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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

17. LISTOPAD NA VÝBORNOU

Číslo měsíce: 17. 11. 1989 – není co dodat.

Líbeznice nabídly letos hned několik příležitostí, jak oslavit 30. výročí sametové revoluce. Už
strohý výčet akcí ukazuje, že pro obec, místní spolky a aktivní občany to byla důležitá událost:
diskuse s pamětníky, křest nové publikace o Líbeznicích, slavnostní koncert, výstava výtvarných
prací, sázení Lip svobody a celodenní program o 30 letech svobodného skautingu.

Celou sérii veřejných akcí otevřel diskusní večer
s pamětníky líbeznických událostí revolučního roku
1989. „První plány jsme opravdu pekli v kuchyni –
u nás a také u Marie Trgiňové. Došlo nám, že se do
toho musíme také pustit, aby se poměry změnily.
Nemohli jsme v tom studenty nechat samotné,“ vy-
právěl o prvních revolučních aktivitách Karel Stoll.
„Radovali jsme se z toho, že bylo konečně možné
pojmenovat lež a faleš správným jménem,“ zdůraz-
nil jeden z podstatných momentů revoluce Ivan 
Pospíšil. 

OBEC VYDALA KE 30. VÝROČÍ
SVOBODY A DEMOKRACIE
PUBLIKACI

Nejdéle sloužící polistopadový starosta Ota Hlavín
popsal jeden z posledních impulzů k odporu celé
společnosti, kdy už nebylo možné mlčet: „Říkali
jsme si, že to už komunisté přehnali. Přece si nene-
cháme mlátit děti.“ Navázal pak vyprávěním na
první porevoluční léta, kdy v roli starosty nemohl
téměř nic dělat, protože na rozvoj obce nebyly pe-
níze a bojovalo se doslova o každou korunu. Teprve
s postupující ekonomickou transformací pak bylo
možné začít investovat do technických sítí, které
byly pro další rozvoj obce nezbytné. 

Na závěr celé diskuse představil místostaros-
ta František Grunt novou publikaci, kterou obec

k 30. výročí svobody a demokracie vydala. „Je to
vlastně pokračování loňské knížky o 100 letech Lí-
beznic. Teď jsme se pokusili na fotografiích uká-
zat, jak vypadal vývoj Líbeznic v posledních 30 le-
tech. Věřím, že až si tu knížku prolistujete, budete
mít Líbeznice zase o něco raději. Říkám to podle
sebe.“ Účastníci diskuse si tu publikaci hned od-
nesli. Ve schránkách všech líbeznických domác-
ností se objeví do konce měsíce.  

Hlavní událostí oslav byl koncert symfonického
orchestru Musica Florea pod taktovkou Marka
Štryncla. Poprvé tento soubor vystoupil v Líbezni-
cích v loňském roce u příležitosti 100 let samostat-
ného Československa. Letos představil symfonickou
předehru Antonína Dvořáka Othello a potom jeho
Pátou symfonii. Bylo to podle hodnocení většiny
hostů povedené vystoupení. Pravidelní návštěvníci
koncertů navíc ocenili, že dobová interpretace v po-
jetí Marka Štryncla ukazuje hudbu Antonína Dvo-
řáka o poznání dramatičtěji a živelněji, než bývá
zvykem. Kromě hudebního programu přinesl slav-
nostní večer také udělení Ceny obce Líbeznice.
Letos ji z rukou čestného občana Líbeznic a nejdéle
sloužícího polistopadového starosty Oty Hlavína
převzal Václav Mikoláš. Líbezničtí zastupitelé ocenili
jeho zapojení hned do několika místních spolků
a jeho dlouholetý přínos k rozkvětu občanské spo-
lečnosti.

Ještě před samotným koncertem proběhla v ha-
le Na Chrupavce vernisáž výtvarných prací žáků 

„Ukaž mi svobodu!“ – vernisáž                                                                                                       foto Petra Hajská

Milí spoluobčané,
Václav Havel začal svůj první novoroční projev

před třiceti lety větou: „Naše země nevzkvétá.“ Po
letech intenzivního přesvědčování o naší šťastné
současnosti a ještě radostnější socialistické budouc-
nosti zněla ta slova jako zjevení. Lidé v celé zemi
cítili, že se stávají účastníky historického přelomu.
Ten pocit přitom vyvolalo tvrzení, které by mělo být
samo o sobě spíš znepokojivé než posilující. Přesto
pohnulo zemí. Však i v osobním životě platí, že se
sebou můžete začít něco dělat, teprve když zjistíte,
jak špatně na tom jste. 

Pojmenování nepříjemné pravdy přineslo tehdy
naději, že se poměry zásadně zlepší. Podle mého
hlubokého přesvědčení se to opravdu naplnilo. Ta
věta měla burcující účinek. Mnoho lidí se pustilo do
práce s neobyčejnou chutí a poctivou motivací
měnit věci kolem sebe k lepšímu. Odmítám proto
současné snahy některých politiků i gaučových kve-
rulantů celý vývoj uplynulých třiceti let pomlouvat
a zlehčovat. Někdo mluví o promarněné příležitosti,
jiný zase o rozkradené zemi. Podívejte se na Líbez-
nice. Připadají vám promarněné, nebo dokonce roz-
kradené? Mně teda ne! Většina českých obcí, měst
a městeček v uplynulých třiceti letech prokoukla.
Pořád je sice co dohánět, ale není možné zpochyb-
nit pozitivní vývoj.

