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LÍBEZNICE TĚŽCE ZKOUŠENÉ DOPRAVOU

Kloubový autobus s klimatizací, WIFI i dobíjecími zásuvkami

foto -lč-

„Tudy neprojedete!“ – tato dvě slova se budou vznášet nad Líbeznicemi v dalších několika měsících. První tvrdou ránu zasadila obci uzavírka mostu nad železniční tratí v Měšicích. Další dopravní komplikace přinese výstavba kruhové křižovatky U Papryčů. Dobré zprávy o vývoji v dopravě se hledají jen těžko. Jedna tu ale je – pohodlnější spojení s Prahou obstarají nové kloubové
autobusy.

Měšický most se uzavřel na dva roky
O havarijním stavu měšického mostu se hovoří několik let. Nic viditelného se ale bohužel nestalo. Až
teď. Na základě prověření skutečného stavu musel
Středočeský kraj most definitivně uzavřít. Opakovaný přesun z kategorie nejhorší havarijní situace
do kategorie kritické havarijní situace s ním fakticky
nic neudělal. Od úterý 14. května přes něj tedy neprojedete. Podle prvních informací mělo jeho odstranění a výstavba nového trvat tři roky. Velmi
dlouhá doba výstavby vyvolala nutnost reakce ze
strany dotčených obcí. „Spolu se starostou Měšic
jsme se vydali za středočeským radním pro dopravu
Františkem Petrtýlem. Dozvěděli jsme se, že odhad
nákladů na výstavbu nového mostu je sto milionů
korun a že podle původního plánu by celá stavba
měla trvat tři roky. Nakonec se nám podařilo získat
alespoň příslib významného zkrácení stavby. Po
novém mostě by se mohlo jezdit už za dva roky,“
říká starosta Martin Kupka. I to je ale dlouhý čas.
Vedení obce proto věnovalo maximální pozornost
jednání o objízdných trasách. „Rozmluvili jsme nejprve projektantům jejich představu, že by hlavní objížďka mohla vést Měšickou ulicí kolem školy. Znamenalo by to denní komplikace a samozřejmě také
nebezpečí pro děti. Objízdná trasa tedy nakonec
vede z Měšic na začátek Hovorčovic, pak Hovorčovickou ulicí ke Katranu a odtud na obchvat. Snažili
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jsme se samozřejmě vyloučit z této objížďky nákladní dopravu. Tomu ale nakonec silniční úřad odmítl vyhovět s tím, že se jim jinou objízdnou trasu
pro nákladní dopravu nepodařilo najít. To nás samozřejmě netěší,“ vysvětluje místostarosta Michal
Doubrava.
Od prvního dne se změněné dopravní situaci věnuje ve zvýšené míře obecní policie. „Začala preventivně měřit rychlost u školy v Měšické ulici, kam
se bohužel část dopravy přelila. Na provoz tu dohlíží
dokonce několikrát během dne,“ dodává místostarosta František Grunt. Nezbytným úkolem podle něj
bude zajistit prostředky na další výstražné radary
v Nádražní ulici, v Měšické a na Zdibské ulici. Loňská instalace takového radaru v Hovorčovické ulici
ke zklidnění situace výrazně přispěla.

Kruhová křižovatka U Papryčů
Jedno z nejnebezpečnějších míst na silnicích v okolí
Líbeznic se konečně změní. „Několik let jsme se
snažili přesvědčit ŘSD, aby se křižovatka na silnicích
I/9 a II/244 změnila na kruhovou. Argumentovali
jsme množstvím závažných nehod. Poslední se tu
odehrála v úterý 14. května a zasahovat u ní musel
i vrtulník. Pomohli jsme i s řešením majetkoprávního
vypořádání. V červnu by stavba konečně měla
Dokončení na straně 3

Milí čtenáři,
hlavním tématem těchto dnů je doprava. Po
uzavření mostu nad železniční tratí v Měšicích významně přibylo osobních i nákladních aut na objízdné trase v Hovorčovické ulici. Mnoho řidičů si
ale zkracuje cestu Měšickou ulicí. To samozřejmě
ve špičkách způsobuje zácpy u kapličky i u školy.
Obecní policie od prvního dne uzavírky měří rychlost v okolí školy, aby předcházela dalším nebezpečím zejména pro školáky. Dál budeme samozřejmě
sledovat, jaké problémy uzavírka vyvolá. Původně
Středočeský kraj strašil, že by stavba nového mostu
měla trvat tři roky. Podařilo se ale získat příslib, že
by to mohlo být o třetinu až o polovinu kratší.
V červnu přibydou další komplikace v souvislosti
se stavbou kruhové křižovatky U Papryčů. O tuto
stavbu jsme dlouho bojovali a na konci – už letos
na podzim - by mělo být významně bezpečnější křížení dvou frekventovaných silnic. Slibujeme si od
toho, že mírně ubude i bašteckých řidičů v centru
Líbeznic. Víme, že je dosud odrazovalo obtížné napojení na silnici I/9 právě U Papryčů a volili raději
cestu líbeznickou Družstevní ulici.
Bohužel se kvůli přeložce ČEZu znovu odkládá
výstavba nové sjezdové rampy z dálnice na silnici
I/9 ve směru k obchvatu Líbeznic. Příprava této
drobné stavby připomíná zlý a navíc neuvěřitelně
dlouhý sen. Naopak příznivou zprávou je nasazení
nových kloubových autobusů na lince 348. I pro občany Líbeznic by tak cestování ráno do Prahy či do
Neratovic mělo být pohodlnější. Hlavně by se měli
snáz do autobusu dostat.
Velkou radost mi udělala druhá květnová neděle
v základní škole. Oslava samozřejmě patřila maminkám. O nějaké potěšení starosty tedy nešlo, přesto
se ale mimoděk dostavilo. Výstava absolventských
prací výtvarníků líbeznické ZUŠ a na závěr celého
odpoledne koncert žáků hudebních oborů ukázaly,
že se začíná zúročovat úsilí sedmi let od založení
umělecké školy. Možná někdo tehdy pochyboval,
jestli má smysl pouštět se do tak odvážného počinu.
Vysoká úroveň absolventských prací výtvarníků i hudební vystoupení ale jasně odpověděly, že to smysl
mělo a má. Těší mě, že desítky dětí mohou rozvíjet
svůj výtvarný, hudební či taneční talent přímo v Líbeznicích. A těží z toho samozřejmě i škola. Výsledek práce totiž zdobí nejen chodby, ale odráží se
i v atmosféře celé školy. A to může být dlouhodobě
ještě důležitější. Vedle základního vzdělávání se tu
ve zdech školy odehrává příběh tvoření. Je to také
jasný protipól všemu nadávání na to, že současná
mladá generace tráví čas jen u počítače a aktivní
zábavě se čím dál víc vyhýbá.
Ocenil jsem také školní akademii jako výsledek
práce mnoha žáků i jejich kantorů. Mělo to spád,
vtip a ze všech aktérů bylo poznat, že je práce a úsilí
mimo rámec běžné výuky docela nadchly.
Moc bych si přál, aby takových pozitivních signálů přibývalo.

