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Ukázka vizualizace zeleného pásu

Návrh studie Atelier M1 architekti s.r.o.

Zelený pás kolem Líbeznic není už jen zeleným pruhem v územním plánu obce. V únoru obecní
zastupitelstvo schválilo studii, která tomuto záměru dává jasnou podobu. S výsadbou se u nové
školy začne už letos. „Je to určitě jeden z nejvýznamnějších projektů, který změní tvář obce pro
další generace Líbezničanů,“ říká starosta Martin Kupka.
Příběh zeleného pásu kolem Líbeznic začal otevřením obálek ve výběrovém řízení na zpracovatele nového územního plánu. Z jedné z anonymních obálek vypadla kresba, která se na první pohled lišila
od ostatních návrhů. Obejmula celou obec zeleným
pruhem. „Nápad nás tehdy tak zaujal, že jsme
o jiném vítězi neuvažovali. Stejného názoru byli
i nezávislí odborní členové poroty. Navíc se jednalo
o nabídku cenově nejpříznivější. Bylo tedy rozhodnuto,“ popisuje průběh soutěže místostarosta Michal Doubrava. Ukázalo se, že autorem originálního
řešení byl ateliér architekta Jana Hájka. Ten měl v té
době za sebou už úspěšný projekt rekonstrukce
a zateplení obecních budov. Práce na územním
plánu tak přirozeně navázaly na předchozí zkušenosti a znalost místního prostředí. A navíc za čas
vyústily v úzkou spolupráci Jana Hájka s obcí v roli
obecního architekta.
„Měli jsme v té době nastudované odborné
publikace o negativních jevech výstavby v okolí
Prahy a o takzvané suburbanizaci. Příklady okolí
mnoha velkých měst v Británii, Francii i Německu
jednoznačně varují před vznikem sídelní kaše, kde
se smývají hranice mezi jednotlivými obcemi. Nikdo
pak neví, jestli bydlí v Horní nebo Dolní Lhotě,
a nemá ani šanci se se svou obcí sžít a identifikovat.
Přijali jsme návrh zeleného pásu jako ideální
ochranu před možným prorůstáním obcí. Chceme
zachovat Líbeznice jako přesně vymezený a ukotvený domov,“ vysvětluje Martin Kupka. V minulosti
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se bohužel nepodařilo zabránit tomu, aby výstavba
na jihu těsně za hranicemi katastru Bořanovic na
stávající líbeznickou výstavbu hned nenavazovala.
„Přesto se tam snažíme domluvit s nynějším vedením obce, aby v novém územním plánu rozšířili biokoridor a umožnili v budoucnu pás parku vybudovat o něco dále od hranic katastrálního rozmezí.
Část bořanovické budoucí výstavby tak bude pocitově blíž k Líbeznicím, ale podmínky pro život všech
nových obyvatel budou jistě příznivější,“ dodává
Martin Kupka.

ZELENÝ PÁS BUDE SLOUŽIT
I K ODPOČINKU
Zelený pás ale bude mít i další velmi důležité
funkce. Obec ze všech stran lemuje a v budoucnu
bude lemovat rušivá infrastruktura. Při západním
a severním okraji se táhne frekventovaná silnice
I. třídy. Na východě v nejbližších dvou letech vyrostou stožáry vysokého napětí a při severovýchodní
hranici se k rodinným domům přiblíží vysokorychlostní trať. Zelený pás bude ve všech těchto případech sloužit jako odclonění – optické i psychologické. Okružní park se jistě také stane přirozeným
Dokončení na straně 2

Milí čtenáři,
na začátku března jsme se museli vypořádat
s následky orkánu, který zasáhl celou zemi. Naštěstí
nebyly tak závažné. Největší škody způsobil pád tisu
na hřbitově. Mohlo by to být ale dramatičtější,
kdyby se nepodařilo zásadně prořezat topoly v aleji
směrem k Bašti a kdybychom nezačali s kácením
starých topolů v ulici U Staré školy. Od dendrologa
jsme měli zprávu o havarijním stavu. Při posledním
prořezu před třemi lety se ukázalo, že celé stromořadí není v dobrém stavu. Skutečný stav se ale odhalil až při samotném kácení. Hned několik kmenů
bylo úplně dutých. Celý zásah proběhl zjevně za
vteřinu dvanáct. Na místě starých topolů vysázíme
dlouhověké duby s úzkou korunou. Pevně doufám,
že žádný další orkán v nejbližších měsících nepřijde
a že se naopak budeme moci těšit z prvních rozkvetlých záhonů a pěkných jarních dnů.
Bohužel nám bude jarní idylu kazit hned několik
dopravních komplikací. Dálniční křižovatka ve Zdibech je od začátku března v průjezdu pod mostem
pouze jednosměrná. To potrvá až do podzimu. Na
několik dnů se ale bude průjezd pod mostem uzavírat v obou směrech. Stále usilujeme o to, aby se
spolu s dokončením rekonstrukce dálničního mostu
postavila i nová sjezdová rampa ve směru na Neratovice. Dokonce kvůli tomu obec nakoupila i několik metrů pozemků, na které nedosáhlo Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) jako investor. Bez nich by se příprava stavby dál protahovala. Bude to tedy zčásti
opravdu náš sjezd. Naději, že vznikne ještě letos,
opravdu máme. Stavební řízení probíhají na ministerstvu i na krajském úřadě současně a skončit by
měly do měsíce. Pak bude muset ŘSD vypsat výběrové řízení na zhotovitele. I tak by se ale návaznost
stihnout měla.
Stejně tak by ještě v letošním roce mohlo skončit úspěchem naše úsilí o novou kruhovou křižovatku U Papryčů. Ta je tam zejména z důvodu bezpečnosti potřeba jako sůl. Abychom ale nejásali,
dopravu v okolí Líbeznic ještě zkomplikuje uzavřený
most přes trať v Měšicích. Kraj už několik let řeší
jeho havarijní stav. Bohužel bez výsledků. Hned na
začátku dubna jej pro veškerou dopravu uzavřou
a celé tři roky by mělo trvat, než postaví nový. To je
přímo nevídaná rychlost. Spolu s novým starostou
Měšic jsme se kvůli tomu už vypravili za krajským
radním, který má dopravu na starosti. Zatím nic neslíbil. Jednal s námi ale vstřícně a hlavně přiznal, že
i jemu se ty tři roky jeví jako opravdu dlouhá doba.
Uvidíme tedy, co z toho vzejde. V každém případě
se nám ale těžkosti nevyhnou. Objížďka povede do
Hovorčovic a Hovorčovickou ulicí pak směrem do
centra Líbeznic. Původně měla vést kolem školy, ale
to jsme nakonec odvrátili. Ráno by se totiž mohla
tvořit fronta až do Mratína.
S přáním nezbytných pevných nervů za volantem

Váš starosta
Číslo měsíce: 1200 stromů bude postupně vysázeno v zeleném pásu

1

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 3, BŘEZEN 2019, ROČNÍK 17

Dokončení ze strany 1
místem procházek, odpočinku a relaxace. Architekti navíc do celého územního plánu umístili
i prvky krajinné architektury – lavičky, židle, stoly,
vyvýšená místa apod.
Samotnému schválení studie na zastupitelstvu
předcházela i veřejná diskuse. Jan Hájek na ní představil dva možné přístupy. Jedním z nich byl pás
s jednotnou druhovou skladbou a výraznými solitéry vždy v místě důležitých křižovatek či napojení
na spojnice s okolními obcemi. Jednoznačně tehdy
ale zvítězila druhá varianta, kdy je celý pás druhově
proměnný. V jednom místě má vzniknout ovocný

sad, jinde zase mokřad s jezírky a výsadbou vrb,
v další části je zase výsadba řidší a omezuje se
fakticky jen na dvojité stromořadí kolem mlatové
cesty, která se táhne jako červená nit táhne celým
pásem.
Nově zvolený místostarosta obce František Grunt
už začal pracovat na získávání potřebných pozemků.
„Bude to samozřejmě běh na dlouhou trať. Jednal
jsem už se Státním pozemkovým fondem a naplánované mám schůzky s konkrétními vlastníky. Obec
by si ani nemohla dovolit nakoupit všechny pozemky naráz. Chceme celý pás postupně zazeleňovat a je nám jasné, že to bude práce i pro zastupitele, kteří někdy v budoucnu přijdou po nás. Budou

mít ale na čem stavět,“ komentuje František Grunt
současnou situaci.
První stromy zeleného pásu by se měly sázet už
letos na pozemcích na východ od nové školy a nové
výstavby směrem k Měšicím. Pozemky za plotem
nových rodinných domů pro tento záměr poskytl na
základě předběžných dohod podmiňujících samotnou výstavbu domů developer. Už letos na podzim
se tedy otevře nová kapitola v životě Líbeznic – kapitola v obejmutí stromů. „Při procházce okružním
parkem nám a našim dětem budou možná na jazyk
sama naskakovat slova naší hymny ‚… zemský ráj
to na pohled…‘,“ dodává Martin Kupka.
-na-

ROZHOVOR

ZEMSKÝ RÁJ TO NA
POHLED…
Vybudovat zelený pás kolem obce je jedním
z hlavních prvků územního plánu, který pro
obec před čtyřmi lety připravil architektonický ateliér Jana Hájka. Právě na něj se obec
před časem obrátila se zadáním konkrétní
studie, jak by zelený pás mohl vypadat. Vizi
po několika veřejných slyšeních odsouhlasilo
obecní zastupitelstvo. Teď je čas zelený pás
představit.