Při nedávné debatě o revolučních událostech
v Líbeznicích připomněl Vratislav Srb, že to období
pro něj znamenalo zásadní změnu klimatu ve spo-
lečnosti. Pohnuté dění tehdy v lidech odhalovalo
nejlepší lidské stránky. Lidé se k sobě chovali, jak
nejslušněji a nejohleduplněji mohli. Projevovalo se
to třeba i tím, že se všichni navzájem zdravili. Zcela
objektivně jsme ale na tom ekonomicky byli mno-
hem hůř než dnes. Nemyslím jen stát jako celek,
myslím i naprostou většinu jednotlivců. Prožívali
jsme přesto své šťastné období. 

Dnes se máme většinou lépe, ale vnímáme to
mnohem hůř. Zatímco tehdy jsme se radovali z věty
„Naše země nevzkvétá“, teď se zlobíme nad tím, že
si nemůžeme koupit všechny novinky, které se
mihly v reklamách před zprávami, a že má soused
o něco větší bazén než my. Takže se nejen neradu-
jeme, ale jsme vlastně naštvaní, zakabonění a na-
venek se to hned projeví tím, že se přestaneme na
druhé dívat vlídně a pak je i zdravit. Chtěl bych se
přimluvit, abychom poctivě zhodnotili, co se s námi
vlastně stalo. Možná bychom pak mohli říct, že se
na té naší obecní i státní zahradě leccos vypěstovat
podařilo, mnohé z toho dokonce úspěšně vzkvétá.
Samozřejmě se občas stalo, že jsme přehlédli vý-
honky nějakého plevele, nicméně velkou většinu
z nich se nakonec podařilo vytrhat. Víte ale, jak je
to s plevelem. Ten roste pořád! A dobrý zahradník
nesmí nikdy tento boj podcenit, aby zahradu velmi
rychle neopanoval pýr a lebeda.

Kdybych měl hledat další přesvědčivý důkaz, že
to s námi po třiceti letech tak špatně nevypadá, 
vyjmenoval bych, co všechno se jen v Líbeznicích
v souvislosti s letošním výročím odehrálo. Ale o tom
si přečtete uvnitř zpravodaje, tak jen dodám, že vět-
šinu toho si vymysleli, ze země vydupali a pro
ostatní zorganizovali aktivní líbezničtí občané. Jsem
opravdu moc rád, jak se u nás díky nim daří občan-
ské společnosti. Tak ať nám to vydrží nejméně dal-
ších 30 let! 

Váš starosta

Dokončení na straně 2
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ROZHOVOR

LÍBEZNICE JSOU NEJKRÁSNĚJŠÍ NA JAŘE

Co pro vás Cena obce Líbeznice znamená?

V první řadě to pro mě bylo velikánské překvapení,
které jsem vůbec nečekal. Ocenění si moc vážím,
neboť vidím okolo sebe mnoho jiných, kteří se
o obec zasloužili a mohli toto ocení dostat. 

Cenu jste převzal v baráčnickém kroji, kte-
rému se říká svéráz. Co pro vás znamená
být součástí obce baráčníků?  

Je to kolektiv lidí, které spojuje stejná myšlenka ba-
ráčnictví. V dnešní době sice už baráčnictví nemusí
plnit původní myšlenku, se kterou vznikalo, tedy
nezištná pomoc chudým a potřebným, od toho jsou
tady jiné instituce. Dnes jsou však baráčníci důležití
proto, že se snaží zachovat národní zvyky, tance,
kroje a tradice, které k našemu národu patří. 

Cena obce Líbeznice vám byla udělena
u příležitosti oslav 30 let svobody a demo-
kracie v České republice. Jak vy osobně jste
prožíval listopad 1989? 

V roce 1989 jsem pracoval jako mistr v nástrojárně
v podniku Avia v Letňanech. Účastnil jsem se se-
tkání spolupracovníků a kolegů, kde vystoupil mino
jiných také představitel divadelníků Ladislav Mrk-
vička, jehož projev si pamatuji dodnes. Ojedinělá
byla také celková atmosféra ve společnosti. Uvědo-
muji si tu celkovou uvolněnost a očekávání, které
tehdejší události přinesou. Takovou událost myslím
už ve svém životě nezažiji. 

Když se ohlédnete za uplynulými 30 lety, co
je pro vás z této doby nejdůležitějším nebo
nejsilnějším zážitkem? 

Když se podívám na svůj život a léta před sameto-
vou revolucí, tak z pohledu člověka, který žil hlavně
prací, to byly roky klidu a míru, ale takové šedivé.
Po roce 1989 události vzaly spád a vysoké obrátky
a je to vidět na každém kroku. Rozvoj obcí, měst,
kultury i další aspekty života jdou jednoznačně
správným směrem. 

