na zadním okně. Prý pro štěstí.
Byla to přítulná plyšová kočička, oblečená do na-
šeho dresu, a držela nám pěkně drápky.

Atletické závody se rozbíhají a naši svěřenci za-
čínají hájit barvy Duhovky. Samozřejmě pod dohle-
dem našich trenérů, kteří jim poradí, případně je
podrží, když vše nevychází, jak by mělo. Taková lí-
beznická sportovní rodinka. To není jen věta. Však
jsou tu i sportovci, kteří dnes nezávodí, ale fandí.
To je dobře, moc dobře. Však to píši. Líbeznická
sportovní rodinka!

Začínáme závodem ve skoku do dálky. V oka-
mžiku startu prvního závodníka začíná pršet. Vyna -
lézavost našich trenérů se opět ukáže. Sebereme
pět deštníků a držíme je nad závodníky.

Naše počínání pak kopírují i další oddíly. Vlhko
a chladno je kolem nás, ale naši svěřenci odvážně
bojují. Hody raketkou nás čekají po skocích. Všichni
si navzájem fandí a povzbuzují se. Sportovní pa-
ráda. A je to znát, každý ze sebe vydá to nejlepší,
co má. Následuje sprint na 50 metrů. Běží se ze
všech sil. Snaha závodníků je vidět. Nikdo nedá nic
zadarmo. Štafeta nám dává zabrat. Ostatní oddíly
jsou také velmi dobře připraveny a nepřenechávají
svá místa bez boje.

PALCE NÁM CELÉ ZÁVODY
DRŽELA PLYŠOVÁ KOČIČKA
DÍK PATŘÍ I TRENÉRŮM

A zápolení závodníků končí. Čekáme nedoč-
kavě, snad bázlivě na vyhodnocení družstev. Každý
si přeje to samé, každý by to chtěl slyšet, každý 
by to chtěl zažít, každý do toho vložil svoji dři-
nu. Na stadionu se setkalo 17 nejlepších družstev,
z celkového počtu asi 50 družstev, která soutěžila
v jednotlivých kolech přípravek. Na jaké celkové
umístění můžeme pomýšlet? Sedmé či osmé by
nebyla žádná ostuda.

V reproduktoru hlas oznamuje celkové výsledky,
vteřiny ubíhají, každá se tak táhne. Výsledky se hlá-
sí od posledního místa. Osmé místo není naše,
sedmé místo nám také nepatří, pokukujeme po
sobě, šesté místo také nepatří nám.

Pak, pak to slyšíme. Čas na stadionu se na oka-
mžik zastavil! Všichni to slyší! Všichni slyší o Atle-
tice Líbeznice. Jsme tam, jsme. V obrovské konku-
renci jsme na pátém místě…

… a síň slávy otevírá svoje dveře a my hrdě
vcházíme, máme na to právo. Líbeznické sportovní
dějiny jsou přepsány, píší novou éru sportu, éru lí-
beznické atletiky. A lidé si o našich sportovcích
budou číst. Obrovská radost. Máme svoje hrdiny.
Z toho není úniku. Bolístky jsou zapomenuty, naši
sportovci jsou bojovníci. Atmosféra po závodech
je jim odměnou, je odměnou i trenérům, všem
přátelům Atletiky Líbeznice i mně, „hrabošovi“.

Láhve dětského šampusu jsou otevřeny a dět-
ská ústa vychutnávají sladký nápoj. Kolem úsměvy
na tvářích.

Uvědomujeme si všichni, co naši trenéři s těmi
dětmi za pár let dokázali? A jak se ty „jejich“ děti
vyšvihly? Tam není místo pro slova. Ten obraz se
vtiskne do sítnice očí, mozek zpracovává ty snad
až neuvěřitelné informace, ještě před rokem ne-
dostupné. Proč my? Proč oni? Proč právě naši?

Sportovní výsledky líbeznických sportovců jsou
ozdobou sportovního klání. Na sportovní listině
jsou jejich jména na předních místech častěji a čas-
těji. Děti z naší přípravky dokázaly zúročit tu dřinu
při tréninku a čestně ji prodat v závodě.

A věřte, naši trenéři, to nebyla a není zbytečná
práce!

A už dost psaní… teď si to ještě jednou vychut-
náme.