Jaké mají být jeho hlavní funkce?
Veřejný obytný prostor. Veřejná zahrada, okružní
cesta, přechod do krajiny. Další ze série systémově
prováděných zásahů směřujících k přeměně Líbeznic z noclehárny na příjemné místo k žití. Tento krok
je v dané koncepci nejvýznamnějším.

Když byste měl pěti slovy charakterizovat,
jaký bude zelený pás kolem Líbeznic, jaká
by to byla slova?
Prosluněný, šumící, kvetoucí, vlahý, ukotvující.

A když byste měl k dispozici více slov, nebo
dokonce celé věty, jak je možné předloženou a schválenou vizi zeleného pásu popsat?
Jako snahu o ustálení pomocí zakořenění. Ve faktickém i metaforickém smyslu. V dnešním rozevlátém světě je důležité mít kořeny. Kromě ustálení naplňujeme také vizi uvolnění, podobně, jako když
města kdysi překonala obruč hradeb. Vnější svět
přestal být nebezpečný a obyvatelé mohli vyjít ven
a nadechnout se svěžího vánku vznášejícího se nad
zelenými loukami země české. Kromě uvolnění také
naplňujeme vizi propojení, a to propojení uliční sítě
obce, propojení obcí navzájem, propojení obce
s krajinou.

Na začátku jste nám představili podobu,
kdy měl mít celý pás jen pár druhů stromů.
Teď je malým nebo spíš velkým arboretem.
Jak jste se k tomu dopracovali?
Proces tvorby postupoval od celku k detailu. To
znamená, že se uvažovalo nejprve o přechodu do
krajiny pomocí „nějakého“ zeleného pásu, pak
jsme přemítali o „nějakých stromech“ a nakonec
se konkretizovaly druhy, což je vysoce odborná
specializace. Proto byl do práce zapojen pan inženýr Halík, který je jedním z nejvýznamnějších
dendrologů, a v dělné spolupráci se finalizovalo
řešení. Z naší strany jsme se vždy snažili o jednotící osnovu, co se týká druhů a sponu, abychom
podpořili kompoziční záměr rytmickou řadou.
Také proto, že jednodruhové aleje jsou u nás při-
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rozeným prvkem. Nicméně z projednávání s občany a zastupiteli vyplynul námět na vícedruhovost, aby park nebyl příliš formalistický, aby
byl blíže tradici vícedruhové skladby obyčejných
obecních humen a také aby byl barvitější, rozmanitější, a tudíž zábavnější ve svých květenstvích,
světlostech, stínech, tvarech a zabarvování. Z hlediska dendrologie pak byl aspekt vícedruhovosti
důležitý z důvodu vyšší odolnosti výsadby vůči
škůdcům a nemocím. Výsledný návrh je tedy založen na rytmické osnově z okrasných dlouhověkých vysokokmenů (což představuje jednotící
parametr), ale z různých druhů dřevin. Ty jsou
v dalším kroku doplňovány lokálními výsadbami
jako například formacemi sadů ovocných stromů.

Návrh studie Atelier M1 architekti s.r.o.

hranicemi České republiky, chystá se publikování
v časopisech amerických univerzit a v květnu Líbeznice navštíví výprava studentů architektury a krajinářské tvorby The University of British Columbia,
včetně profesorů z Japonska. Líbeznický projekt je
vyzdvihován jako příklad akupunkturního urbanismu. Myslím, že z toho výčtu je význam zakázky
zřejmý. Obávám se, že dílo takového významu se
nám už nepodaří zopakovat.

Jaké místo má toto unikátní krajinářské dílo
mezi zakázkami vašeho ateliéru?

Troufnu si říct, že jen malá část čtenářů
tohoto rozhovoru uvidí v zeleném pásu
vzrostlé dospělé stromy. Nynější zastupitelé
to asi taky nebudou. Není to pro vás frustrující, že si zralých let svého díla patrně
neužijete? A to vám samozřejmě přeji co
nejdelší věk.

Myšlenka zeleného pásu je základem renesance Líbeznic. Líbeznický koncept je publikovaný, o aplikované metodice se píší knihy, jezdí se sem učit studenti z různých oborů od památkové péče přes
architekty po krajináře. O Líbeznicích se mluví i za

Vítězstvím je samotné založení. Už jen to znamená
radost. A naopak doufám, že dílo překročí nám vyměřený čas. Přetavení naší dočasné životní energie
do děl trvalé hodnoty je totiž největší satisfakcí
a smyslem práce.

Líbeznický zpravodaj 3/2019
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Podstatou zeleného pásu kolem obce jsou stromy a zeleň, proto byla důležitou součástí jeho plánování i práce dendrologa. Ten navrhl nejen složení stromů, dřevin a další zeleně, ale také jejich
umístění na jednotlivých částech zeleného pásu tak, aby zeleň správně plnila svoji funkci
a správné stromy byly na správných místech. Na zeleném pásu kolem Líbeznic odvedl kromě architektů velký kus práce také dendrolog Ing. Jan Halík, který působí na Katedře hydromeliorací
a krajinného inženýrství ČVÚT.

Jaká byla vaše hlavní činnost v rámci přípravy zeleného pásu kolem Líbeznic?
Volba druhové skladby, příprava stanoviště, vhodná
velikost sazenic a průzkum. Stejně jako v různých
přírodních podmínkách je specifická druhová skladba vegetace, je třeba vyhodnotit „ekologickou situaci“ místa. Znamená to zjistit, jaká jsou pro daná
stanoviště a okolí přirozená lesní společenstva, ale
i situaci karanténní, jestli v okolí nedochází k poškození stromů vlivem některých patogenů. Jako
příklad mohu uvést virová a houbová onemocnění
známá u ovocných stromů, tracheomykózy jilmů
a jasanů, bakteriální spálu růžokvětých, výskyt hostitelských rostlin houbových patogenů nebo šíření
některých invazních druhů rostlin.

V čem je tento projekt unikátní? Potkal jste
se ve své praxi s podobným projektem?
Poměrně bohatou druhovou rozmanitostí. Dlouhá
okružní alej s proměnlivou druhovou skladbou
identifikující místo i stanoviště. Projekt a realizace
dají krajinářské úpravě pouze základ, který je
možné dále utvářet a měnit cílenou péčí. Velkou
devízou pro dobrý vývoj je, pokud jsou v komunální
službě i nadšenci pro věc, pokud park přitahuje veřejnost a žije a v neposlední řadě pokud má obec
pro zeleň i vlastní hospodářské zázemí. Kruhové
parky tradičně vznikaly v pásech za hradbami a obranným příkopem historických měst, než vznikala
nová zástavba v okolí. Obdobně byly zakládány lemové i radiální aleje kolem některých panských
sídel v období baroka.

Jak probíhala spolupráce s architekty?
Architekti zpravidla mají přesnou prostorovou představu, poté společně hledáme kompromisy vycházející z ekologické situace a konkrétní druhovou náplň.

Zelený pás by měl ctít zdejší krajinu, jak jste
k tomuto zadání přistupoval?
Prostudoval jsem si historické mapy i analogická
místa v Polabí. Krajina kolem Líbeznic je už dvě sta-

letí poznamenána intenzivním zemědělstvím a nebylo zde žádné sídlo s přitažlivým krajinářským
parkem nebo s oborou jako v okolních Měšicích,
Hovorčovicích, Vinoři, Ctěnicích. Mám dojem, že
v prostředí velkoplošných lánů je stromů a remízků
nedostatek, a je to v současné době i velký problém
ekologický. Kruhová alej by neměla obec zakrývat,
měla by být skrze kmeny stromů otevřená i pohledům do okolí.