Váš starosta
Číslo měsíce: 161 – tolik cestujících pojme nový
kloubový autobus
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ROZHOVOR

ZAŽÍT NUDU?
NEHROZÍ!
Od začátku letošního roku najdete v líbeznické
Lánské ulici na jednom z domů nepřehlédnutelný poutač s nápisem Dětská skupina Filipínek. Existuje dokonce naděje, že od září se na
stejném místě objeví nápis Mateřská škola Filipínek. O tom, co se za zdrobnělinou jména
známých ostrovů skrývá, jsme si povídali s ředitelkou a hlavní hybatelkou dění kolem Filipínka Veronikou Lakomou.

Co vlastně obnáší pojem dětská skupina a co
znamená konkrétně ve vašem pojetí?
Pro nás znamená toto pojetí možnost rychleji zahájit
provoz, avšak přistupujeme i k této pobočce jako
k ostatním dvěma (Mratín, Čakovice), tj. jako k mateřince. Máme stejný režim dne, vzdělávací program
i kvalifikovanou třídní učitelku. Jelikož náš cíl byl jasný,
nepolevili jsme a procházíme všemi překážkami k dosažení titulu mateřská škola.

O kolik se v současné době staráte dětí?
Momentálně máme na této pobočce kapacitu 12 dětí.
Aktuálně usilujeme o navýšení kapacity na 20 dětí.

Usilujete o to, stát se mateřskou školou. Proč
vlastně?
Mateřská škola není hlídací koutek, učí a je tak prvním
stupněm vzdělávání. Každý z nás si jistě vybaví střípky
z tohoto zařízení. Vnímám to u rodičů dětí, když se
poprvé přijdou podívat, atmosféra v nich evokuje
vzpomínky na školku, které jsou pro většinu příjemné.
Jelikož zajišťujeme, aby si děti toto krásné období
a důležitý start užily naplno, budeme rádi, když si i ony
jednou vzpomenou rády a především když jim zajistíme pevné základy veškerého vzdělávání. Výuka probíhá v rámci mnoha akcí a originálních projektů, které
se nám osvědčily. Jsme tedy vzdělávací zařízení a jsme
na to pyšní, proto usilujeme o to, abychom byli právem nazváni mateřská škola a každý to tak mohl poznat už z názvu.

Jak samotné děti poznají, že už nenavštěvují
dětskou skupinu, ale mateřskou školu?
Děti to nepoznají nijak, protože my děláme vše stejně
již od začátku. Poznají to ale rodiče, jelikož z důvodu
dotací budeme moci zachovat nízké ceny, stravné
budou mít z poloviny dotované a budou moci využít
slevu na dani za umístění dítěte ve školce.

Před Filipínkem na stejném místě působila
dětská skupina Žirafka. Navazujete na její aktivity, nebo jste úplně novým subjektem?

Všechny tety „Filipínky“ – nejvíce vpravo Veronika Lakomá

Co pokládáte za nejdůležitější charakteristický
rys Filipínka?
Srdce, úsměv, hravost, péče, vstřícnost, akčnost.
Práci děláme srdcem, rozumem a vždy s úsměvem.
Vzdělávání a program jsou u nás hravé a akční. Ani
chvilku se totiž nenudíme. Děti si každý den užijí naplno a každé téma si vyzkoušíme prakticky. V neposlední řadě se vždy snažíme vyjít vstříc našim zákazníkům. Nasloucháme jejich přáním a vylepšujeme na
základě jejich názorů. Školka, to nejsou jen hračky
a učitelky, ale i děti a jejich rodiče jako jeden celek,
proto je do všeho zapojujeme. Jsme neustále v kontaktu.

Působíte v soukromé vile. Jaké výhody a jaké
nevýhody tento prostor přináší?
Jako největší výhodu vnímám to, že děti v nízkém věku
mají tyto prostory raději, protože jim to připomíná domácí prostředí. Nevýhodou je určitě to, že vedle nás
jsou rodiny. Musím ale říci, že jsou všichni kolem úžasní
a na naši akčnost spojenou s větší hlučností si nyní nestěžují, jsem ráda, že jsme našli společnou cestu, a za
to jim velmi děkuji.

V čem se lišíte od obecní mateřské školy?
Především tím, že z důvodu příjmů od zákazníků si
můžeme dovolit pestrý program a hlavně více personálu, což zajišťuje bezpečnost a individuálnější přístup.
Také péče o rodiče našich žáčků, protože u soukromých školek nejde jen o vzdělávání, ale také o péči
o zákazníky, kteří mají na výběr. Nerada bych však
takto srovnávala, každé zařízení má svá pro a proti.
Nebereme se jako konkurence, spíše spolupracujeme
s okolními školkami. Snažíme se zajistit dětem ideální
start jejich vzdělávání. A pro obec jsme tak jistotou jejích občanů v přijetí žáčka, který by ještě nemohl být
přijat do místní školky zřízené obcí, ať už z důvodu nízkého věku, kapacity či, jiného trvalého bydliště.

Jsme stoprocentně jiným subjektem. Pouze jsme převzali a upravili prostory.

A v čem se chcete i nadále lišit?

Kolik vychovatelek či učitelek dnes o děti ve
Filipínkovi pečuje?

Učitelky s úsměvem a ochotou za všech okolností.
Větší počet učitelek na třídu. Menší počet dětí na třídu.
Bohatý program. Žádná technika – televize ani tablet,
místo toho kniha a procházky.

Nyní jsou na malou dětskou skupinu do 12 dětí tři vychovatelky, které se střídají na směny, čímž nadstandardně splňujeme podmínky.

Kolik hodin denně své služby poskytujete?
Provozní doba je od 6:45 do 17:30 hodin. každý
všední den.

Jak by se to změnilo s proměnou na mateřskou školu?
Provozní doba zůstane stejná, zjišťujeme, že to takto
zákazníkům vyhovuje. A spokojenost dětí i jejich rodičů je u nás na prvním místě.
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Kolik dnes vlastně dávají rodiče za pobyt dětí
v dětské skupině a jak se bude lišit školkovné?
Nastavili jsme od začátku nízké školkovné, aby to bylo
fér v rámci ostatních poboček, které jsou ale již dotované. Rádi bychom to takto zachovali, což by bez dotací nebylo možné. Náš strop je tedy 6 000 Kč.

Máte ještě další pobočky. Vy sama ještě přímo
s dětmi pracujete?
Ano, máme ještě dvě pobočky. Jednu máme pět let
v Mratíně a druhou jeden rok v Čakovicích. Někteří si

foto archiv Filipínka

nás ještě pamatují také z Březiněvsi, kde jsme byli rok.
Třídu jsme poté přesunuli na naše ředitelství (Mratín).
Ostatní pobočky jsou mateřské školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení.
Jsem ráda neustále všude ☺. Zajišťuji vše pro
všechny tři pobočky. Jde mi o to, abych měla vztah
a znala každého, kdo patří pod naše pomyslná křídla.
Takto to funguje hlavně díky úžasnému týmu, který
mám a mohu se na něj vždy spolehnout. Svou práci
vykonávají svědomitě, zodpovědně, ochotně, především s láskou a úsměvem. Plní všechny mé cíle na
150 %. Stejně jako já mají naši školku jako své vlastní
dítě – věnují jí svůj čas, lásku a energii. Já jsem sice
střecha, ale bez pevných pilířů bych nestála pevně. Kolegyně jsou mým pilířem. Za což jim upřímně velmi děkuji.