Jaromír Maier

ATLETICKÉ FINÁLE PŘEBORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
DRUŽSTEV PŘÍPRAVEK V BEROUNĚ

Úspěšní líbezničtí miniatleti                                                                                                                                                                                                     foto Atletika Líbeznice
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OBECNÍ KNIHOVNA

Muži 28. října 
a Maffie
Vznik samostatného Československa roku 1918 se
odehrál za zdmi Obecního domu na náměstí Re-
publiky v Praze.

Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro
Šrobár a František Soukup – pětice předních česko-
slovenských politiků, kteří dostali historické označení
„Muži 28. října“ – se před vznikem našeho státu
scházeli v pánském klubu Obecního domu v Praze.
V té době (v roce 1918 byl Obecní dům teprve sedm
let starou novostavbou) to byla největší a nejmoder-
nější reprezentační budova v Praze, která byla k dis-
pozici českému politickému hnutí, protože na rozdíl
od Hradu či Rudolfina nepatřila státu, ale městu,
které bylo v rukou české samosprávy.

Čeští politici se v této budově scházeli už od za-
čátku roku 1918. Při početnějších jednáních setká-
ní probíhala v Grégrově sále, pánský klub patřil ne-
oficiálním jednáním těch nejužších představitelů če-
ského odboje. Už 13. dubna ve velkém Smetanově
sále Obecního domu došlo ke složení slavné přísahy
národa, kterou v emotivním projevu přednesl sám
Alois Jirásek.

„Při drahé vzpomínce předků, před očima vzkříše-
ného národa a nad hroby padlých v mohutném sou-
zvuku všech duší svých slibujeme dnes a pro všechnu
budoucnost: Zůstaneme, kde jsme stanuli! Věrni práci,
věrni v zápase, věrni v utrpení, věrni až do hrobu! Vy-
trváme, dokud nezvítězíme! Vytrváme, až pozdravíme
samostatnost svého národa!“

Dne 28. října 1918 sepsali politici v čele s Aloisem
Rašínem zákon č. 1, kterým se prohlašoval samostatný
československý stát. Tím však den v této budově zda-
leka nekončil. Ještě téhož večera se ve Smetanově síni
konal pravidelný koncert českého kvarteta, které se
v té době těšilo světové slávě. Komorní koncert se
změnil v manifestaci, protože kvarteto na závěr kon-
certu povstalo a vestoje zahrálo českou hymnu „Kde
domov můj“, což vyvolalo nesmírné dojetí a nadšení,
jak zmiňují historické prameny.

Kdo vlastně byli „Muži 28. října“?

ALOIS RAŠÍN (1867–1923)
Český a československý politik a ekonom, jeden z od-
souzených z procesu s Omladinou, po vypuknutí
první světové války se aktivně zapojil do odboje ja-
ko člen organizace Maffie. Roku 1915 byl zatčen
a v procesu spolu s Karlem Kramářem, Vincencem
Červinkou a Josefem Zamazalem odsouzen k trestu
smrti za velezradu a vyzvědačství. Před popravou ho
zachránil nástup Karla I. na rakousko-uherský trůn.

V první vládě nové československé republiky přijal
post ministra financí. Díky svému působení získal
Rašín pověst budovatele státu a stabilizátora pová-
lečných státních financí. Zemřel po atentátu, který na
něj spáchal devatenáctiletý anarchokomunista Josef
Šoupal, který si za tento čin odpykal 18 let vězení.

ANTONÍN ŠVEHLA (1873–1933)
V letech 1908–1913 působil jako poslanec českého
zemského sněmu. Za první světové války byl jedním
z vůdčích představitelů domácího odboje. Od roku
1917 byl v organizaci Maffie a od července 1918
stál v čele Národního výboru. V letech 1918–1920
byl ministrem vnitra, výrazně se podílel na vzniku
a podobě československé ústavy. Od roku 1922 byl
předsedou tří československých vlád. Roku 1927
odmítl kandidovat na funkci prezidenta a podpořil
kandidaturu Tomáše Garrigua Masaryka. V roce
1929 se stáhl z politického života z důvodu svého
zdravotního stavu. Nadále zůstal předsedou Agrární
strany, a to až do své smrti roku 1933.

A jak se v Rakousku-Uhersku objevila
italská mafie?