Pás je svojí podstatou velice rozmanitý, jaké
jsou základní krajinné prvky, které jsou pro
něj navrženy? Jsou to aleje, sady, nebo
spíše jednotlivé stromy?
Základem je alej s mlatovou cestou obklopená travnatým pásem se skupinkami stromů i solitérní výsadbou. Od zemědělských ploch bude trávník lučního charakteru oddělen přerušovaným keřovým
pásem. Zvláštní pozornost je třeba věnovat i druhovému složení lučních trávníků a složení osiva volit
podle stanovišť.

Celkový počet stromů je navržen na více
než 1 200, jaká je skladba plánované výsadby? Je nějaký druh stromu, který bude
hrát v celém pásu prim?
Hlavními druhy jsou domácí duby a lípy, pak javor
babyka, který dobře snáší sucho, v intravilánu jsou
navrženy i mnohé cizokrajné druhy, které se v okolí
osvědčily. Ovocné stromy, které v okolí tradičně lemovaly cesty, také nebudou chybět. Respektovány
budou i perspektivní náletové stromy v remízkách
a lemech u silnic. Do kruhového parku jsou navrženy
i některé domácí lesní dřeviny, které jsou v lesích na
ústupu, jako jeřáb břek, dub pýřitý, dřín, topol bílý.

Důležitou roli určitě hrála i jednotlivá roční
období. Je skladba dřevin navržena tak, aby
byla i v tomto směru zajímavá?
Druhová pestrost se nejvíce ukáže právě na podzim
ale také na jaře. Očekávám, že to bude i hra kontrastů.

Jaká by měla být ideální výška stromů při
výsadbě a jak dlouho bude trvat, než budeme moci obdivovat stromy v celé jejich
kráse?
Pro výsadbu v otevřené krajině bez možnosti intenzivní péče je třeba menších sazenic s balem nebo
kontejnerů s kmínky kolem 4 cm v průměru a výškou 2,5 m. Keře také jen z kontejnerů. Ujímání
a rozjezd je u jednotlivých druhů rozdílný. Například duby a břízy se ujímají pomaleji než třeba lípy
a javory. Normální přírůsty mají vysazené stromy
zpravidla až třetím rokem. Také hodně záleží na
stanovišti. Nejrychleji stromy porostou v blízkosti
potoka a na hlubokých úrodných půdách.

O každý strom je třeba se starat, jaké jsou
požadavky na následnou péči u vysázených
stromů?
Nejvíce obav mám z extrémního sucha a dlouho
vysokých teplot. V posledních dvou letech usychaly i několik let staré výsadby na nedostatek
vody i sluneční spálu. K výsadbám je proto lépe
použít menší sazenice s balem nebo kontejnery,
sestříhat korunky a dobře ukotvit. Bude potřeba
i natřít kmínky speciální bílou barvou, která zabrání sluneční spále. Výsadby jsou proto navrženy
do mělkých průlehů – mělkých prohlubní, aby ke
stromům stékala vláha.
Následná péče o mladé stromy je také velmi
důležitá, zejména u frekventovaných cest a silnic.
Úprava korun stromků výchovným řezem podstatně
předurčuje životnost stromů i dobrou statiku a pevnost při vichřici. Také je nutné hlídat zdravotní stav
vysazených stromů a v případě výskytu onemocnění
napadené dřeviny včas odstraňovat.

Na co se po realizaci zeleného pásu těšíte
nejvíce? Je nějaká jeho část, která vám přirostla k srdci nejvíce?
Největšího potěšení se vám dostane, až když procházíte kolem pěkných zdravých stromů. Fascinující
na tom je, že poměrně malá práce má po delší
době, bohužel pro nás až moc dlouhé, až ohromný
rozměr. Nejvděčnější jsou místa s vodou nebo ta,
která přitahují zájem, jako jsou vyhlídky, ekosystémové ostrůvky, sad s rozmanitými druhy.
Děkuji za rozhovor.
František Grunt

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
1. REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORU
Dne 2. 4. 2019 budou zahájeny stavební práce na rekonstrukci sběrného dvoru. Vzhledem k náročnosti stavby dojde k částečnému
omezení provozní doby a také k omezení sběru některých odpadů. Obec zřídila provizorní místo sběru v ulici Východní. Podrobné
informace budou vždy včas k dispozici.

2. KOMPLETNÍ UZAVÍRKA MOSTU PŘES TRAŤ V MĚŠICÍCH
Dne 4. 4. 2019 bude uzavřen most přes železniční trať v Měšicích pro veškerou automobilovou dopravu. Oprava je vlastníkem komunikace (Středočeský kraj) naplánována na 3 roky. Obec intenzivně jedná o zásadním zkrácení uzavírky.

3. PLÁNOVANÁ UZAVÍRKA ULICE MĚŠICKÁ U KŘIŽOVATKY S KOJETICKOU
V rámci napojení nové školní budovy na kanalizační řad bude nutné uzavřít část Měšické ulice pro veškerý provoz. Plánovaný termín je
v době velikonočních prázdnin, tj. od čtvrtka 18. 4. do pondělí 21. 4. 2019.

4. VÝSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE, ZÁZEMÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB
A ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ KOLEM DOMU SLUŽEB
V pondělí 1. 4. 2019 budou zahájeny stavební práce. Současné provizorní parkoviště za Domem služeb bude uzavřeno a přístup na
poštu, stavební úřad a k dalším službám bude pouze pro pěší. Prosíme všechny návštěvníky Domu služeb o trpělivost při výstavbě.
Náhradní parkování bude zajištěno pouze v omezené míře. Děkujeme za pochopení.
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DVĚ OPRAVY
MOSTŮ ZPŮSOBÍ
ZVÝŠENOU
DOPRAVNÍ ZÁTĚŽ
V LÍBEZNICÍCH
V těchto týdnech a bohužel i v následujících
měsících čekají Líbeznice dopravní komplikace.
Důvodem jsou dvě opravy mostů a objízdné
trasy, které jsou přes obec vedeny. Jde o opravu mostu D8-000 na dálnici D8 u Zdib na křižovatce u Staré pošty, která již započala, a to
včetně dopravních omezení. Zde je uzavírka
rozdělena na dvě fáze.
V první fázi jde o jednosměrný provoz ve směru na
Zdiby, ve druhé fázi dojde k úplné uzavírce komunikace I/9 pod dálnicí D8 ve vybraných termínech.
Délka uzavírky bude 250 m při úplné uzavírce
a 190 m při částečné uzavírce. Termín uzavírky je
pro první fázi (jednosměrný provoz na silnici I/9)
od 2. 3. 2019 do 20. 7. 2019, pro úplnou uzavírku v obou směrech jsou termíny následující:
13. 3. 2019 – 17. 3. 2019, 25. 5. 2019 – 26. 5.
2019, 13. 7. 2019 – 14. 7. 2019, 14. 7. 2019 –
20. 7. 2019 (pouze jeden den v tomto termínu).
Obě uzavírky ovlivní dopravní zátěž v Líbeznicích,
částečná uzavírka zejména v odpoledních hodinách, kdy veškerá doprava od Prahy směrem na Neratovice bude směřovat přes Líbeznice, celková uzavírka ovlivní dopravu bohužel celodenně, dlouhé
kolony se budou tvořit hlavně v ranních a odpoledních špičkách.
Na první pohled je vidět, v jak špatném stavu je most v Měšicích

foto -fg-

MUSÍME TO OPRAVIT 
Druhá oprava mostu je naplánována v Měšicích,
jde o most s kočičími hlavami č. 244-001 na silnici
číslo II/244 z Měšic směrem ke křižovatce U Papryčů. Tento most prošel kontrolou a bylo zjištěno,
že technický stav mostu je pro dopravu nevyhovující, a tak bude most z důvodu havarijního stavu
v období 4. 4. 2019 – 4. 4. 2022 zcela uzavřen.
Oprava mostu je však naplánována až od roku
2020. V této záležitosti se vedení obce spojilo přímo se zástupci Měšic, zda je délka uzavírky mostu

INFORMACE
Z OBCE V KAPSE
NEBO E-MAILU
Již několik let využívá obec Líbeznice pro komunikaci s občany Mobilní městský a obecní
informační systém (Mobisys) a jeho aplikaci
MojeObec. V reálném čase tak má vedení obce
nejen možnost informovat občany o důležitých
záležitostech, plánovaných kulturních i jiných
akcích a dalších aktivitách, které se v obci dějí,
ale také získávat zpětnou vazbu od občanů.
Základem dostupnosti celého informačního systému je mobilní aplikace, kterou je možné si
zdarma stáhnout v Google Play nebo App Store.