Co vás vlastně přivedlo k této aktivitě?
Moje vlastní děti. Špatná situace ohledně kapacit státních školek. A především to, že jsem sama tak trochu
dítě ☺. Každá činnost s nimi mě neuvěřitelně baví.
Jsou to čisté a upřímné duše, nezkažené dospěláckou
přetvářkou. Když vám řeknou, že vás mají/nemají rády
nebo že se těšily/netěšily do školky, je to pravda, nelžou. Nadchnou se pro každou lumpárnu a z očí jim
blýská život. Práce s nimi mě velmi naplňuje, vlastně
ony učí nás vidět svět úplně jinýma očima a s nadšením
prožít každý den. Málokdo může říct, že si v práci
hraje, my ano. Každý den neuvěřitelně rychle uteče
a prakticky ani jeden není stejný ☺.

Co je pro vás v práci s dětmi nejdůležitější?
Upřímnost; spolupráce; pravidla; splnit, co slíbíte,
a hlavně láska k této práci. Děti mají neuvěřitelný radar
a vše ihned poznají. Když Vás nebude bavit být s nimi,
nebude to bavit ani je. Jak se říká: „Kdo nehoří, nezapálí.“

Co by si podle vás měly děti z Filipínka odnášet na prvním místě?
Jednoznačně úsměv na tváři. Protože jen veselé dítě je
zvídavé dítě, zvídavé dítě je chytré a sebevědomé dítě,
které bude v budoucnu úspěšné a šťastné.

A proč se vlastně Filipínek jmenuje Filipínek?
Co má společného se známými ostrovy?
Hlavní inspirací je malé zvířátko: nártoun filipínský, jenž
má s naší školičkou velmi společného... Se svými mláďaty zůstává neustále v kontaktu. Stejně tak rodiče našich žáčků jsou neustále informováni, co děláme a jak
se daří jejich dítku. V neposlední řadě má nártoun obrovské oči, kterými sleduje své okolí. My také máme
vaše děti neustále na očích a pod kontrolou. Nejdůležitější spojitostí je to, že ačkoli je toto zvířátko malé, je
brzy samostatné a to má s našimi dětmi maximálně
společné, vedeme je k tomu, aby byly šikovné a na své
úspěchy právem pyšné.
-na-
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Dokončení ze strany 1
začít,“ shrnuje Martin Kupka. Samotná výstavba ale
nutně ještě více zkomplikuje už tak těžce zkoušenou dopravu. Provoz tu bude totiž řízen kyvadlově
semafory. „Dá se očekávat, že tu budou po celou
dobu výstavby vznikat kolony. Důležité ale je, že
v tomto případě vidíme světlo na konci tunelu. Na
podzim by mělo být hotovo. Kruhová křižovatka
bude určitě bezpečnější,“ slibuje místostarosta
František Grunt.

Alespoň jedna dobrá zpráva – nové
kloubové autobusy
Vedení obce se už dva roky zasazuje o to, aby na
lince Neratovice–Praha jezdilo více kloubových
autobusů, které mají významně větší kapacitu.
„Víme, že se v některých časech lidé do autobusů
těžko vmáčkli. Opakovaně jsme to s dopravci řešili
a hledali možnost navýšit počty spojů. To ale naráží
na odpor obyvatel Ládví,“ vysvětluje Martin Kupka.
Východiskem proto mohlo být jedině nasazení
autobusů s větší kapacitou. Problém tkvěl ale v tom,
že ty zase dopravce neměl k dispozici a na jejich výrobu a dodání se muselo čekat. Kraj v tomto případě pomohl a dopravcům prodloužil smlouvy, aby
nové kloubové autobusy mohli pořídit. Od poloviny

TÉMA

ZELENÝ PÁS MÁ
JIŽ SVOU PODOBU
Na svém zasedání v únoru 2019 schválilo zastupitelstvo obce architektonický návrh Zeleného
pásu kolem Líbeznic. Studie zahrnuje podobu

Terminál pro snadnou platbu jízdného rovnou z mobilu
května by se tak postupně mohly podmínky pro
všechny, kteří denně dojíždějí do práce a do škol
autobusem, zlepšovat.
Deset nových kloubových autobusů nasadila
společnost Arriva na linku 348 v pátek 17. května.

jeho jednotlivých částí, včetně kompletního složení stromů a dřevin, které by mohly okolo obce
vyrůst. Rádi bychom studii a budoucí podobu Zeleného pásu představili i všem občanům Líbeznic,
proto srdečně zveme všechny zájemce na prezentaci studie Zeleného pásu. Zúčastní se jí zástupci
obce, architektka Tereza Březovská, autorka celé
studie a podoby pásu, a následovat bude přednáška předního českého dendrologa pana Ing. Jana
Halíka, který je autorem dendrologické části studie a představí složení stromů a dřevin v jednotlivých částech pásu.
František Grunt
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Pojmou o 50 cestujících více, jsou navíc klimatizované, nízkopodlažní a vybavené terminálem pro
bezhotovostní platby i nabízejí navíc i dobíjení mobilních telefonů pro cestující.
-na-

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme na prezentaci návrhu
Zeleného pásu kolem Líbeznic,
které se koná

v úterý 4. června 2019
od 19:00 hodin
v hudebním sále ZUŠ Líbeznice.
Studii představí paní architektka
Tereza Březovská a dendrolog Jan Halík.

SENIORSKÁ
OBÁLKA MŮŽE
ZACHRÁNIT ŽIVOT
Co je to seniorská obálka
Líbeznice rozšířily zatím jen skromný počet měst
a obcí, které nabízejí svým občanům seniorskou
obálku. Jde o obálku, ve které jsou všechny důležité
informace pro případný zásah záchranné služby. Záchranáři v ní najdou důležité informace o pacientovi,
jeho zdravotním stavu, lécích, které užívá, a jejich
dávkování, kontaktní údaje na rodinu, příbuzné
nebo praktického lékaře. Na obálce jsou rovněž vytištěna tísňová čísla na záchrannou službu, hasiče
a policii, v případě Líbeznic i kontakty na obecní úřad
a obecní policii. Obálka funguje pod mezinárodním
označením I. C. E. karta (In Case of Emergency neboli V případě nouze) i v zahraničí.