Odbojová organizace Maffie vznikla po odjezdu
profesora T. G. Masaryka do zahraničí v prosinci

1914 (název Maffie byl zvolen podle sicilské orga-
nizace známé jako mafie, kterou někteří účastníci
tehdy obdivovali). Řídila zpravodajskou a konspi-
rační činnost, předávání informací a udržování spo-
jení se zahraniční sekcí. Činnosti se účastnilo přes
200 osob. V březnu roku 1915 se ustavilo její před-
sednictvo: Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín,
Josef Scheiner a Přemysl Šámal. Činnost Maffie byla
v průběhu první světové války propojena s činností
Československé národní rady (vznikla v roce 1916

v Paříži), ke konci války také s činností Národní-
ho výboru československého, který byl ustaven
v červnu 1918.

Příště: Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár, František Soukup
a vláda po roce 1918.

/zdroje Wikipedie, internet/
AD

Alois Rašín                                              foto google Antonín Švehla                                      foto google
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Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS ZE ŠKOLNÍ
KRONIKY
1971/1972
Slavnostní zahájení školního roku proběhlo obvyk -
lým způsobem přivítání žactva před hlavním vcho-
dem do budovy za účasti zástupců MNV, ZO KSČ,
VO KSČ a SRPŠ.

První pololetí proběhlo ve znamení závažných
politických kampaní. Od září až do konce listopadu
celá naše škola doslova žila volbami a přípravami
na ně. Učitelé a žáci mimo jiné vyzdobili volební
místnost, školní jídelnu, agitační středisko na MNV,
výklady v obci, vylepovali plakáty, poutače a jiné
propagační materiály, které i sami vyrobili nebo při-
nášeli z ONV a OV KSČ, a to nejen těsně před vol-
bami, ale v průběhu celého období. V předvoleb-
ních a volebních akcích s dětmi připravili kulturní
vložky, se kterými vystupovali nejen v místě, ale
i v okolí.

Na škole v tomto období proběhlo mnoho be-
sed s funkcionáři KSČ, MNV, SČSP.

V prosinci až lednu bylo prvořadou záležitostí
rozmisťovací řízení. Na schůze rozmisťovací komise
se dostavovali i zástupci z rozsáhlého školního ob-
vodu, aby projednali komplexní hodnocení všech
žáků. Je potěšitelné, že 23 žáků zdejší školy úspěš-
ně složilo přijímací zkoušky na vyšší školy a byli také
přijati na studia. Rodiče vystupujících žáků byli ně-
kolikráte podrobně informováni nejen na třídních
schůzkách SRPŠ a na plenárce, ale i na zvláštních
besedách s nimi, kde slyšeli nejen vedoucího pra-
covního odboru ONV, ale i zástupce JZD, stavebních
podniků. Funkci poradce pro volbu povolání zastá-
vala s. uč. Eva Píchová, roz. Fialová.

V tomto školním roce měla škola 8 tříd 1.–5. p.
a 9 tříd 6.–9. p. Byla zřízena 2 oddělení školní dru-
žiny, v nichž se na výpomoc vystřídalo několik sou-
družek – maminek z domácnosti, protože byl a je
nedostatek kvalifikovaných sil.

K letošnímu roku se podařilo vybavit nákladem
40 000 Kčs kabinet fyziky a zlepšit prostředí pra-
covny fyziky a chemie.

Dne 13. 5. 1971 vykonal slib nový oddíl PO,
třída s. uč. Marcely Neumanové za vedení s. Jitky
Šindelářové. Slavnostní slib byl vykonán v muzeu
V. I. Lenina v Praze za účasti zástupců ZO – KSČ,
VO KSČ, vedení školy a několika rodičů.

Žáci zdejší školy v průběhu školního roku nasbí-
rali více než 35 kg kaštanů, 10 kg odpadních suro-
vin a věnovali 1 600 Kčs na vytištění čítanky pro
Vietnam.

Za sběr získala naše škola v rámci okresu 3. mís-
to a odměnu 200 Kčs, která byla předána nově 
založenému oddílu PO.

I v letošním roce byl ve spolupráci se Svazarmem
uspořádán pro žáky 9. tříd již obvyklý řidičský kurz
pro malé motocykly a valná většina jej úspěšně za-
končila zkouškou.

Učitelé zdejší školy zorganizovali a s žáky se účast -
nili olympiády v jazyce ruském, fyzice a biologii.