4

relevantní a zda neexistuje jiné řešení, které by
opravu mostu urychlilo.
Tímto řešením by mohla být změna projektu
z rekonstrukce mostu na jeho demolici a výstavbu
železničního přejezdu se závorami a světelnou signalizací. Tento návrh, který prosazují i Měšičtí, by
výrazně urychlil řešení vzniklé situace, je však méně
pravděpodobný. S uzavírkou souvisí i objízdná trasa,
která byla původně vedena přes ulici Měšickou v Líbeznicích, s čímž vedení obce vyslovilo kategorický
nesouhlas, neboť tato komunikace je dlouhodobě

zatížena dopravní obslužností základní školy. Ve vyjádření k navržené objízdné trase požadovalo vedení obce jiné řešení, a to vést trasu přes Hovorčovice a v případě Líbeznic ji alespoň odklonit do
Hovorčovické ulice a dále na obchvat Líbeznic,
stejně tak v opačném směru. Objízdná trasa byla
nakonec schválena v této podobě, přesto lze očekávat zvýšené dopravní zatížení v celé obci.
František Grunt

Stačí vyhledat aplikaci MojeObec a tu si naistalovat
do mobilního telefonu. Po instalaci je třeba už jen
zadat domovskou obec a získat tak aktuální dění
v Líbeznicích do kapsy a také možnost s obcí komunikovat. Přes aplikaci lze totiž prostřednictvím záložky
Hlášení závad upozornit na závadu nebo nedostatek,
na které občané narazí. Stačí vyfotit, přidat krátký
text a odeslat. Nově je k dispozici i odběr obecních
novinek e-mailem. Po zadání e-mailové adresy bude
systém informace, které se objevují v aplikaci, posílat
také do e-mailových schránek.

Jak na to?
Pokud ještě aplikaci nemáte, ke stažení je v Google
Play nebo App Store, více informací na www.mobisys.cz; na domovské stránce obecního webu
www.libeznice.cz je nově umístěn banner, prostřednictvím kterého je možné si aplikaci stáhnout nebo
se zaregistrovat k odběru novinek e-mailem.
-fg-
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KTERAK STROMY
KLAMOU TĚLEM
Koncem února proběhlo v Líbeznicích doslova
vzbouření na vsi. Po několika letech provádění
bezpečnostních, zdravotních, odlehčovacích
i sesazovacích řezů na topolech Populus nigra
„Italica“ (topol černý), zvaných též topol vlašský, bylo vedení obce nuceno přistoupit k zásahu radikálnějšímu. Osm topolů lemujících
pravý břeh Líbeznického potoka v ulici U Staré
pošty bohužel dovršilo svoji životnost.
Znalecký posudek, který obec nechala vypracovat Bc. Ondřejem Turkem, dendrologem, jenž pro
obec zpracoval a pravidelně aktualizuje „Pasportizaci dřevin a ostatní zeleně v obci Líbeznice“, měl
zcela jednoznačný závěr: „Vzhledem k popsanému
zdravotnímu stavu (na kmenech a na bázích kořenů
byly nalezeny dřevokazné houby, většina stromů má
po odlomení kosterních větví tlející pukliny a dutiny,
časté propady kosterních větví způsobily narušení
statiky a bezpečnostní problém vzrostlých stromů),
stáří, druhu a bezpečnosti pro okolí navrhuji posuzované stromy odstranit.“
Vždyť vypadaly tak zdravě, nikde žádné suché
větve, nejlépe všechno pokácet a zasázet stromy
maličké, toho se nedožijeme, aby vyrostly, celý
svůj život na stromy koukám a patří do mých Líbeznic, to je horší než euthanasie… Ano, všichni,
kdo vyrazili do boje za život topolů – vetchých stařečků, mají pravdu v tom, že na první pohled topoly vypadaly zdravě. Jenže jen pro oko laika. Ačkoli na přivazování se ke kmenům stromů pár
stop nad zemí a bránění jejich kácení vlastními
těly nedošlo, vysvětlování, PROČ je nutné stromy
pokácet a NA JEJICH MÍSTO VYSADIT NOVÉ
a méně problematické dřeviny, však představovalo

OBECNÍ POLICIE

PODEZŘELÉ
CHOVÁNÍ U ŠKOLY
SE NEPOTVRDILO
Dne 5. 3. 2019 přijala Obecní policie Líbeznice od vedení Základní školy Líbeznice informaci, že se v okolí
školy pohybuje starší muž v modré Škodě Felicii, který
ve dvou případech nabízel dětem v odpoledních hodinách svezení do obce Měšice. Jedno z dětí si pohotově zapsalo registrační značku vozidla, které při
následné lustraci procházelo jako vozidlo vyřazené
z evidencí. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit majitele vozidla a registrační značka mohla být
falešná, byly obě děti k události podrobně vytěženy,
kdy uváděly že registrační značka vozidla je správná,
protože si ji zapsaly do mobilního telefonu. Prověřením kamerových záznamů bylo v obou případech zjištěno popisované vozidlo v okolí školy. Dalším šetřením v databázi motorových vozidel ve spolupráci se
službou kriminální policie a vyšetřováním bylo zjištěno, že v registrační značce vozidla byla chyba v číslici a vlastníkem vozidla je muž, ročník 1931 bez kriminální minulosti, kterého děti na fotografii poznaly.
Muž byl následně hlídkou OP kontaktován a uvedl,
že ve dvou případech skutečně nabízel dětem odvoz
do Měšic, protože mu jich bylo líto, že jdou pěšky takovou dálku. Vzhledem k tomu, že nedošlo k protiprávnímu jednání, byl ochotný muž poučen, aby cizí
děti dále nekontaktoval.
Rudolf Sedlák
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Dutý vnitřek topolů v ulici U Staré pošty

daleko větší fyzický a psychický výkon; vždyť těm
stromům nic není!

I STROMY MAJÍ SVOU
ŽIVOTNOST
Stromy vypadaly krásně zdravě jen do prvního
pořádného zakrojení pilou. Ne hlavní kmen, ale už

foto -md-

jedna z větví po dopadu na zem odhalila to, čeho
se vedení obce bálo – pod krásnou kůrou stromu
zela uvnitř vyhnilá dutina. Prostě jak se na vsi říká –
navrch huj, vespod fuj. Stačila by daleko menší
větrná smršť, než která se v nedávných dnech přehnala celou Českou republikou, a naše obec se
mohla přiřadit k těm, kde následky orkánu byly
vskutku fatální. A za to opravdu žádný strom za horizontem své životnosti určitě nestojí!
-lč-

VLOUPÁNÍ
DO VOZIDEL
NEJEN
NA BRANDÝSKU
Na území Prahy venkov –
VÝCHOD se policisté
zabývají krádežemi věcí
ze zaparkovaných vozidel.
Ve středu 13. února přijali brandýští policisté oznámení o vloupání do dvou vozidel, která byla zaparkována
na parkovišti před obchodním domem na Brandýsku. V obou případech zloději po rozbití skleněné výplně
odcizili volně položené osobní věci, které si poškození zanechali uvnitř auta. Způsobená škoda dosahovala
ke dvaceti tisícům korun.
Stejný případ prověřují i policisté z Odoleny Vody, kde se zloděj taktéž vloupal do osobního vozu na
parkovišti před obchodním domem Tesco v Líbeznicích za účelem odcizení věcí zanechaných uvnitř.