Jak obálku získat a kam ji umístit
Kdo má o obálku zájem, stačí se zastavit na Obecním
úřadě v Líbeznicích, kde ji zdarma obdrží, nebo jsou
obálky k dispozici u praktických lékařek v jejich líbeznických ordinacích. Obálka obsahuje dva listy, samotný formulář s údaji, jež je nutné správně a čitelně
vyplnit, a pravidla pro vyplnění, která s vyplněním
pomohou. Jsou zde i další doporučení, jak s obálkou
zacházet a co do ní případně vložit. Dokumenty jsou
uloženy v plastové obálce s magnetickým klipem
a obálku tak lze snadno umístit na lednici. Dalším
dobrým místem pro umístění obálky je vnitřní strana
vstupních dveří. Je dobré najít místo, kde bude prostě na očích a záchranáři ji případně snadno najdou.
-fg-
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Umístit na viditelném místě
foto Google
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TÉMA

KOTLÍKOVÉ
DOTACE AKTUÁLNĚ
V loňském roce se několik líbeznických občanů
obrátilo na obecní úřad s dotazem ohledně možnosti využití kotlíkové dotace na výměnu starého
kotle na tuhá paliva za moderní a méně znečišťující již dost „špinavé“ ovzduší. Dotace je poskytována prostřednictvím krajských úřadů, v případě Líbeznic je to úřad Středočeského kraje.
V červnu (3. 6. 2019) by měla být vyhlášena další
výzva pro poskytnutí kotlíkové dotace až do výše
127 500 Kč.
Využít ji mohou majitelé bytů či rodinných domů na výměnu a modernizaci tepelného zdroje.
V případě zájmu musí jednotlivci podat žádost
o dotaci v souladu s požadavky poskytovatele
dotace. Pro zájemce zde uvádíme nabídku společnosti DEKAMA Trade, s. r. o., spolupracující
s předním dodavatelem moderních technologií
vytápění NIBE Dražice. Kromě bezplatného semináře pro občany na téma kotlíkových dotací nabízí DEKAMA i možnost individuální bezplatné
konzultace.
Plánujete-li výměnu zdroje vytápění, je toto
jedna z možností, jak vylepšit nejen životní prostředí nás všech, ale i své rodinné finance.
-lč-

ČÁRY MÁRY
LÍBEZNICE
Milí Líbezničané, tak mě tady zase po roce
máte. Jmenuji se Větruše Odlétavá a jsem čarodějnice. Celý rok o mně není slyšet, ale jednou za rok musím zkontrolovat, jak se tady
slaví náš svátek, tedy svátek všech čarodějnic.
Letos to, musím přiznat, vypadalo napínavě s počasím, nejdříve bylo sucho a teplo a hrozilo, že přijdeme o hořící hranice, potom zase déšť a zima.
Nakonec to v tomto ohledu všechno dopadlo na
výbornou.

Zapálení ohně

4

Do Líbeznic jsem dorazila kolem páté hodiny
a opět jsem se nestačila divit, co se tady ve vesnici
děje. Nová stavba školy, v centru se staví nová hasičská zbrojnice – říkaly kolegyně odvedle – a ještě
prý budete mít zcela nový prostor sběrného dvora.
Nu paráda! Je fajn, že se tady máte dobře a pořád
něco stavíte.
Po průletu nad obcí jsem dorazila do Arča a vše
tady již bylo nachystáno – velká hranice, stany,
stoly, pivo, limo, buřty, klobásy, prostě všechno, jak
má být. Lidu postupně přibývalo a kolem šesté hodiny už tady nebylo prakticky k hnutí. Tolik lidí jsem
tu ještě neviděla! Moc hezká byla přehlídka malých
čarodějnic a čarodějů, všichni byli krásně nazdobení a moc jim to slušelo. Vyhrát by si zasloužili
všichni. O zábavu se ještě starala Ježi Babička,
která dětem připravila různé soutěže. Všichni se výborně bavili.

A pak už jsem čekala na zapálení ohně, hranice
letos byla opravdu dobře postavená a velká akorát.
Sympatické bylo, že vedle hořel ještě malý ohýnek,
na kterém si skoro všichni opékali buřtíky. Moc se
mi taky líbila muzika, skoro jsem spadla z větve, jak
jsem se vrtěla do rytmu. Skupina Klasickej postup
hrála jen známé pecky a vydržela až do půlnoci. Pak
už jsem jen viděla, jak se uklízí, a to není nic pro
mě, tak jsem se s Líbeznicemi rozloučila a letěla si
po svých.
Oslava nás, čarodějnic, se v Líbeznicích zase
moc povedla. Chválím všechny organizátory i ty,
kdo pomáhali. Menší fronty na pivo k tomu prostě
patří. Už se těším na příště. A nezapomeňte, celý
rok sleduju, jestli se v Líbeznicích chováte slušně
a počestně, tak si dávejte záležet.
Vaše Větruše Odlétavá

foto archiv Větruše Odlétavé
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OBECNÍ POLICIE

STRÁŽNÍCI MUSELI
POUŽÍT
DONUCOVACÍ
PROSTŘEDKY
Po osmé hodině ranní dne 9. 4. 2019 přijali strážníci
Obecní policie Líbeznice oznámení o podezřelém
muži, který spí v odstaveném vozidle před lékárnou
v obci Líbeznice. Hlídka se vydala prověřit oznámení, které se jevilo jako banální a kterých strážníci
řeší měsíčně několik desítek. Na parkovišti vyhrazeném pro místní lékárnu bylo skutečně zaparkované
osobní motorové vozidlo, kde na místě řidiče spal
na natažené sedačce muž. Na první pohled bylo
jasné, že muž ve vozidle nejspíš bydlí a technický
stav vozidla není způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích. Dále bylo zjištěno, že u vozidla
byla vytržena spínací skříňka od zapalování.

ZÁSAH STRÁŽNÍKŮ BYL
POHOTOVÝ

Líbeznický policista při zásahu

Spící muž byl hlídkou probuzen a vyzván k předložení dokladů. Na výzvu přes pootevřené okénko
řidiče muž uvedl, že u sebe žádné doklady nemá.
Muž byl tedy dále hlídkou vyzván, aby z vozidla vystoupil a sdělil své osobní údaje, kdy na toto uvedl,
že si jen nazuje boty a z vozidla vystoupí. Najednou
vozidlo nastartoval tlačítkem u autorádia, zařadil
rychlostní stupeň a prudce sešlápnul plyn. Na to
jeden ze strážníků zareagoval tak, že se pootevřeným okénkem řidiče pokusil uchopit volant vozidla,
aby zamezil jeho odjezdu, přičemž praskla skleněná
výplň okénka a zasahující strážník se nahnul do prostoru vozidla, kde jednou rukou držel volant vozidla
a druhou rukou se snažil muže znehybnit. Při tomto
byl muž opakovaně strážníkem vyzýván, aby vo-

zidlo zastavil. Na výzvy řidič vozidla nereagoval
a pokračoval v jízdě asi deset metrů na protější
chodník k domu, přičemž zrychloval. Druhý strážník, který viděl, jak se muž pokouší z místa odjet
a s vozidlem se nebezpečně blíží k rohu domu, kdy
jeho kolega byl polovinou těla uvnitř vozu, rozbil
teleskopickým obuškem skleněnou výplň okénka
pravých předních dveří. Po několika metrech se mu
podařilo dveře spolujezdce otevřít a muže z vozidla
za pomoci hmatů a chvatů vytáhnout.
Muži byla následně přiložena pouta. Vzhledem
k tomu, že byl podezřelý ze spáchání přečinu útok
na úřední osobu, byla na místo přivolána hlídka OO
PČR Odolena Voda, výjezd služby kriminální policie
a bylo zahájeno vyšetřování s kriminalistickým tech-

foto archiv OP

nikem. Lustrací muže bylo hlídkou OP dále zjištěno,
že se jedná o osobu s bohatou trestní minulostí, kdy
mezi několika desítkami trestných činů, které spáchal v minulosti, nechyběla ani loupežná přepadení,
krádeže nebo držení omamných a psychotropních
látek. U muže byla provedena dechová zkouška
na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem
a orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem na amfetamin a metamfetamin.
Zajištěný muž byl následně předán hlídce OO
PČR Odolena Voda a výjezdu SKPV k dalšímu opatření.
Rudolf Sedlák

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

VÝLET DO PŘEROVA
NAD LABEM
Dnes jsme s družinou vyrazili na výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Většina dětí ani nevěděla, co skanzen je, a tak byly zvědavé, co je
vlastně čeká.
Když jsme dojeli na místo a otevřela se brána do
skanzenu, děti ihned pochopily, co to je ten skanzen – uviděly hezké staročeské chaloupky. Paní průvodkyně dětem poutavě vyprávěla, jak se kdysi
dávno žilo. Děti se dozvěděly, co to je stodola, špýchar či co to byla komora. Také je překvapilo, že
v jedné malé chaloupce žilo někdy až dvanáct lidí, že
děti pracovaly na poli, staraly se o domácí zvířata.
Většina dětí ihned srovnávala dnešní a dřívější život.
Hledaly topení, vodovod, koupelnu s teplou vodou,
dětský pokojíček minimálně s televizí a plyšákem.