Stál jste u obnovy skautingu v Líbeznicích
a dlouhá léta působil jako oddílový ve-
doucí. Kde se u vás vzala láska ke skautské
tradici? 

To je přímo rodová tradice. Už můj otec byl skautem
od dětství za první republiky a ve skautu byl činný
i po válce. Bohužel zažil zrušení skautingu v pade-
sátých letech a už se nedožil jeho obnovy v roce
1968. Této obnovy se účastnili skauti, kteří skauto-

vali před válkou i po ní, a jelikož můj otec už nežil,
pozvali mě jako jeho nástupce. U Tišnovských,
v současném Divadle kouzel, se nás sešlo asi čtyřicet
na ustavující schůzi a líbeznický skauting byl oživen.
V našich oddílech pak byli synové starých skautů ze
čtyřicátých let. Rozmach činnosti bohužel skončil
v roce 1970, kdy ještě proběhl tábor na Staré vodě
v Jizerských horách, ale následně po něm byla
skautská organizace na podzim opět zrušena. 

Jak probíhalo obnovení skautské činnosti
v naší obci po roce 1989? 

Po roce 1989 obnova už nebyla tak živelná, protože
spousta starých skautů už mezi námi nebyla. Pra-
covali jsme v mnohem užším kruhu než koncem še-
desátých let. Přesto se nám podařilo oddíl obnovit
a nabalovat na sebe další členy. Mám velikou radost
z toho, že po třiceti letech je nás přes 200 a v Lí-
beznicích se do skautingu zapojuje čím dál více lidí.
A za to všem děkuji. 

Jste ve skautu činný i v současnosti? 

Jsem, ale už spíše symbolicky. Když je potřeba, za-
pojím se do pomoci při stavbě tábora nebo při dal-
ších akcích. 

Jste skaut, baráčník, zahrádkář, máte vůbec
ještě čas na nějaké své koníčky? 

U mě platí pravidlo, že v důchodu člověk prakticky
žádný volný čas nemá. Uvedené akce mi zaberou
většinu času, nějaký čas vyžaduje také práce okolo
domu a domácnosti, občas vypomáhám kamará-
dům s různými aktivitami. Na koníčky, na které jsem
se těšil, že budu vykonávat naplno, bohužel moc
času nemám. 

Mezi vaše koníčky patří fotografování. Bez
vašich obrázků se neobejde žádná publika-
ce nebo výstava o Líbeznicích. Která místa
máte v naší obci nejraději?

Mám rád místa spojená s mým dětstvím. Jako kluci
jsme měli party, které působily v různých místech
a naším prostorem byla Lána, cesta mezi Líbezni-
cemi a Hovorčovicemi. Stála tam bývalá cihelna,
a proto to bylo místo klučičích bitev, kde jako stře-
livo sloužil jíl. Dalším místem je Mratínka nebo fot-
balové hřiště a jeho okolí. To jsou místa mého
mládí, která mi zůstala v paměti dodnes. 

A pokud jde o roční dobu, kdy jsou podle
vás Líbeznice nejkrásnější? 

U příležitosti oslav 30 let svobody a demokracie byla udělena historicky druhá Cena obce Líbez-
nice Václavu Mikolášovi, kterého místní znají spíše pod přezdívkou Miky. Václav Mikoláš je líbez-
nický rodák, skaut, baráčník, zahrádkář a fotograf Líbeznic. Stál u obnovy místního skautského
oddílu, ve kterém potom dlouhá léta působil jako oddílový vedoucí, v letech 2014–2018 byl i za-
stupitelem obce a předsedou Sociálního výboru. Cena obce mu byla udělena za mimořádné ak-
tivity ve prospěch rozvoje občanské společnosti v Líbeznicích a podporu spolkového života. 

Líbeznice jsou nejkrásnější na jaře, když všechno vy-
kvete. To je přímo pastva pro oči. Jedny z nejhezčích
fotek, které jsem kdy udělal, jsou ty s kostelem
a rozkvetlými třešněmi v jeho bezprostředním okolí.
Na jaře fotím Líbeznice moc rád.   

V Líbeznicích jste se narodil a prožil prak-
ticky celý svůj život. Co pro vás Líbeznice
znamenají a proč vám tolik přirostly k srdci? 

Líbeznice mám rád od narození, kdy jsem tady jako
kluk vymetl každý kout. Mám stále v paměti, jak Lí-
beznice vypadaly za mých mladých let, a člověk si
promítá ty velikánské změny, kterými Líbeznice pro-
šly. Po svatbě jsem se na 25 let z Líbeznic odstěho-
val, a když jsem se vrátil a naskočil zpět do líbez-
nického vlaku, tak mi nebylo jedno, co se tady děje,
a měl jsem zájem o společenský i kulturní život
v obci. Také jsem začal fotografovat proměny Líbez-
nic a to, co se v obci děje.

Jak hodnotíte současný vývoj v obci?