Lidé si stále neuvědomují, že zanechané věci a předměty jsou lákadlem právě
pro zloděje. Proto opět apelujeme a připomínáme pár základních pravidel.
Dodržujte jednoduchá pravidla na ochranu svých věcí:
! Nenechávejte ve vozidle žádné cenné věci.
! Nenechávejte ve vozidle žádné cenné věci, ani když od svého vozu odcházíte jen na malou chvíli.
Zbytečně neriskujte!
! Nenechávejte zavazadla tak, aby byla kolemjdoucím na očích.
! Zkontrolujte uzavření oken vždy, když se vzdalujete od vozu, byť jen na chvíli.
! Pokud parkujete v místech, kde často dochází ke krádežím vozidel, zajímejte se o bezpečnější systém
uzamykání.
! Technický průkaz a jiné doklady noste s sebou, neukládejte je v palubní přihrádce.
por. Mgr. Eva Hašlová tisková mluvčí PČR Praha venkov – VÝCHOD
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OBECNÍ POLICIE

ČTYŘI ZÁKAZY
ŘÍZENÍ ŘIDIČI
V JÍZDĚ
NEZABRÁNILY
Dne 14. 2. 2019 prováděli strážnici Obecní policie
Líbeznice pravidelné měření rychlosti vozidel v obci
Předboj. Krátce před 15. hodinou naměřili přijíždějícímu vozidlu VW Golf rychlost 81 km/h v obci. Na
pokyn k zastavení řidič vozidla reagoval úhybným
manévrem do vedlejší ulice, odkud pokračoval vysokou rychlostí do části obce, kde probíhá výstavba
rodinných domů.
Hlídka OP začala ujíždějícího řidiče neprodleně pronásledovat. Vozidlo se nepodařilo bezprostředně zastavit a toto bylo nalezeno odstavené u novostavby rodinného domu. U vozidla byly

otevřené dveře řidiče, který se na místě nenacházel.
Hlídkou byla provedena lustrace vozidla prostřednictvím OO PČR Odolena Voda, kdy bylo zjištěno, že vozidlo neprochází pátráním, ale užívá jej
muž, kterému byl soudem čtyřikrát uložen zákaz řízení motorových vozidel. Podle popisu na místě zjištěných svědků odpovídal popis osoby, která od vozidla utekla, muži se zákazem řízení.
Strážníci společně s dalšími hlídkami PČR a přivolaným psovodem po muži následně v okolí několik desítek minut bezvýsledně pátrali. Vozidlo bylo
ze strany PČR zajištěno a z místa odtaženo.
Hlídka OP poskytla kolegům z PČR důkazy, a to
kamerový záznam z vozidla obecní policie a záznam
ze silničního rychloměru a dále totožnost svědků,
kteří viděli pachatele z místa utíkat.
Ještě téhož dne se na OO PČR Odolena Voda
dostavil podezřelý muž v doprovodu svého právního zástupce, kde žádal o vydání zajištěného vozidla.
Na základě zajištěných důkazů bylo muži policejním orgánem sděleno obvinění pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí, kdy mu v případě
uznání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
Rudolf Sedlák

TÉMA

PADOUCH NEBO
HRDINA, MY JSME
JEDNA RODINA
Přesně v tomto duchu se nesl již třetí Maškarní
ples pro dospělé, který v sobotu 9. března 2019
uspořádali líbezničtí skauti. Letošním tématem
byl slavný český film Limonádový Joe. Hala Na
Chrupavce se tedy proměnila v Trigger Whisky
Saloon i Kolaloka Saloon najednou a zaplnili
ji pistolníci i westernové tanečnice.
Na začátku byli všichni spravedlivě, na základě štěstěny v podobě hodu mexickým dolarem, rozděleni
na padouchy, nebo hrdiny a zaujali místa v tematicky vyzdobeném sále. Stěny obohatily nejslavnější
citáty z filmu, nechyběly ani kaktusy a jiné westernové rekvizity. Moderátorské role se ujal pistolník
Coudy, skvělý hudební doprovod obstarala kapela
Martin Vaverka & Friends a doprovodný program
se nesl v duchu Koňské opery. Všichni přistoupili
k přípravě masek svědomitě, na parketu se tak potkávali pistolníci a odvážné děvy, westernoví úředníci, nechyběl ani stařičký ladič pijan.

Chceš-li pistolníkem býti, musíš
Kolaloku píti

Tanečníci a tanečnice v Saloonu Na Chrupavce

Kolaloku si mohli vychutnat všichni přítomní pistolníci, jedna lahev s originální etiketou čekala na každém stole a byla k mání i v tombole nebo jako
výhra v připravených soutěžích. První klání mezi padouchy a hrdiny vypuklo kolem deváté hodiny,
v přetahování lanem dobro zvítězilo a hrdinové si
odnesli zaslouženou odměnu v podobě mexických
dolarů. Druhý souboj už tak spravedlivý nebyl, když
totiž v hodu kloboukem na kůl po prvních třech kolech zvítězili opět hrdinové, padouši si vymohli pokračování soutěže, ve kterém o jeden bod zvítězili.
Oposumové!

škou Trigger Whisky se ale museli pravděpodobně
posílit účinkující v odvážném tanečním vystoupení
v růžovém, při kterém i otrlí pistolníci či přítomné
dámy klopili oči. Douška na správnou koordinaci
neškodila ani při hromadné výuce populárních westernových tanců. Prvním byl rufus neboli autobus,
při kterém jsou páry v kruhu, tančí se čtyři kroky
vpřed, čtyři krok vzad, od sebe, k sobě – a výměna
partnerek. Druhým tancem se organizátoři pravděpodobně inspirovali u finských pistolníků, kde se
naučili párový tanec letkis. Tanečníci jsou za sebou,
drží se za boky a tančí se: levá noha, levá noha,
pravá noha, pravá noha, skok dopředu, skok dozadu, 1-2-3. Výborně se bavili všichni!

Alkohol podávaný v malých dávkách
neškodí v jakémkoli množství

Rány, šoky, kuří oka,
vše vyléčí Kolaloka

Této slavné citace se drželi všichni přítomní, nedošlo
tak naštěstí k žádným hromadným rvačkám. Tro-

S blížící se půlnocí došlo na vrcholné vystoupení
skautských pistolníků na téma závěrečné scény

6
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z Koňské opery na hřbitově, kdy se padouši a hrdinové v jedno spojí a jejich společným dílem je Whiskola a United Saloon. Kolaloka jistě vyléčila i zklamání těch, kdo nic nevyhráli v tombole, i když výhra
byla zaručena: kdo totiž neměl štěstí v prvním kole,
vyhrál v závěrečném losování. Ceny byly skvělé
a stylové, například socha koně, výzdoba na pistolnickou zahrádku, vepřová kýta nebo čisticí prostředky na úklid saloonu.
Tematickým vrcholem a důkazem, že kapela byla
opravdu skvělá, bylo pěvecké vystoupení paní zpěvačky a její intepretace ústřední písně z westernu
Tenkrát na západě, který sál ocenil bouřlivým potleskem. Pak už pistolníci odložili své kolty a dámy korzety a společně se začali těšit na příští rok.
Velké poděkování patří skautům i ostatním za
organizaci!
-kt-
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MASOPUSTNÍ REJ
V LÍBEZNICÍCH
Během února a na začátku března se v Líbeznicích uskutečnily hned tři akce s nádechem masopustu. Byly to Vepřové hody na Mírovém náměstí 9. února, Baráčnický masopust 2. března
a o týden později akce kavárny MéLíbeKafé
s názvem Jak se dělá zabijačka, která se uskutečnila 9. března.
K tradici masopustu měla nejblíže akce Vlasteneckodobročinné obce baráčníků v Líbeznicích, kdy se
ve Žluté kartě sešly masopustní masky. Pochod
v maskách patří k masopustní tradici, i baráčníci
předvedli alespoň symbolický pochod přímo v kavárně. Předvedené masky zářily barvami a bylo na
nich vidět, že jsou připravovány s velkou pečlivostí.
Potom již následovala veselice za doprovodu hudby
a tance. Hudební doprovod obstaral oblíbený klávesista Jaromír. Baráčníci se sešli v hojném počtu
a zábava plynula až do jedné hodiny ranní. Nechyběla bohatá tombola o zajímavé ceny, například
osobní váhu, jarní květiny, koláče nebo tlačenku.