CHALOUPKY JAKO MALOVANÉ
Další chalupa byla věnována léčitelství, kde měly
děti možnost seznámit se s bylinkami. Nejzajíma-
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Chalupy ve skanzenu

vější byla návštěva staré školy. Děti se dozvěděly, že
se sedělo v lavicích po osmi, že pan učitel měl rákosku, co to bylo a k čemu se používala, prohlédly
si tabuli, destičky, na které se psalo, a dokonce si
prohlédly i dobové oblečení a školní tašku.
Součástí prohlídky byla i výstava „Jaro na vsi“.
Výstava děti provedla zabíjačkou, průvodem starých
masek, poutí až do májových zábav.

foto Google

Na závěr prohlídky děti čekala ještě tvořivá dílnička, kde si mohly na památku vyrobit ptáčka z keramiky.
Cestou zpět do školy děti mezi sebou se zájmem diskutovaly o dnešním výletu a v diskusi jasně
zvítězila škola.
Vychovatelky ŠD
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ÚSPĚŠNÁ ŠTAFETA
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 se družstvo naší školy
zúčastnilo okresního kola Štafetového poháru v Čelákovicích. Závod se skládal ze čtyř smíšených štafet. První byla štafeta 8 x 100 m 1.–3. ročníků.
Druhá v pořadí byla štafeta 8 x 100 m 4. a 5. ročníků. Následně se běžely dva štafetové závody, přičemž v každém družstvu byly dvě dívky a dva
chlapci ze 4. a 5. tříd a dvě dívky a dva chlapci
z 1.–3. tříd. Hodnoceny byly jak jednotlivé štafety
(naše starší doběhla na 2. místě, a štafeta „A“ složená z dětí 1.–5. ročníku dokonce svoji disciplínu
vyhrála), tak celkový dosažený čas dané školy po
sečtení výsledků jednotlivých disciplín.

3. MÍSTO – VELKÝ ÚSPĚCH
V konečném hodnocení naše škola dosáhla v konkurenci deseti škol na krásnou bronzovou příčku a tím
jsme postoupili do krajského kola v Čáslavi. Všem závodníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší líbeznické školy a věříme v ještě lepší výkony v kole
krajském.
Marek Radina

McDONALD’s
CUP 2019
Dne 2. května 2019 jsme se zúčastnili okresního
kola 22. ročníku fotbalového turnaje McDonald’s
Cup v Čelákovicích. Naše družstvo bylo složeno
z 11 chlapců a 1 dívky ze 4. a 5. tříd. Přes veškerou snahu a úsilí a po dvou velmi smolných zápasech, kdy jsme vždy v průběhu utkání vedli 2:0
a nakonec 2:3 prohráli, se nám bohužel nepodařilo postoupit ze skupiny a skončili jsme tak v poli
poražených. I přesto všem hráčům a hráčce děkujeme za vzornou reprezentaci školy, neboť od
postupu do čtvrtfinále turnaje nás dělil jen kousek pověstného štěstí. Snad příště!
Marek Radina

Mužstvo fotbalistů
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foto archiv ZŠ

Úsměvy na tvářích všech medailistů

STOPY
Vydáváme se po stopách
významných osobností a událostí
v průběhu stoleté existence
České republiky
Žáci 5.B pracovali na projektech o jakékoli významné události z minulosti naší vlasti. Témata byla
zajímavá: Terezín, móda, osmičky v letopočtech,
stavby, koně, a dokonce i sport. Děti pracovaly ve
skupinách, většinou dívky spolu a chlapci spolu.
Například skupina s tématem Terezín se vypravila
do Malé pevnosti přímo v Terezíně nebo do nedalekých Kojetic po stopách židovské rodiny. Skupina s tématem módy se ptala svých babiček, jaká byla móda
dříve, a například se dozvěděla, že ženy tehdy nenosily
podprsenky. „Osmičky“ nás seznámily s významnými

Ukázka žákovských projektů

foto archiv ZŠ

událostmi, které se vztahují k letopočtům obsahujícím
číslo 8. Skupina „100 let vynálezů“ obeznámila ostatní
spolužáky s prvními pohodlnými kontaktními čočkami
nebo s antivirotiky. „Koňáci“ se nejvíc pobavili u tvoření fotogalerie. Kluky, kteří zpracovávali téma sport,
bavila sama skupinová práce. Skupinu „Sto let staveb“
nejvíce bavilo kreslit a vymýšlet kvíz.

100 LET REPUBLIKY OČIMA
ŽÁKŮ
Všechny skupiny se snažily a jejich díla jsou
opravdu zajímavá. Již teď se těšíme, jaký projekt
nám přinese další školní rok.
Aneta Růžičková, Kateřina Zarembová
(žákyně 5.B)

foto Aneta Šimerková
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REJ ČARODĚJNIC
V RONDELU
V pondělí 29. dubna se do družiny slétli čarodějové a čarodějnice z blízkého i vzdáleného
okolí. Navzdory zamračenému počasí se zde
konal jejich rej, na kterém nikdo z nich přece
nemohl chybět.
Přítomné magické bytosti byly z důvodu neustávajícího deště uvedeny do jídelny, kde jim žáci sedmé
třídy pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky Mišurcové zahráli divadelní pohádku „Čertí tanec“. Po
pohádce již bylo vše připraveno k zahájení čarodějného reje. Děti se seřadily podle svých planet a při
slavnostním nástupu každé oddělení neslo svou čarodějnickou vlajku.
Začalo taneční představení. Paní učitelka Mišurcová se proměnila ve vyučující čarovné Školy tance
a společně se svou dcerou učily nejmladší čarodějnice a čaroděje tanci. Během křepčení se vychovatelky změnily v čarodějnice, vytvořily odbornou porotu a vybíraly z každého oddělení ty nejkrásnější
čarodějnice a čaroděje. Když se všichni vyřádili na
parketu, proběhlo rozdělení cen. Vyhrávali ti, kdo se
umístili na prvních pěti místech, ale ani ostatní nemuseli být smutní, protože alespoň malou odměnu
dostal každý účastník v kostýmu. Na závěr čarodějného reje proběhla oblíbená čarodiskotéka. Věříme,
že si všechny čarodějné bytosti odpoledne užily.
„Abraka dabra, dexempo hej,
za rok se sejdeme, bude čarodějný rej!“
V. Zavřelová