Rovněž účast ve sportovních soutěžích a Puški-
nově památníku byla oceněna diplomy a knižními
odměnami.

Dětský den uspořádala škola ve spolupráci s VŽ,
MNV, SRPŠ, ROH a lehkoatletickým oddílem Sokola
v „Areálu zdraví“, který se buduje v obci v akci Z.

Zahájení provedl sám předseda MNV s. Eichler.
Různé ceny věnovaly závody z blízkého okolí (Fruta,
Plastimat, EZ, JZD, Sběrné suroviny apod.).

Škola získala čestné uznání od okresní „Mírové
sady Praha-východ“ za soutěž „Děti, mír a umě-
ní“ a pochvalný list za účast v soutěži disciplín CO.

Zapsal Václav Vacek, ředitel školy.
AD

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
3. 10. 1897 narozen francouzský básník a romano-
pisec a esejista Louis Aragon – Aurelián, Karneval
života, Blanche aneb Zapomnění

5. 10. 1713 narozen francouzský osvícenský filozof
a spisovatel Denis Diderot – Jakub Fatalista, Jeptiška,
Salóny, Pojednání o kráse

15. 10. 1844 narozen německý idealistický filozof
a básník Friedrich Wilhelm Nietzsche – Tak pravil
Zarathustra, Soumrak bohů, Antikrist

16. 10. 1854 narozen anglický dramatik, prozaik,
básník a esejista Oscar Wilde – Obraz Doriana
Graye, Salome, Ideální manžel, Jak je důležité míti
Filipa

20. 10. 1854 narozen francouzský básník, nej-
významnější představitel tzv. prokletých básníků
Arthur Rimbaud – Opilý koráb, Sezóna v pekle,
Záblesky

PODĚKOVÁNÍ
Náš syn Michal se od dětství toužil stát kavárníkem. Podařilo se mu dokončit dvouletý obor pekař
a pak pracoval jedenáct měsíců v tréninkové kavárně. Protože bydlíme v Bašti, tak jsme hledali
kavárnu v okolí našeho bydliště. Vzhledem k tomu, že syn má mentální postižení (Downův syn-
drom), tak jsme si byli vědomi, že to nebude jednoduché.  

POUTNÍ MŠE 
V KOSTELE 
SV. MARTINA
V neděli 11. listopadu v 10 hod. bude 
v kostele sv. Martina provedena Missa Veris. 

Účinkovat bude sbor Kalokagathia. 
Autor a sbormistr Bc. Radim Šlinc.

Všichni jsou srdečné zváni.

PODĚKOVÁNÍ

Michal v kavárně                                                                                                                              foto archiv rodiče

Před časem jsme oslovili pana Atanasova, provozo-
vatele Café Líbeznice v Zahradnickém centru v Lí-
beznicích, s žádostí, zda by byl ochoten zkusit
našeho syna zaměstnat. Velmi nás potěšilo, že jsme
se setkali s jeho nezištnou ochotou a vstřícností.
Zatím je Michal v kavárně na zkoušku, aby se uká-
zalo, jestli to zvládne. Kavárna je provozována na
velmi profesionální úrovni, a tak se toho musí

hodně naučit. Pan Atanasov i ostatní kolegové
k němu mají velmi trpělivý a vstřícný přístup. Michal
je v kavárně šťastný a my s ním. 

Děkujeme panu Atanasovi a jeho kolegům pře-
devším za našeho syna, kterému dali šanci splnit si
jeho sen. 

Kulhánkovi

POZVÁNKA
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TÉMA – LÍTAČKA
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Kalendář akcí 
pro rok 2018–2019

2018
3. 11.  Podzimní běh na Duhovce

21. 11.  Koncert žáků ZUŠ
24. 11.  Úvodní ples sezony
2. 12.  Vánoční trhy a koncert 

v kostele sv. Martina
5. 12.  Mikulášský koncert ZUŠ
7. 12.  Vánoční večerní běh
8. 12.  Andělská cesta  

17. 12.  Vánoční taneční akademie ZUŠ
19. 12.  7. vánoční Líbeznění ZUŠ
24. 12.  Vánoční sousedské setkání

2019
26. 1.    Líbeznický ples
30. 1.    Koncert žáků ZUŠ
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