Když srovnám Líbeznice dříve a dnes, je patrný ten
ohromný rozdíl. Jak zde žiji, vidím ty veliké pro-
měny, které přispívají ke kráse celé vesnice. Upra-
vené chodníky, nové ulice, stavby. Dnes je radost si
Líbeznicemi projít. 

Na závěr si vás dovolím požádat o jedno
přání. Co byste České republice a Líbeznicím
popřál do dalších třiceti let?

Popřál bych jim hlavně dobré mezilidské a soused-
ské vztahy, aby byly vřelejší, aby si lidé vzali za své
nejen to, co mají za plotem, ale i to před ním a po-
mohli tím k lepšímu vhledu obce. České republice
bych přál život v mírové době, aby trvala co nejdéle.
Abychom mohli užívat míru my i naše děti. 

Děkuji za rozhovor.
František Grunt

Václav Mikoláš s Cenou obce Líbeznice
                                                        foto Petra Hajská

líbeznické Základní umělecké školy s tématem le-
tošních oslav. „Pro mě je téma svobody jedno z nej-
důležitějších v životě. V roce 1989 jsem všechny re-
voluční události prožíval jako boj za to, abychom se
nemuseli déle dusit za zavřenými okny totalitního
pokoje, ale mohli znovu volně dýchat,“ uvedl vyda-
řené práce svých žáků učitel Radek Macke. Vedle
portrétu Václava Havla bylo možné vidět nejrůzněj-
ší kompozice se symboly sametové revoluce – od

klíčů, jimiž se zvonilo na náměstí, až po květiny,
které studenti pokládali před kordon policistů na
Národní třídě.

Na celé nedělní odpoledne 17. listopadu připra-
vilo líbeznické skautské středisko program k třiceti
letům svobodného skautingu. V hale Na Chrupavce
bylo možné si projít pohnuté dějiny třikrát zaká-
zaného a třikrát obnoveného skautského hnutí.
K tomu si každý mohl vyzkoušet na pozoruhodně
věrné hře, jak se vyvíjel život člověka, když se narodil
v rodině kulaků nebo když odmítl členství v pionýrské

organizaci. Velké pozitivní ohlasy zaznamenala také
historická hra o Líbeznicích. Pro velký úspěch bude
brzy přístupná i na internetových stránkách obce. 

Poslední symbolickou událostí letošních oslav
bylo společné zasazení dvou Lip svobody před bu-
doucí hasičárnou. „Přál bych si, aby obě lípy krásně
košatěly, vyhýbaly se jim všechny choroby a rostly
do krásy, stejně jako Líbeznice a celá Česká repub-
lika,“ vyslovil originální přání František Grunt.

-mk-
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TÉMA

Hlavním cílem tohoto projektu je snaha pomoci
lidem v akutní nouzi, bojovat proti plýtvání potra-
vinami, dělit se o ně s těmi, kdo mají hlad, a obno-
vovat solidaritu mezi lidmi. 

Co dělají potravinové banky?

Jsou to neziskové organizace, které shromažďují
potraviny a distribuují je odběratelským charitativ-
ním a dobročinným organizacím, v případě Líbeznic
to je právě společnost Antonia. Skrze ně se potra-
viny dostávají ke koncovým klientům – seniorům,
samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova
a v nouzi. Potraviny banky získávají od potravino-
vých řetězců, z potravinových sbírek, evropského
programu potravinové a materiální pomoci, od pěs-
titelů, producentů a jednotlivců. 

Minimálně ze 75 % se jedná o potraviny ur-
čené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou mi-
nimální trvanlivosti, neprodejné potraviny s po-
škozeným obalem nebo například špatným ozna-
čením, které by jinak skončily na skládce nebo ve
spalovně. 

A jak takový systém funguje?

Vybraní podporovatelé poskytnou přebytečné jídlo
(například supermarkety vyhazují obrovské množ-
ství jídla, které je naprosto v pořádku). Potravinová
banka je uskladní a protřídí (potravinám banka za-
jišťuje nejlepší podmínky, třídí potraviny a následně
je rozdělí potřebným).

Občané Líbeznic, kteří patří mezi skupiny, které
mohou čerpat pomoc z potravinové banky a mají

POTRAVINOVÁ BANKA NABÍZÍ ZDARMA
PŘEBYTEČNÉ POTRAVINY LÍBEZNICKÝM
OBČANŮM 
Společnost Antonia senior services, s. r. o., která již v Líbeznicích obstarává péči o seniory a senior
taxi, se rozhodla nově spolupracovat s Potravinovou bankou pro Prahu a Středočeský kraj. V rámci
této spolupráci dokáže líbeznickým občanům zajistit zdarma několik kilogramů potravin. 

Sbírka potravinové bance                    foto Google

o takový druh podpory zájem, mohou kontaktovat
přímo organizaci Antonia na následujících kontak-
tech:

Antonia senior services, s. r. o.
+420 775 122 068
+420 608 505 045
e-mail: info@antonia.cz

Věříme, že i takový druh pomoci může být v Líbez-
nicích užitečný.