DUBEN PLNÝ
AKTIVIT
Měsíc duben jsme v mateřské škole odstartovali
jak jinak než dnem plných legrácek s 1. aprílem.
Při vymýšlení chytáků si děti procvičily fantazii
a svoji vynalézavost a opravdu se bylo čemu
smát.
Naplno se rozběhly kurzy plavání pro předškoláky.
Výcvik probíhá v plaveckém bazénu Lagoon v Letňanech. Protože o výuku je obrovský zájem, vyrážíme směr Praha hned dvakrát týdně.
Na polovinu měsíce letos připadly jarní svátky –
Velikonoce. Abychom i my byli připraveni, učily se
děti koledy, tvořily dekorace, sely osení a „malo-

Čarodějnice ze základní školy

foto archiv MŠ

valy“ vajíčka. Pochopitelně jsme si povídali o zvycích
u nás i v okolních zemích. K tématu Velikonoc jsme
tentokrát připravili i tvořivé odpoledne s rodiči.
Každé dítě si s pomocí maminky nebo tatínka
mohlo vyrobit velikonoční tašku na pondělní koledu.
Po velikonočním odpočinku nás ve školce čekalo vzdělávací téma o dopravě. A protože praxe
a prožitek jsou více než pouhé povídání, sešla se
celá školka jedno dopoledne na dopravním hřišti
s příslušníky místní obecní policie. Děti se staly řidiči koloběžek či odrážedel a mohly si tak nanečisto vyzkoušet správnost chování na komunikacích.
Poslední dubnový den se celá školka proměnila
v malé potterovské Bradavice. Pro naše svěřence
jsme uspořádali čarodějnický rej – dopoledne plné
soutěží, čarování a hlavně legrace.
Jiřina Svobodová

Děti na dopravním hřišti

foto archiv MŠ

RECITÁTOŘI
Z LÍBEZNIC DOBYLI
ZÁMEK
V kultivovaném prostředí brandýského zámku
prožili žáci líbeznické školy zajímavý den. Dne
13. května se zúčastnili 21. ročníku recitační
soutěže Macharův Brandýs a úspěšně zde svoji
školu reprezentovali. Ve svých kategoriích získali
druhá místa recitátoři Marcel Pražský, Jaroslav
Vlasák a Matyáš Nečas. Ale i ti, kdo tentokrát
oceněni nebyli, budou na hezký den v Brandýse
nad Labem určitě rádi vzpomínat.
Šárka Mišurcová
Recitátoři, kteří se umístili na 2. místě
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

JARO V ATLETICKÉM
ODDÍLU
Na konci března skončila halová atletická sezona a od dubna se už zase vesele trénuje a závodí na dráze.
Letošní jaro nám zatím dělá samou radost, a to
i přes aprílové počasí, které vydrželo až do května.
No, posuďte sami.
Závody družstev přípravek
V Čelákovicích se 3. května uskutečnilo 1. kolo závodů družstev přípravek a naše tři družstva předvedla
úžasné výkony. Družstvo A je zatím na 1. místě, družstvo B na 5. místě a družstvo C na 11. místě z celkového počtu 15 družstev. Téměř všichni si vylepšili své
osobní rekordy a výkony štafet 8 x 200 m všech tří
družstev byly skoro neuvěřitelné. Celkově má závod
čtyři kola a vše vyvrcholí v září na Krajském finále Středočeského kraje v Berouně, kde, jak doufáme, budeme bojovat o co nejlepší umístění. Loni se naše přípravka umístila na nádherném 5. místě.
Krajské přebory jednotlivců mladšího žactva
Středočeského kraje
V neděli 5. května 2019 se ve velmi studeném počasí v Kutné Hoře konaly Krajské přebory mladšího

Chvilka soustředění s trenérem

8

žactva – jednotlivců (2006–2007). I přes tuto nepřízeň počasí si náš oddíl odvezl dvě stříbrné medaile – Zuzka Vágnerová za skok do dálky a Michal
Vošický za hod oštěpem –, několik čtvrtých míst
a spoustu úžasných umístění ve finále (Kuba Strnad
6. místo ve skoku do výšky a finále skoku do dálky,
Magda Kalašová finále kriket, Adam Somsedík finále skok do dálky) a nepočítaně osobních rekordů.
Za reprezentaci našeho oddílu děkujeme všem
zúčastněným závodníkům a rodičům, kteří v té
zimě neztráceli dobrou náladu, trpělivost a sportovní nadšení. Navíc se zúčastnili i někteří atleti
z přípravek – ročníku 2008 – a vůbec se mezi staršími závodníky a závodnicemi neztratili, například
Adélka Baumrukrová 6. místo ve skoku do dálky,
Sophie Pischnothová 11. místo ve sprintu na 60 m,
a téměř všichni si přivezli nějaký osobní rekord
a dobrý pocit z toho, že i když závodili jako jednotlivci, tak všichni fandili všem. Na skoku do dálky se
vyskytly také Lenka s Andreou jako rozhodčí, aby
nezapomněly na své rozhodcovské zkoušky, a snažily se měřit všem přesně a stejně.
Krajské přebory družstev staršího žactva Středočeského kraje
V neděli 28. dubna se konalo první kolo Krajských
přeborů družstev staršího žactva na Kladně. Zúčastnilo se družstvo dívek i chlapců a všichni se
snažili, co mohli, aby odvedli poctivé výkony. Nedělní silný vítr bohužel trochu k horšímu ovlivnil zejména běžecké disciplíny. Nejlepší výkony předvedli
Kristýna Brodská, jež v hodu oštěpem (30,57 m)
získala 3. místo, a Matěj Špicl, který se ve skoku
do dálky s výkonem rovných 5 m umístil také na
3. místě.

Základní kolo Čokoládové tretry a Štafetový
pohár – závody pro základní školy
K naší obrovské radosti se v letošním roce Základní
škola v Líbeznicích na naše doporučení přihlásila do
dvou atletických závodů – Čokoládové tretry a Štafetového poháru. Mezi závodníky je také velký
počet atletů z našeho oddílu. Velice nás těší, že
i škola v letošním roce více podporuje sportovní aktivity svých žáků a mezi vyučováním dopřeje dětem
čas i na velmi důležitý sportovní rozvoj.
Do krajského kola Čokoládové tretry na Kladně
je nominováno 18 dětí, které se v základním kole
konaném na Duhovce (s naší podporou a pomocí)
na začátku dubna umístily ve svých kategoriích na
prvních třech místech.
Družstvo 16 dětí se v okresním kole Štafetového
poháru v Čelákovicích umístilo na 3. místě a postoupilo do krajského kola, které se koná 15. května
2019 v Čáslavi. Držíme palce!
Ostatní závody pořádané mimo Český atletický svaz
V dubnu a květnu se mnoho našich atletů zúčastnilo
i dalších atletických závodů či přespolních běhů a ve
všech se umísťovali na předních místech. Všichni
nám dělají velikou radost a to platí nejen o atletech,
kteří na sobě poctivě pracují, ale také o rodičích,
kteří jsou ochotní podporovat své děti ve sportování
a vozit je na závody i na vzdálenější místa tak, aby
se potkaly s konkurencí i z jiných částí republiky, získaly cenné zkušenosti a také reprezentovaly modré
barvy našeho oddílu. Děkujeme.
Výběr ze závodů – Černošický meeting (9 medailí), Běh o pohár starosty Neratovic (4 medaile),
Běh veltruským parkem (8 medailí).
AL