BARÁČNÍCI SE SEŠLI
V MASKÁCH VE ŽLUTÉ KARTĚ
Masopust se slaví v období od Tří králů (6. ledna)
až do začátku postní doby, hlavně však poslední tři
dny, kterými toto období končí. Letos konec masopustu připadl na úterý 5. března, tento den je tradičně nazýván Masopustním nebo Maškarním úterým a je vrcholem celé masopustní doby. K dalším
tradičním dnům patří Tučný čtvrtek, kdy bylo tradicí
jíst co nejvíce tučného jídla. Tohoto tradičního staročeského zvyku se chytla i moderní gastronomie,
letos mnohé renomované restaurace po celé České
republice pro své hosty připravily mastné pochoutky
nebo dvojité porce, bůček jako předkrm a podobně. Po masopustu totiž přichází půst, který začíná Popeleční středou a o kterém dříve lidé nejedli
40 dní masité pokrmy a vrcholí Velikonocemi.
Tučného jídla jsme si užili do sytosti na dalších
dvou akcích. Vepřové hody na Mírovém náměstí

Ctihodné líbeznické tetičky i sousedé

nabízely již hotové a zpracované potraviny, nechyběla ani horká prdelačka a prejt. Jídlo se dalo konzumovat na místě, většina návštěvníků si ho však
odnesla domů. Vepřové hody na náměstí jsou předzvěstí oblíbených farmářských trhů, na které se v Líbeznicích můžeme těšit i tento rok, první proběhnou v květnu.
Akce Jak se dělá zabijačka šla více po tradici klasické české zabijačky. V dřívějších dobách se zabijačky konaly výlučně v zimních mrazivých měsících,
kdy bylo možné množství sádla, masa, ale hlavně výrobků z vnitřností lépe uchovat. I proto se
v tomto období na vesnicích odbývalo nejvíce sva-

foto -lv-

tebních hostin, při nichž nesměly na stolech chybět
ovary, jitrnice, jelita a pečené maso. Dnes v době
mrazáků a mrazicích boxů se zabíjačky konají celoročně. Ani v Líbeznicích nebylo počasí přímo zabijačkové, ale o to více se sešlo lidí a připravený guláš,
polévka, jelita a jitrnice zmizely neuvěřitelnou rychlostí, takže se bohužel nedostalo na všechny. Na
místě se pak pouze na ukázku vyráběly jitrnice.
Atmosféru staročeské akce dokreslovala harmonikářka, která hrála staročeské písně. Je vidět, že
i v moderní době mají staročeské zvyky mezi lidmi
své místo a jsou čím dál populárnější.
-fg-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

PROBĚHLO
POETICKÉ SETKÁNÍ
2019
Začátkem února se v zelené třídě třetího patra základní školy sešly tři desítky šikovných dětí, které
byly ochotné udělat něco nad rámec školních povinností a naučily se přednášet zajímavý literární
text. Všichni účastníci přehlídky recitátorů samozřejmě pociťovali trému, ale úspěšně ji překonali.
Porota měla, jako každý rok, nesnadný úkol –
vybrat ty nejšikovnější, kteří budou líbeznickou
školu reprezentovat v okresních, krajských i celostátních soutěžích. Nakonec rozhodla takto: v první
kategorii postupují Tobiáš Karbus, Denis Táborský
a Magdaléna Turková; ve druhé kategorii Aneta Růžičková, Václav Holič, Matěj Nečas a Marcel Pražský;
ve třetí kategorii Bára Štefáníková, Bára Šmorancová, Štěpánka Pokorná, Lucie Kovářová, Tereza
Holičová a Vojtěch Čejka; ve čtvrté kategorii Robert
Kuhn a Václav Hrabě. Všem postupujícím žákům
gratulujeme a držíme jim palce.
Šárka Mišurcová
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Nejšikovnější líbezničtí recitátoři
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

MUSICA DA CHIESA
V pondělí 11. února jsme v ZŠ a ZUŠ uvítali hudební
soubor Musica da chiesa, který se zabývá interpretací staré hudby od středověku až po baroko. Členové souboru Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt
k tomu používají repliky dobových nástrojů. S ohledem na šíři jejich repertoáru, hraného v rozmezí
téměř 300 let, byla i sbírka hudebních nástrojů,
které k nám přivezli, veliká. Kromě množství dechových nástrojů, počínaje rozličnými zvířecími rohy
(kamzičí, kravský, roh z antilopy…), flétnami a různými druhy dud konče, jsme viděli a slyšeli klávesové nástroje portativ a virginal a mnoho druhů louten, kytar, a dokonce i harfu.

NÁVŠTĚVNÍCI BYLI
PŘEKVAPENI, KOLIK
NÁSTROJŮ HUDEBNÍCI
VYSTŘÍDALI
V dopoledních hodinách paní učitelky zorganizovaly tři koncerty pro děti z prvního i druhého
stupně základní školy a nutno dodat, že pestrost
hudby a zajímavé slovo žáci ocenili a po každé
skladbě hudebníky odměnili velkým potleskem.
V podvečer se koncertní sál otevřel veřejnosti,
a kdo přišel, nelitoval.
Všichni posluchači, ať již z řady dětí, učitelů, či
návštěvníků večerního koncertu, byli ohromeni tím,

Musica da chiesa – Jaroslav Konečný a Tomáš Najbrt

kolik nástrojů naši hosté skvěle ovládají. Také časté
vtipné texty u „starých“ písní mnozí nečekali, takže
o zábavu bylo postaráno.
S některými nástroji jsme se setkali poprvé v životě, což jejich majitelé velmi dobře poznali. Po
skončení večerního koncertu nám dali příležitost si

je z blízka prohlédnout, a dokonce se na ně i naučit
hrát. Nevím, jestli se to někomu podařilo, ale odvážlivců bylo hodně. A věřte, domů jsme odcházeli
velmi pozdě.
Iva Štrynclová

TEST ZNALOSTÍ
ANATOMIE
LIDSKÉHO TĚLA
ŽÁKŮ 8. ROČNÍKU
ZŠ LÍBEZNICE

11. Co je to atlas a axis? První a druhý krční obratel,
jeden hlavou otáčí a druhý kýve.
12. Dokázali byste pojmenovat, z čeho se skládá
hrudní koš? Rozdělit žebra? Hrudní kost, mečovitý výběžek a žebra, která se dělí na 7 párů pravých, 3 páry nepravých a 2 páry volných.
13. Co znamená lordóza a kyfóza? Jedná se o dvojí
esovité zakřivení páteře, dopředu a dozadu.
14. Kde byste na lidském těle našli fontanelu? Je
to vazivový lupínek, který se nachází u dítěte na
lebce mezi jednotlivými kostmi vepředu. Postupně
však osifikuje a ve dvou letech už jsou kosti zcela
srostlé.
15. Najdete na lidském těle sval krejčovský? Je to
dlouhý, štíhlý sval přecházející přes sval stehenní.
16. Co jsou to erytrocyty? Červené krvinky.
17. Co jsou to krevní elementy a jak se latinsky
nazývají? Složky krve: erytrocyty – červené krvinky; leukocyty – bílé krvinky; trombocyty – krevní
destičky; krevní plazma.
18. Jaký význam má plazma pro lidské tělo? Podobnou jako bílé krvinky, podílí se na obranyschopnosti.
19. Co je systola a diastola? Srdeční rytmus – stah
(systola) a povolení (diastola).
20. Jaké jsou největší cévy lidského těla? Jsou to
tepny (aorta – srdečnice je největší).
21. Jaký je rozdíl mezi tepnou a žílou? Tepny uloženy hluboko v těle, krev z nich při poranění lehce
stříká, krev je jasně červená, okysličená. Krev z žil
při poranění volně vytéká a je tmavá, chudá na
kyslík.
22. Kolik krve má přibližně lidské tělo? Přibližně
5,7 l.
23. Co je to hemoglobin? Červené krevní barvivo.
24. Co je to sedimentace a proč se provádí? Proces
usazování krevních elementů, zjišťuje nám hladinu
bílých krvinek například při nemoci.
25. Jakou nemoc způsobí nadměrný počet bílých
krvinek, které neplní svou funkci? Leukémii.
26. Kde byste hledali v srdci trojcípou chlopeň?
V srdci, mezi pravou síní a pravou komorou.