František Grunt

KONTEJNERY
S KLOKANEM 
POMÁHAJÍ DĚTEM
Dva modré kontejnery v Líbeznicích mají na sobě
obrázek klokana, aby bylo zřejmé, že jejich využití
podpoří děti v zařízeních Fondu ohrožených dětí. Ty
na patnácti místech v republice s celkovou kapaci-
tou 322 míst dostanou péči, která je alternativou

ústavního umístění, nicméně jejich financování ze
strany státu nestačí. Kromě materiální podpory
proto projekt KlokTex.cz přispívá z každého kilo-
gramu odevzdaného materiálu částkou 1 Kč přímo
na transparentní účet FOD.

Toho se dá dosáhnout jen v případě, že ode-
vzdané oděvy, textil, spárované boty, kabelky, hrač-
ky a další jsou v dobrém stavu. Nedá se už dále vy-
užít poškozené, vlhké nebo znečištěné oblečení, je
vhodné zvážit, jaká část už patří do směsného od-
padu, aby nezabírala místo pro použitelné kilogramy.
Umístění do igelitové tašky nebo pytle také zaručí,
že nedojde k dalšímu poškození nebo znečištění.

Díky podpoře obce má tak každý příležitost při-
spět k ekologické recyklaci a v tomto případě také
podpořit konkrétní charitativní projekt. Celkem už
kontejnery s klokánkem přinesly dětem, kromě ma-
teriální pomoci dle aktuálního požadavku, pěkných
1 067 848 korun a za to všem občanům Líbeznice,
kteří do těchto kontejnerů přispívají, patří velký dík.
Pojďme společně tuto částku i nadále zvyšovat. 

Děkujeme všem.

Tým projektu www.KlokTex.cz

Kontejner na oblečení             foto archiv KlokTexDěti potřebují nejvíce oblečení                                                                                          foto archiv KlokTex
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

POHÁDKOVÉ 
LÍBEZNICE 
JIŽ POSEDMÉ
Nechce se mi to věřit, ale už je tomu tak. Co
začalo v roce 2013 jako zábava pro menší sku-
pinu rodičů s dětmi, se rozrostlo v akci, kterou
již počtvrté podpořila obec Líbeznice.

Ano, jedná se o podzimní večerní stezku s úkoly –
Honba za pokladem líbeznického skřítka. Letos na
motivy pohádky Karla Jaromíra Erbena „Tři zlaté vlasy
děda Vševěda“. Stejně jako každý rok se organizátoři
snaží vybrat příběh, který upadá v zapomnění. Ona 
i samotná příprava je v začátcích velmi vtipná, jelikož
si každý většinou pamatuje jen část pohádky a do té
ještě zamotá úplně jinou. Nezbývá tedy nic jiného než
skutečně zasednout, celé přečíst a začít vymýšlet,
chystat kostýmy, vyrábět dárky a v neposlední řadě
péct tradiční skřítkovské perníčky.

ÚČASTNÍCI SI PŘIPOMNĚLI 
POHÁDKU TŘI ZLATÉ VLASY
DĚDA VŠEVĚDA

Účastníci letošní honby za pokladem                                                                          foto Jaroslav Baumruk

I letos byl o akci velký zájem a dorazilo na 200 dětí.
Navíc nám přálo počasí, takže ve večerních hodinách
bylo hřiště v Areálu zdraví, kde byl cíl stezky, naprosto
plné.

Na závěr bych ráda poděkovala nejen hlavním
organizátorům, ale i všem, kdo se na přípravách

více či méně podílejí. Jsem ráda, že mohu být sou-
částí tak skvělého realizačního týmu.

Tak zase za rok…
Lenka Z.

Nástup před Kaprálovým mlýnem                                                                                                                                                                                       foto archiv Willi

CELOSTŘEDISKOVÁ VÝPRAVA LÍBEZNICKÝCH SKAUTŮ A SKAUTEK
Jako již každoročně se naši skauti vydali na víken-
dovou celostřediskovou výpravu. Letošní účast byla
velice hojná. Vyšplhali jsme se na skoro 130 účast-
níků. 

Dne 11. října jsme se sešli na hlavním nádraží
a poté cestovali do mezinárodní dobrovolnické
skautské základny – Kaprálův Mlýn (Brno). Víken-
dový program byl laděn do výročí 30 let od same-

tové revoluce = 30 let svobodného skautingu.
V pátek během odpoledne a v sobotu dopoledne
si děti vyzkoušely, jak se žilo jejich rodičům a praro-
dičům za minulého režimu. V sobotu odpoledne
následovala samotná revoluce, kde nechyběl ani
průvod, na který si děti předem vyrobily plakáty
s hesly, a navečer jsme uspořádali skautské volby.
Během víkendu jsme také prozkoumali krásy ta-

mější přírody a dozvěděli se něco o Kaprálově
mlýně. V okolí mlýna se nachází přírodní rezervace
s krásnými jeskyněmi. Do jedné z nich jsme se
všichni vešli. Počasí nám přálo a víkendovou akci
jsme si moc užili.

Těšíme se zase na příští rok, kam to asi bude?