foto archiv Atletika
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DUHOVÉ ZÁVODY –
4. ROČNÍK
Dne 14. dubna 2019 se na Duhovce v Líbeznicích konal další, již 4. ročník Duhových závodů.
Letošní počasí nám ukázalo svou horší stránku –
déšť, zimu, sychravo, vlhko... –, ale přes to všechno
se na Duhovce sešlo 192 závodníků, kteří i se svými
rodiči a příbuznými zvládli absolvovat skoro celý
den se závody, nestěžovali si a neztráceli dobrou
náladu. Mohli se občerstvit u stánku umístěného
na dřevěném pódiu a také se alespoň trochu schovat před deštěm v šatně tělocvičny, malí závodníci
i v tělocvičně.
Mladí atleti se sešli jak z Líbeznic, tak z bližšího
i vzdálenějšího okolí. Pro závody byli rozděleni do
skupin a nad nimi bděly oči vodiče, který s nimi absolvoval celý sportovní den. Hlavně ti nejmenší nemuseli mít strach, že by se někde ztratili nebo nestihli svoji disciplínu.
Nejmladší děti z ročníků 2013 a 2014 si zasoutěžily v trojboji, který se skládal z běhu na 50 m,
hodu tenisákem a skoku z místa.

CHLADNÉ POČASÍ
ZÁVODNÍKY NEODRADILO
Starší děti z ročníků 2004–2012 již absolvovaly
čtyřboj, který začaly sprintem na 60 m a při dešťové
nadílce si zaskákaly do písku a zaházely raketkou.
Ročníky mladšího a staršího žactva (2004–2007) vyměnily hod raketkou za vrh koulí. Vše završil běh
na 200 m, který všichni zvládli na jedničku – za to
jim náležela odměna ve formě čokolády a velikonočního perníku.
Vítězové na prvních třech místech si odnesli
zlaté, stříbrné nebo bronzové poháry, diplomy
a drobné odměny. Ukázalo se však, že největší radost mají všichni z krásných pohárů.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali za pomoc
a nasazení všech dobrovolníků z řad rodičů nebo
kamarádů při závodech. Počasí si vybralo svou nejhorší variantu, a tak jim děkujeme za odolnost,

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY
XIII.
Dodatky k dějinám sboru hasičů
(Viz díl I., str.159)
Ve zbrojnici požárníků v č. 43 jsou uloženy dvě
pamětní knihy: první jedná o založení sboru
a osudech do r. 1938, druhá – větší a nepopsaná – obsahuje dějiny pozdější. V té starší spolkové kronice jsou i fotografie, podpis Ervína hraběte Nostitze z r. 1904 (+ 1931). Týž a Bachofen
z Echtů věnovali po 100 zl. r. 1886, když zde
a v 11 okolních obcích se konaly sbírky, z nichž
pak byly koupeny obleky členům. Císař Franz
Josef I. přispěl 60 zl.
Prvních 15 let (1886–1901), pokud neměly stříkačky okolní obce, jezdili zdejší hasiči do nich k požárům, jichž bývalo více, když ještě mnoho chalup
a stodůlek mělo střechy kryté šindelem nebo došky
(snopečky slámy).
Stůjtěž zde zaznamenány alespoň některé požárky:
r. 1886 v číslech 32,63, v Bášti č. 17,
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výdrž, dobrou náladu a pozitivní přístup. Bez takových pomocníků by závody nebyly tak povedené.
Moc si vážíme jejich aktivní pomoci, zaujetí, nasazení a ochoty, s jakou nám pomáhají nejen během
závodů, ale i před závody s organizací a po závodech s úklidem a se vším. Jsme moc rádi, že takové
rodiče našich atletických nadějí v našem týmu
máme.
Nedá mi to a musím citovat reakci jedné pomocnice: „Včerejší závody dovolily i nám rodičům si sáh-

nout na dno svých sil. V tak hnusném počasí bych
za normálních okolností nevydržela déle než tři minuty. Ale včera to bylo opravdu pěkné a dětem se
to moc líbilo.“ Evi, my děkujeme!
Děkujeme také obci Líbeznice za finanční podporu závodů a ZŠ a ZUŠ Líbeznice za poskytnutí zázemí ve třídě Rondelu a v tělocvičně.

r. 1887 v č. 97 a stodola č. 34,
r. 1891 stáj u Porgesů č. 68, děti zanítily stoh Josefa
Láhy, blesk zapálil stodolu Josefa Maxy,
r. 1892 stoh u č. 18, chlévy u č. 1,
r. 1903 hořelo v pivovaře pakoměřickém,
r. 1906 shořelo stavení Koníčkovo č. 39,
r. 1947 stodola i stroje v č. 36.

r. 1913 činných 17, přispívajících 10, čestných 7,
r. 1924 činných 15, přispívajících 40,
r. 1938 činných 20, přispívajících 30, čestný 1.

Za úspěšné hašení ohňů dostávalo se sboru
odměn od pohořelých, obce, pojišťoven; například
po požárku 5. června 1889 v č. 106 dala Marie Michalová 2 zl., dvě pojišťovny po 10 zl.
Člen Otomar Blecha zachránil v č. 73 dítky dělníka Novotného před udušením, Hynek Šmatlák
čtyři děcka před utonutím.
Stříkačka koupená r. 1886 byla zprvu u starosty Josefa Láhy v č. 1 a napřesrok bylo zřízeno
cvičiště s kolnou u mýta (proti č. 259); sem převezli stříkačku 19. 4. 1887 na počest svěcení praporu banderia okresu karlínského. V r. 1900 byla
tamže postavena zbrojnice. V r. 1926 obec vystavěla na místě bývalé Vraždovny č. 20 novou zbrojnici a strážnici a zároveň ležiště i jako sušák na
hadice.
V r. 1904 sbor přikoupil ještě menší stříkačku
a naviják na hadice za 700 k.
Sbor čítal členů:
r. 1889 činných 14, přispívajících 0,
r. 1901 činných 10, přispívajících 20, čestné 2,

Lenka Zatylnyová

Hasičský sbor se zúčastňoval církevních a národních slavností: vzkříšení Páně na Bílou sobotu,
Božího těla, odhalení pomníku na památku padlých vojáků 29. 7. 1923, instalací farářů Olejčka
r. 1906, Vincence Nerada r. 1937. Když 1. října
1891 večer jel přes Měšice vlakem císař Franz
Josef I., byli mezi vítajícími taky zdejší hasiči, kteří
drželi rozžaté lampiónky. V r. 1914 narukovalo
hned pět členů, potom ve válce hasičské nářadí udržoval obecní strážník František Procházka,
zemřevší r. 1919. Ze členů umřeli například Václav
Vražda a Jan Tichý r. 1890, Josef Höger r. 1895,
Josef Maxa r. 1908, Gustav Pflanzer r. 1914, Karel
Hamršmíd r. 1944, Josef Procházka r. 1946 aj.
Pro mnohé třenice a neshody mezi členy sbor
se vůbec rozešel při valné hromadě 22. 12. 1895,
ale rok poté byl znovu ustaven. Sbor dobrovolných hasičů vyspěl a vyšinul se na přední místo
r. 1938, kdy konal 11 schůzí, 18 cvičení technických a 9 teoretických, hasil 3 požárky, obeslal 80
stráží; osmičlenný odbor samaritánů (zdravotníků)
přispěl první pomocí ve 27 případech. V témže
roce činily příjmy 4 191 Kč, vydání 4 181 Kč; inventář měl hodnotu 29 470 Kč.
AD
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OBECNÍ KNIHOVNA