27. Co je Botallova dučej? Jedná se o cévní spojku
mezi aortou a plicnicí, která je přítomna u plodu
v děloze, ale po porodu by měla vymizet.
28. Jaké krevní oběhy má lidské tělo? Malý – plicní
a velký – tělní.
29. Fyziologická hodnota krevního tlaku?
120/80 mm Hg.
30. Kde zanikají červené krvinky? Hlavní pohřebiště
je ve slezině.
31. Vyjmenujte krevní skupiny. A, B, AB, 0, přidán
je rH faktor + a –.
32. Kdo byl objevitel krevních skupin? Jan Jánský.
33. Kdo je I. P. Pavlov? Čím se proslavil? S čím v lidském těle souvisí? Ruský fyziolog, psycholog
a lékař, který se zabýval studiem trávicích procesů,
dospěl k rozlišení podmíněných a nepodmíněných
reflexů, konkrétně slinění při představě jídla.
34. Kde byste našli hrtanovou příklopku, jaký je
její úkol? Chrupavčitá destička, která v průběhu
polykání uzavírá vstup do průdušnice a tím zabraňuje vniku potravy a tekutin do dýchacích cest.
35. Co jsou to alveoly? Plicní sklípky.
36. Kde se nachází bránice? Dýchací sval, blána,
která uzavírá hrudní dutinu, břišní lis.
37. Kolik laloků má pravá a levá plíce? Pravá tři
a levá dva.
38. Rozdělte trvalý chrup podle typu zubů. Lidské
zuby se podle tvaru dělí na řezáky, špičáky, třenové
zuby a stoličky. Kompletní trvalý chrup tvoří 32
zubů.
39. Kde byste našli vzestupný, příčný a sestupný tračník? Jedná se o rozdělení částí tlustého
střeva.
40. Co znamená mechanické a chemické trávení?
Mechanické – rozkousání potravy; chemické – štěpení pomocí enzymů a dalších chemických látek.
41. Vyjmenujte vitaminy rozpustné v tucích. A, D,
E, K.
42. Jak se nazývá hormon, který v těle řídí zpracovávání cukrů? Kde se nachází? Inzulin, nachází se ve slinivce břišní.

V lednovém čísle jste si mohli vyzkoušet své
znalosti anatomie v zajímavém testu z učiva
žáků 8. ročníku. Jistě všichni absolventi základní školy správně a bez problémů odpověděli... A kdo přeci jen trochu zapomněl, ten si
jistě rád rozšíří své obzory.
1. Co jsou to rudimenty a atavismy? Jaký je mezi
nimi rozdíl? Jsou to znaky či zakrnělé orgány,
které na člověku buď zcela vymizely, nebo se
mohou v průběhu vývoje objevit; rudimenty zcela
vymizely, atavismy se mohou objevit (například tři
prsní bradavky).
2. Jaké rozlišujeme čtyři typy tkání? Epitelová, pojivová, svalová, nervová.
3. Co je základem nervové soustavy? Jeden neuron.
4. Jaké znáte orgánové soustavy lidského těla?
Opěrná/kosterní, svalová, dýchací. oběhová, trávicí, vylučovací, smyslová, hormonální/mízní.
5. Jak se nazývá proces kostnatění? Osifikace.
6. Co je ossein a jaký význam má pro kosti?
Látka, která dodává kostem pružnost.
7. Jaká je nejmenší kost lidského těla? Třmínek ve
středním uchu.
8. Kolik kostí má lidské tělo? Přes 200.
9. Kolik zubů má mléčný chrup? Dvacet.
10. Kde byste našli kost radličnou? Na spodní části
nosní přepážky (nad horním rtem).
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

OSTRAVA – KIDS ATHLETICS PORUBA 2019
Ostrava – je to opravdu daleko, minimálně čtyři hodiny cesty autem. Motivace trenéra: „Holky, máte na to, rodiče vás tam dovezou…“
Náš obdiv patří trenérovi za přípravu, před rodiči
smekám, že jsou ochotni jet na závody z Líbeznic
až do Ostravy...
V sobotu 9. února 2019 nás na Kids Athletics
v Porubě reprezentovaly Adéla Baumrukrová a Sophie
Pischnothová.
Běžely sprint na 60 m, skákaly do dálky a házely
plným (medicinálním) míčem vážícím 1 kg.

A jak holky dopadly? Nemohly dopadnout lépe:
Adélka se umístila na 1. místě ve skoku do dálky
s výkonem 4,41 m, Sophie na 5. místě s výkonem
4,14 m z celkového počtu 132 závodnic. Sophie na
2. místě ve sprintu na 60 m s výkonem 8,89 s,
Adélka na 7. místě s výkonem 9,26 s z celkového
počtu 149 závodnic. Adélko a Sophie, děkujeme za
vaše nasazení, nadšení, výkon a reprezentaci a bla-

Momenty úspěchu našich atletek

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY
(pokračování z lednového Zpravodaje)
XI.
Svatební úmluva – přepsána ze švabachu.
Níže psaného dne a roku jest mezi Václavem Šedinou z obce Veleně, podkrajství karlínského, okresního soudu brandýského, jakožto ženichem se
strany jedné, pak mezi Annou Halíkovou, vlastní
dcerou rodičů Jana, Kateřiny Halík z obce Velké

hopřejeme vám k vašim výkonům. Jsme rádi, že jste
si to také užily a zase ukázaly, že se v Líbeznicích
rozhodně nemáme za co stydět a že i atletický oddíl
takhle malé obce umí vychovat šikovné atletické
naděje.
tým AL

foto archiv AL

Báště, podkrajství karlínského, jakožto nevěstou se
strany druhé, následovní dobrovolná a nezrušitelná
svatební úmluva uzavřena. Ta však trvá a vzejde
v moc a právo po sňatku duchovním.
Václav Šedina ženich i Anna Halíková nevěsta se
zavazují podle vlastní vůle z náklonnosti k sobě do
stavu svatého manželstva vstoupiti, lásku a věrnost
sobě zachovati.
Manželé Halíkovi dají svůj dům čp. 85 v Bášti
novomanželům za 140 zlatých ve stříbře.
Nabyvatelé vyplatí Halíkovům 80 zl. r. 1854,
zbývajících 60 zl. doplatí r. 1856 s 5% úrokem.
Vymiňujou sobě odstupující rodiče Halíkovi
v tom odstoupeném domku až do smrti obou následující výměnek: jednu světnici jako svobodný
a bezplatný byt a kus místa v síni a komoře. Ale
kdyby novomanželé s rodiči nesvorně zacházeli,
tehdy budou povinni na svůj náklad odstupujícím
rodičům zařídit a dobře ubezpečit zvláštní vchod do
jejich bytu. Dále sobě vymiňujou ze zahrádky tře-

tinu, pak třetinu půdy nad domkem a ještě dva
chlívky, aby vepřový dobytek a pár slepic držeti
mohli.
V pádu smrti se jednající usnesli: Kdyby jedna
neb druhá strana bez zanechání rodiny předumřela,
jeden po druhém všecko dědit budou; ale kdyby
dítky z toho manželstva pozůstaly, tehdy dědičnost
dle pozůstávajících obvyklých pravidel na ty samé
připadne.
Stalo se v obci Velkém Bášti dne 23. ledna 1854.
Podpisy: Anna Halíková, nevěsta, Jan Halík, Kateřina Halíková, rodiče. Svědkové: Jan Srbek, představený, Josef Bulvas, Jiří Bulvas, Frant. Linhart, Václav Šedina.
Poznámka: Tato smlouva byla 10. 11. 1856
předložena soudu se žádostí o zaknihování.
Syn V. Šediny Josef Šedina bydlel v Líbeznicích
v čp. 227 se ženou Antonií a dcerou Boženou Kocanovou.
AD

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
11. 3. 1544 narozen italský básník Torquato Tasso –
Dobytí Jeruzaléma, Šeptání noci
12. 3. 1922 narozen americký spisovatel Jack
Kerouac – Na cestě, Dharmoví tuláci, Satori v Paříži
20. 3. 1828 narozen norský dramatik a básník
Henrik Ibsen – Heda Gablerová, Peer Gynt
26. 3. 1911 narozen americký dramatik a romanopisec Tennessee Williams – Tramvaj do stanice
touha, Sladké ptáče mládí, Kočka na rozpálené
plechové střeše
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28. 3. 1914 narozen český prozaik Bohumil Hrabal
– Obsluhoval jsem anglického krále, Ostře sledované vlaky, Postřižiny
29. 3. 1902 narozen francouzský prozaik a dramatik Marcel Aymé – Pohádky kocoura Moura, Ulice
beze jména, Zelená kobyla
29. 3. 1900 narozen český básník Jiří Wolker – Host
do domu, Těžká hodina
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OBECNÍ KNIHOVNA

ROUHAVÝ CYNIK
Nikdo jiný tak přímo autenticky nezachytil ve
svých verších tu dusnou životní a erotickou
atmosféru z prvních let našeho století jako básník František Gellner. To on je nazýván rouhavým cynikem, zhýralým studentem, bouřlivým
debatérem anarchistických schůzí či smutným
mládencem, kterému v rozpuku mládí zhořkl
svět. Básník ve svém krátkém životě ukázal
svými básněmi vývoj od okázalého cynismu ke
smutnému vzdoru. Přistihoval soudobý život
při lži, klamu, sprostotě a cynismu, odhaloval
skutečnou podobu počestné měšťácké společnosti a jejími literárními strážci byl také vykazován z literatury.
Narodil se 19. 6. 1881 v nezámožné židovské obchodní rodině v Mladé Boleslavi, kde absolvoval
gymnázium, poté studoval techniku ve Vídni. Po
vojenské službě odešel studovat malířství do Mnichova a do Paříže. Po návratu se stal členem redakce Lidových novin. Na začátku války narukoval
na haličskou frontu a od 13. září 1914 byl nezvěstný.
Jak píše přední český literární kritik a novinář
F. X. Šalda, Gellner je do značné míry ideálem básníka, oprošťuje se od veškerých zbytečných poetismů
a píše poezii velice přímou, s minimem složitých obrazů známých například od tzv. francouzských prokletých básníků.