Anna Dvořáková – Slunce 
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36. VEJŠLAP 
POVODÍM 
MRATÍNSKÉHO 
POTOKA
V sobotu 12. října 2019 proběhl již 36. Vejšlap
povodím Mratínského potoka. Od rána účast-
níkům přálo nádherné počasí, které bylo po
celý den doslova letní. 

Na startu se účastníci mohli povzbudit výtečnou
kávou či osvěžujícími nápoji připravenými obsluhou
Žluté karty. Ti, kdo se vydali na sedmikilometrovou
trasu „po svých“, poznali krásy okolních obcí a je-
jich zákoutí, které při běžných cestách z oken do-
pravních prostředků leckdy ani nevidí. Cyklisté na
50 km dlouhé trase zavítali do okolí Staré Boleslavi,
kde byli kromě turisticky zajímavých míst okouzleni
krásou podzimních barevných tónů rozlehlých okol-
ních lesů. Poděkování patří všem, kdo se akce
zúčastnili, a také osobám a organizacím, které se
na pořádání akce podílely, včetně restaurace Žlutá
karta, jež poskytla zázemí pro start a cíl akce. 

Zdeněk Šimerka Do sedel!                                                                                                                                                   foto -zš-

Jak správně oživit „medvěda“                                                                                                     foto archiv MŠ

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

VE ŠKOLCE 
SE NENUDÍME
Není to tak dávno, co nám sluníčko zamávalo po-
sledními letními paprsky. A stejně tak jsou pro ně-
které nenávratně pryč první dny strávené v naší
školce. Pro pár desítek dětí bylo 2. září opravdu po-
prvé. Poprvé strávily chvíle se zcela cizími lidmi
(námi učitelkami) i neznámými budoucími kama-
rády. První dny jsou velmi náročné. Tolik věcí a in-
formací, které si „nováček“ musí zapamatovat, na-
učit se a hlavně zvládnout bez maminky. Vědět, kde
má v šatně své místo, jak vypadá jeho značka, kam
se posadit ke stolečku, a spousty dalšího. Když se
ten maličký rozkouká, potěšen svým úspěchem,
všichni se ptají na jména kamarádů ze třídy. A těch
je požehnaně. Pak přicházejí na řadu školková pra-
vidla, ta se musí znát a dodržovat. OUŠKOVÉ pra-
vidlo – ve třídě se nekřičí (což nám tedy vůbec
nejde); ŠNĚČKOVÉ pravidlo – v budově se neběhá;
KOŠŤÁTKOVÉ pravidlo – mnohé naučí udržovat po-
řádek a hlavně si po sobě uklízet; KYTIČKOVÉ pra-
vidlo – naučí děti vážit si přírody kolem sebe; po-
slední SRDÍČKOVÉ pravidlo – říká, že ve třídě se
máme rádi a jsme všichni kamarádi, společně si hra-
jeme, vesele se smějeme. Ale tohle všechno už dnes
naši nově příchozí znají.

UŽ TOHO TOLIK UMÍME

Všichni společně jsme sledovali měnící se roční
období, řekli jsme si něco o změnách v přírodě
s končícím létem, o přípravě zvířátek na nadcháze-
jící zimu a spousty dalšího. Abychom se nenudili,
zavítalo k nám oblíbené divadlo Bílek s pohádkou
O Červené karkulce. V budově Bezinka se děti za-
pojily do pokusů Chemického divadla. Na konci
měsíce září nás navštívila záchranná zdravotnická
služba s opravdickou sanitkou a veškerým vybave-
ním. Děti se hravou formou seznámily se základy
první pomoci.

Dne 22. října jsme uspořádali „Tvořivé odpo-
ledne“ pro rodiče a děti. Každý, kdo přišel, si mohl
vyrobit neobvyklou halloweenskou dýni. Rodiče
nově příchozích dětí měli možnost poznat kama-

rády svého dítěte, popřípadě i jejich rodiče. Doufá-
me, že se odpoledne povedlo, a těšíme se na příště.

Jiřina Svobodová
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

DĚTI ZVÍŘATŮM
ZŠ a ZUŠ Líbeznice uspořádaly v měsíci říjnu
soutěž ve sběru kaštanů. Soutěž byla určena
pro žáky 4. a 5. ročníků. Dříve bylo běžné, že
školy spolupracovaly s mysliveckými spolky
v okolí. Ačkoli sběr kaštanů není již tak popu-
lární, kaštanománie měla velký úspěch. 

„Je to nejkvalitnější příkrm, který může lesní zvěř
pro svou kondici získat,“ říká Jiří Smetana, člen
mysliveckého spolku ve Vinařicích. Těžké tašky a be-
dýnky s kaštany přinášeli obětaví žáci, ale i rodiče.
Celkem se vybralo neuvěřitelných 1 482 kilogramů.
Vítězem se stala třída V.D, která nasbírala 10 pytlů
kaštanů. Pro všechny děti byly připraveny atraktivní
ceny. Pytle kaštanů putují do mysliveckých spolků
na Berounsku. 

Cílem bylo, aby se děti vydaly spolu s rodiči a ka-
marády do přírody, parků a alespoň na chvíli odvrá-
tily zrak od mobilních telefonů.