PŘESVĚDČENÝ
VLASTENEC
A HUMANISTA
Básník opěvující mužnost i vlastenectví k celému
britskému impériu, prozaik s výrazným vypravěčským talentem získal v roce 1907 Nobelovu
cenu za literaturu - „...s ohledem na pozorovací
talent, originální představivost jakož, i mužnou
sílu idejí a umění kresby...“, tak přesně zní citace
z odůvodnění Švédské akademie.
Nositelem tohoto celosvětově významného ocenění se stal rodák z indické Bombaje Joseph Rudyard
Kipling.
Narodil se roku 1865 a celé své rané dětství prožil
v Indii. Studoval v Anglii a do Indie se opět vrátil po
absolvování anglické koleje (gymnázium) v sedmnácti
letech jako novinář, spoluvydavatel listu v Lahore
a pozdější přispěvatel Allahabadského pionýra.
Přestože pak v Indii strávil pouhých sedm let, načerpal tu náměty pro svou nejlepší tvorbu.
Tady také začal psát své první básně, které později vyšly ve sbírkách Departmental Ditties (1886)
a Barrack-Room Ballads (1892). V roce 1889 se vrá-

POZVÁNKA

til do Anglie a jeho povídky a básně zde měly velký úspěch. Poté co se oženil s Caroline Starr Balestierovou (napsali spolu román The Naulakha, 1892),
se manželé odstěhovali do USA. Během čtyřletého pobytu spatřily světlo světa jeho proslulé Knihy džunglí (1894–1895). Jejich hrdinové, chlapec
Mauglí, medvěd Balú, panter Bagýra a další, se stali
miláčky dětí celého světa.
Jak píše Aloys Skoumal v dovětku vydané Knihy
džunglí v Odeonu roku 1976:
„Kromě málo výrazných cestopisných črt zanechal Kipling obsáhlé básnické dílo, inspirované exotikou, přírodou, technikou, dobyvatelstvím, ale také
údělem prostých lidí, ztracených v cizině, vojáků,
úředníků, námořníků, průkopníků i služebníků, jejich
marným steskem i trpkým, v slovech nevybíravým
humorem. Při vší vnější rozmanitosti se dere stále zřetelněji na povrch rys zcela jednoznačný: kult ukázněné vůle, sloužící národnímu a státnímu celku.“
Nelze opomenout ani jeho didaktickou poezii.
Dvě nejznámější básně – „Když“ a „Mandalay“ –
jsou opravdovou tirádou o ideálu stoické mužnosti.
Slavnou báseň „Mandalay“ poprvé přeložil Jaroslav
Vrchlický a vyšla pod názvem „Písně mužů“. K tomuto žánru se řadí i jeho břitké epigramy.
Těžiště Kiplingovy tvorby leželo v próze, a to
spíše v novelách, povídkách, bajkách, pohádkách
než v rozsáhlejších výpravných dílech. Řada významných drobných próz obsahovala Prosté povídky z hor, Tři vojáky, Příběh Gadsbyových, Pod deodary, Fantóm nosítek a jiné a jiné obrázky z Indie
a ze světa. Napsal také dva romány: Zhaslé světlo
a Kim.
Jistým vrcholem Kiplingova prozaického umění
navždy zůstanou jeho Dvě knihy džunglí, které ho

Joseph Rudyard Kipling

foto google

podnítily k dalšímu psaní pro mládež: Stopka, Brouk
a spol., Pohádky, Stateční kapitáni a dva svazky fantastických vyprávění z bájné i raně historické
Anglie, vydané u nás pod názvem Šotkova kouzla
a Nová šotkova kouzla.
Poslední knihou, kterou spisovatel napsal, je
Něco o mém životě – je to kniha milých vzpomínek,
která vrhá zajímavé světlo na jeho život a práci.
Joseph Rudyard Kipling zemřel 18. ledna 1936
v Londýně.
AD

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
9. 5. 1927 narozena česká spisovatelka Ludmila
Vaňková – Král železný, král zlatý, Královský nach
tě neochrání, Válka růží
13. 5. 1840 narozen francouzský prozaik a dramatik Alphonse Daudet – Listy z mého mlýna, Tartarin
z Tarasconu
24. 5. 1940 narozen ruský básník a esejista, nositel
Nobelovy ceny (1987) Josif Brodskij – Vodoznaky:
zrcadlení času, Velká elegie
26. 5. 1900 narozen český básník, dramatik, prozaik a scenárista Vítězslav Nezval – Básně noci, Sbohem a šáteček, Praha s prsty deště
26. 5. 1910 narozen český básník a publicista
Oldřich Mikulášek – Šokovaná růže, Sólo pro dva
dechy, To královské
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Maminky, nemáte komu
spolehlivému svěřit vaše
děťátko, potřebujete
pracovat z domova, zajít
k lékaři, sejít se v klidu
s přáteli u kávy nebo se
věnovat chvilku sami sobě?

Akreditovaná chůva s profesní
kvaliﬁkací nabízí pravidelné
i občasné hlídání vašich dětí
v Líbeznicích, Březiněvsi
a okolí, Praha.

CHŮVIČKA SIMONA
www.chuvicka-simona.webnode.cz
tel. č. +420 608 326 499
e-mail: simona.sraz@seznam.cz

Zahradnická společnost
ACRE, spol. s r.o.
hledá ženu či muže
do své pěstební zahrady v Bašti,
možný jakýkoliv druh pracovního pměru.
Podrobnější informace na tel.: 603 813 398
J. Vokál, e-mail: info@acre.cz.
14
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Kalendář akcí
pro rok 2019
24. 5.
25. 5.
25. 5.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
29. 6.
20. 7.
24. 8.
31. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
5. 10.
12. 10.
2. 11.
17. 11.
23. 11.
1. 12.

Noc kostelů
Zahájení farmářských trhů
Diskotéka Na Chrupavce
Líbezné tančení
Líbeznické bludičky
Dětský den a Mamutfest
MéLíbeMOTO
Sejdeme se na náměstí
Country večer
Líbeznický koloběh
Den otevřených dveří nové školní budovy
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. 5.

Noc kostelů
Výstava prací žáků výtvarného oboru
a hudební program

31. 5.

Slavnostní koncert v rámci ZUŠ Open

17. 6.

Absolventský koncert
D. Faul, D. Chyba, D. Maneta,
J. Pytelka – kytara

19. 6.

Taneční akademie

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

Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1 400 ks • dtp: AGAMA® poly-graﬁcký ateliér, s.r.o. • tisk: MH Tisk s.r.o.

16

Líbeznický zpravodaj 5/2019