NĚKTERÉ JEHO BÁSNĚ BYLY
ZHUDEBNĚNY

František Gellner

foto google

Kniha básní Radosti života (ukázka jednoho z mnoha vydání)

foto google

Gellnerovy verše jsou prosté, mají pravidelný
verš i rým, jsou napsány formou popěvku nebo
písně. Otevřenost sdělení je až šokující. Autor sám
sebe v očích čtenářů zdánlivě snižuje. Píše o sobě
kriticky a s cynismem, ale cynikem není, pouze se
pokouší sám sebe moralizovat.
Kromě povídek a básní, které vyšly posmrtně,
vyšly dvě básnické sbírky: Po nás potopa a Radosti
života. Jeho básně byly často zhudebněny, například Jaromír Nohavica – Radosti života; Visací
zámek – Všichni mi lhali, Perspektiva, Buď matko
Boží pomocna; Pepa Nos – Všichni mi lhali, To je
teď celá moudrost moje; Katapult – Miluju severní
nebe; Mňága a Žďorp – Pod mrazivým nebem.
Báseň Václava Hraběte Jam session s Františkem
Gellnerem zhudebnil Vladimír Mišík.

UKÁZKA Z KNIHY:
Už se mi k smrti protiví
ve svých citech se nimrat.
Už se mi k smrti protiví
bolestí svou se šimrat.
Nejlépe bylo by přetrhnout
všechna pouta a svazky,
minulost svoji zavrhnout,
zříci se poslední lásky,
cynickým smíchem zabušit
v marnou ješitnost svoji,
stesk svého srdce přehlušit
bouřemi, bídou a boji.
Nejlépe bylo by vzdálit se
a nikdy se nenavrátit,
svým bližním a nejbližším ztratit se
a sám sobě se ztratit.
Radosti života, 1902
AD
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PLÁN ČINNOSTI ZO ČZS LÍBEZNICE V ROCE 2019
1. Na výroční schůzi seznámíme členy se Souhlasem se zpracováním
osobních údajů – informacemi o zpracování osobních údajů.
2. Výbor zahrádkářů se bude nadále scházet každé první pondělí
v měsíci.
3. Přátelské posezení s hudbou a tombolou se uskuteční 18. 5. a 16. 11.
4. Zajistíme ve spolupráci s knihovnou Třeboradice, sponzorem Globus Čakovice, Oblastním muzeem v Brandýse nad Labem – Stará
Boleslav Vejšlap povodím Mratínského potoka, a to 12. 10. 2019.
Na http://www.pochod.unas.cz/ bude uvedena trasa pro pěší
a cyklo.
5. Vyhlásíme SOUTĚŽ o nejkrásnější truhlík, letos to bude již 7. ročník.
Zájemci mohou posílat své fotografie od května do konce srpna na
e-mailovou adresu hlavkovaanna@email.cz. Dne 7. 9. na posvícení
proběhne vyhlášení výherců.
6. Pořádáme výlety:
29. 6. Čapí hnízdo – Vrchotovy Janovice zámek
14. 9. Litoměřice – Zahrada Čech
14. 12. zájezd do Drážďan

7. Přispějeme svou pomocí při pořádání akcí pro děti:
16. 3. Dětský karneval
30. 4. Čarodějnice
15. 6. Den dětí
7. 9.
Posvícení
8. Ve vývěsní skříňce ČZS budeme nadále zveřejňovat aktuality
zahrádkářů a informovat nejen členy, ale i místní obyvatele.
9. Budeme přispívat do Líbeznického zpravodaje.
10. Na Štědrý den 24. 12. 2019 budeme vařit punč.
11. Požádali jsme o dotaci OÚ Líbeznice na činnost organizace –
dostali jsme 10 000 Kč.
12. Dne 15. 6. pořádají Baráčníci výlet do Babiččina údolí, kterého se
zúčastníme.
Do plánu nezahrnujeme některé NÁPADY jako divadlo, výlety za
památkami do Prahy a okolí, různá setkání. Vše záleží na iniciativě
členů, jak zapojit ostatní.
Vypracovala jednatelka zahrádkářů Líbeznice Anna Blažovská
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POŘAD VELIKONOČNÍCH
BOHOSLUŽEB
V KOSTELE SV. MARTINA V LÍBEZNICÍCH
14. 4.

Květná neděle – 10 hod.

Bohoslužba s oslavou Kristova vjezdu do Jeruzaléma se zpívanými
pašijemi podle sepsání sv. Lukáše a se skladbami A. Michny
Účinkuje Líbeznický chrámový sbor

18. 4.

Zelený čtvrtek – 18 hod.

Mše na památku poslední večeře Páně s lidovým zpěvem

19. 4.

Velký Pátek

17 hod. Pobožnost Křížové cesty
18 hod. Památka umučení Páně s pašijemi podle sv. Jana
Skladby J. S. Bacha a Palestriny

20. 4.

Bílá sobota – 20.30 hod.

Obřady se starozákonními žalmy a slavnost Vzkříšení se skladbami
A. Michny a G. F. Handela

21. 4.

Neděle Boží hod velikonoční – 10 hod.

Mše s lidovým zpěvem k oslavě Zmrtvýchvstání Páně
V hudebních vložkách účinkuje Líbeznický komorní chrámový sbor
pod vedením Bc. Lucie Stollové.
Celebruje rektor líbeznického kostela Mons. Vladimír Málek.
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Kalendář akcí
pro rok 2019
13. 4.
14. 4.
14. 4.
30. 4.
Květen
11. 5.
12. 5.
24. 5.
25. 5.
8. 6.
15. 6.
20. 7.
24. 8.
7. 9.
14. 9.
5. 10.
12. 10.
2. 11.
17. 11.
23. 11.
1. 12.

Ukliďme Česko
Velikonoční trhy
Duhové atletické závody
Čarodějnice
Zahájení farmářských trhů
Kolem kolem Líbeznic
Den matek v ZŠ Líbeznice
Noc kostelů
Diskotéka Na Chrupavce
Líbeznické bludičky
Dětský den a Mamutfest
Sejdeme se na náměstí
Country večer
Posvícení
Vinný košt
Diskotéka Na Chrupavce
Vejšlap povodím mratínského potoka
Podzimní běh na Duhovce
Oslava 30 let svobody a demokracie
Zahajovací ples
Vánoční trhy a koncert v kostele
sv. Martina

KALENDÁŘ AKCÍ 2019 ZŠ a ZUŠ
24. 4.
12. 5.
15. 5.

22. 5.
24. 5.
31. 5.
17. 6.

8. koncert žáků
Slavnostní koncert ke Dni matek
Absolventský koncert
B. Dušková, K. Kašparová,
E. Sopr – sólový zpěv
V. Sigmundová – klavír
Absolventský koncert
E. Nünning, J. Řápek – klavír,
K. Valachová – saxofon
Noc kostelů
Absolventská výstava výtvarného oboru
a hudební program
Slavnostní koncert v rámci ZUŠ Open
Absolventský koncert
D. Faul, D. Chyba, D. Maneta,
J. Pytelka – kytara

Podrobné informace ke všem akcím naleznete
na www.zslibeznice.cz/pripravujeme.

FLORBALOVÝ TÝM
hledá další členy ve věku 30–50 let.

Hrajeme v tělocvičně
Základní školy Líbeznice

ve čtvrtek od 18.15–20.00 hod.
V případě zájmu kontaktujte pana
Michaela Sommera – +420 602 326 346.
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