Aneta Svobodová Vítězná třída V.D                                                                                                                            foto archiv ZŠ

OPIS Z OBECNÍ 
KRONIKY
XX.

V archivu zdejší obce se zachovala listina z 31. pro-
since 1878 psaná napřed česky, poté německy.

Je to Propuštění z obrany zemské – Landwehr –
Abschied.

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
7. 11. 1811 narozen český spisovatel, básník, pře-
kladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek
Karel Jaromír Erben 
– Kytice z pověstí národních, České pohádky

8. 11. 1900 narozena americká spisovatelka Mar-
garet Mitchell 
– Jih proti Severu I., II.

13. 11. 1850 narozen skotský prozaik, esejista
a básník Robert Louis Stevenson 
– Klub sebevrahů, Ostrov pokladů, Podivný případ
Dr. Jekylla a pana Hyda

16. 11. 1810 narozen český básník Karel Hynek
Mácha 
– Máj, Marinka, Cikáni

30. 11. 1835 narozen americký novinář, spisovatel
a humorista Mark Twain 
– Dobrodružství Huckleberryho Finna, Milionová
bankovka a další příběhy, Yankee z Connecticutu
na dvoře krále Artuše

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY
C. k. pěšák Josef Fujera, narozen r. 1844 v Záluží

u Roudnice, katolík, stavu svého ženatého, sloužil
u c. k. pluku pěších č. 42 deset let, pak u c. k. pra-
poru zemské obrany č. 40 za pěšáka 2 roky, tedy
v celosti 12 let věrně, byl s sebou v tažení polním
r. 1866 proti Prusům, má právo nositi váleční me-
daili. Za jeho dobrou službu se mu tato listina vy-
dává. V Mostě 31. 12. 1878.

Razítko zní: K. k. Böhmische Landwehr – Bata-
illon Brüx N°40.

Různosti z archivu zde:

V r. 1884 činily obecní přirážky 4,5 % k daním stát-
ním.

Václav Srb byl majitelem č. 13 a 16.

Vilém z Arltů byl majitelem č. 17, 36, 118,136,
Jan Tichý č. 39.

Antonín Novák č. 38, 120.
Cukrovar platil obecních přirážek r. 1883 zl. 466,

r. 1884 zl. 232.
V roce 1887 byla zde 144 čísla domovní.
Almužníci – žebráci konali každý pátek ob-

chůzky po staveních pro almužnu do r. 1888,
potom se jim vyplácely milodary z obecní kasy.

V r. 1896 obecní tajemník Jan Kudrna měl 300
zlatých ročního platu. Téhož roku se tu ještě vybíralo
mýto; v mýtnici bydleli Šejnoha, Musil, Kheil Davídek,
posledním mýtníkem byl výběrčí Šejnoha.

AD

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
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PŘÍBĚHY ŽEN,
KTERÉ VYNIKALY 
V PRŮBĚHU 
STALETÍ
V.
Caroline Lucretia Herschel byla astronomka, kte-
rá spolupracovala se svým bratrem Wiliamem Her -
schelem na katalogizaci hvězd a dvojhvězd severní
oblohy. Také objevila osm komet, z nichž jedna,
35P/Herschel-Rigollet, byla na její počest pojmeno-
vána.

Herschelovi pocházeli z Heršpic nedaleko Slav-
kova a původně se jmenovali Jelínkovi. Jako protes-
tanti nebyli na katolické Moravě vítáni, proto odešli
do Saska, kde se z Jelínků stali Hirschly a později
Herschely. Isaak Herschel, Carolinin otec, se pů-
vodně vyučil zahradníkem, ale láska k hudbě ho do-
nutila dobré místo opustit. Později byl hobojistou
ve vojenské kapele. Nakonec se usadil v Hannoveru,
kde se oženil a měl deset dětí, z nichž se dospělosti
dožilo jen šest. 

Své děti vedl k hudbě, Caroline učil hrát na
housle, aby mohla hrát v orchestru. Matka Anna
Ilse to nerada viděla, chtěla, aby se Caroline stala
švadlenou a starala se o rodný dům.

Pět let po smrti svého otce Caroline přijala po-
zvání od svého staršího bratra Wiliama, který se

OBECNÍ KNIHOVNA
usadil v anglickém lázeňském městečku Bath jako
varhaník a dirigent. Naučila se anglicky, studovala
matematiku a u bratra zpěv. Po několika měsících
již mohla zpívat na koncertech v Bath a Bristolu.

V té době také její bratr Wiliam studoval astro-
nomické spisy, ve volném čase vyráběl velké dale-
kohledy a systematicky katalogizoval hvězdnou ob-
lohu. Caroline při jeho pozorování zaznamenávala
naměřené údaje. Jeho přesnost a systematičnost
vedla k tomu, že 13. března 1781 objevil objekt,
který se pohyboval. Byla to planeta, jež později do-
stala název Uran.

Wiliam byl několikrát na návštěvě u dvora, kde
s králem Jiřím III. pozoroval noční oblohu. Ten byl tak
nadšený astronomickými jevy, že mu v roce 1781 na-
bídl roční plat a místo královského astronoma. Král
jmenoval Caroline asistentkou jejího bratra i s ročním
platem. Díky své neúnavné práci získala i řadu oce-
nění – v roce 1828 Gold Medal of Royal Astronomi-
cal Society, v roce 1835 se stala jako první žena člen-
kou Royal Society a v roce 1846 získala Prussian Gold
Medal for Science od Pruské akademie.

V roce 1796 začala s revizí katalogu hvězd His-
toria Coelestis Britannica od Johna Flamsteeda.
O dva roky později vydala na náklady Royal Society
nový katalog. V roce 1828 sestavila společně se
svým synovcem Johnem katalog s názvem Index to
Flamsteed’s Observations of the Fixed Stars, který
obsahoval do té doby objevených 2 500 mlhovin,
hvězdokup a přes 1 000 dvojhvězd.

Od roku 1818 byl Wiliam stále více nemocný,
a tak pozorování přenechal svému synovi Johnovi
a sestře Caroline. V roce 1822, po bratrově smrti,
se Caroline odstěhovala do rodného Německa za
nejmladším bratrem Johannem Dietrichem.

Synovec John dokončil dílo svého otce i Caroline
svazkem Pozorování z mysu, který si Caroline ještě
stačila přečíst.

Caroline Lucretia Herschel                  Foto Google

ADVENTNÍ
KONCERT

Zveme vás na předvánoční 
adventní koncert,

který se bude konat
ve čtvrtek 19. prosince 2019.

Začátek koncertu 
je v 18.30 hodin

v prostorách komunitního 
centra ARCHA 

v budově staré školy ulice 
Martinova 142 (za kostelem).

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Společenství křesťanů 
Líbeznice

POZVÁNKA PODĚKOVÁNÍ

Zemřela 9. 1. 1848 ve věku 98 let v Hannoveru.
Její jméno nese také kráter C. Herschel na Měsíci

a asteroid objevený v roce 1888, který byl nazván 281
Lucretia, což bylo Carolinino druhé jméno.

/zdroj Wikipedia, internet, techmania.cz/

AD
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Domácí péče Včelka
hledá pomoc při zajištění zdravotní péče 
v lokalitě Líbeznice – okres Praha Východ.

Hledáme zdravotní sestřičku, která by 
byla ochotna pravidelně, nebo dle dohody
zajišťovat péči ve všední dny 
od 11,30 – 12,15 hodin.

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení,
možnost přivýdělku i pro matky na MD,
nebo sestřičky v důchodovém věku.

Veškeré informace Vám rádi předáme 
na tlf. 601 152 688.

Tým Domácí péče Včelka
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Kalendář akcí pro
rok 2019/2020

1. 12. Vánoční trhy a koncert 
v kostele sv. Martina

6. 12. Vánoční večerní běh

7. 12. Andělská cesta

24. 12. Vánoční sousedské setkání

25. 1. 2020  Líbeznický ples

8. 2. 2020  Veletrh líbeznického 
vzdělávání 

KALENDÁŘ AKCÍ 2019/2020 ZŠ a ZUŠ
4. 12. 2019 Mikulášský koncert

12. 12. 2019 Vánoční taneční akademie 

18. 12. 2019 8. vánoční Líbeznění 

19. 12. 2019 Třídní přehrávka žáků Štěpána Camfrly 

13. 1. 2020 Třídní přehrávka žáků Gabriely Žižkové 

14. 1. 2020 Třídní přehrávka žáků Nadi Novotné

15. 1. 2020 Třídní přehrávka žáků Ondřeje Veselého

22. 1. 2020 Třídní přehrávka žáků Magdalény 
Pospíšilové a Veroniky Dvořáčkové 
Žofákové

23. 1. 2020 Třídní přehrávka žáků Josefa Pospíšila
a Ivy Štrynclové

29. 1. 2020 5. koncert žáků ZUŠ

V prosinci a lednu se s námi můžete setkat na třídních 
přehrávkách jednotlivých učitelů. 

Informace o termínech budeme postupně zveřejňovat na
www.zslibeznice.cz/pripravujeme

POŘAD VÁNOČNÍCH 
BOHOSLUŽEB V KOSTELE 
SV. MARTINA V LÍBEZNÍCÍCH
24. 12. Štědrý den
16 hod.   Dětská vánoční mše s koledami 

a hudebním doprovodem dětí 
Řídí Marek Štryncl, na varhany hraje 
Iva Štrynclová

22 hod.   Půlnoční mše
                  - Pastorely a koledy s doprovodem 

varhan, trubky - Zpívá malý sbor, řídí 
a na varhany hraje Lucie Stollová

25. 12. Boží hod
10 hod.   Mše sv. s lidovým zpěvem

29. 12. Svátek Svaté rodiny – neděle 
10 hod.   Mše sv. s lidovým zpěvem

31. 12. Silvestr 
16 hod.   J. J. Ryba: Česká mše vánoční
                  - Velký sbor, sóla, orchestr a varhany
                  - Řídí Lucie Stollová

1. 1. Nový rok
10 hod.   Mše sv. s lidovým zpěvem


