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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

I MALÁ OBEC MŮŽE SVÝMI INVESTICEMI
POMOCI NASTARTOVAT EKONOMIKU

Fréza v plné práci na ulici K. H. Máchy

foto František Grunt

A Líbeznice se této pomoci chopí přímo ukázkově. Jistě všichni z médií víte, že příjem obce od
začátku koronavirové krize poklesne; rozpočtovým určením daní, tzv. RUD, obec sice obdrží stejné
procento z vybraných daní, ale bude se odpočítávat z podstatně menší „hromádky“.

Zastupitelé obce již při schvalování rozpočtu na letošní rok stanovili priority letošních investičních
akcí. Rozpočet zahrnoval náklady na dokončení rozestavěných akcí jako sadové úpravy u nového pavilonu školy, dostavbu hasičské zbrojnice i dokončení modernizace hlavní budovy základní školy.
Zároveň si připravili i jakýsi zásobník projektů, které
by mohly být realizovány. Samozřejmě v případě
volných finančních prostředků. „Po důkladné analýze hospodaření obce a hlavně stavu peněz na
účtech včetně těch ‚na cestě‘ v podobě proplacení
dotací po realizaci akce se zastupitelé rozhodli
z vlastních zdrojů vybudovat dvě velké akce a jednu
menší. První je zajištění bezbariérového přístupu do
OÚ Líbeznice, vybudování venkovního výtahu a přestavba původní hasičské zbrojnice na bezbariérový
stavební úřad včetně úpravy lokality Na Rybníčku.
Zde vzniknou i nová parkovací místa, chodník směrem do parku Na Rybníčku lemovaný výsadbou nových stromů. Druhý se týká kompletní rekonstrukce
místních komunikací Pod Lipami, K. H. Máchy, kde
vznikne kromě nové vozovky i chodník a parkovací
místa. A třetí projekt udělá radost sportovcům –
v areálu na Duhovce vznikne zejména pro potřeby
atletů kvalitní sektor pro skok vysoký, ale také daleký; mobilní rošt matrace pro skok vysoký po odsunutí stranou odhalí pískové doskočiště,“ shrnuje
plány na léto starosta obce Martin Kupka.
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Projekt výstavby výtahu do obecního úřadu vznikal v roce 2016 souběžně s projektem výtahu ve
zdravotním středisku. Zatímco Ministerstvo zdravotnictví nám v roce 2017 dotaci poskytlo, Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) nikoli. Po dokončení
hasičské zbrojnice v únoru letošního roku se uvolnily prostory bývalého zázemí hasičů v přízemí
úřadu pro možné vybudování bezbariérové kanceláře stavebního úřadu. Tím by byly veškeré služby
OÚ pod jednou střechou. Lákavá myšlenka. Požádali jsme tedy znovu o dotaci z programu „Odstraňování bariér v budovách obecních úřadů“ a uspěli.
Dne 9. července 2020 otevíráme nabídky na akci
„Odstranění bariér v budově OÚ v Líbeznicích
včetně úprav kanceláří a přilehlého prostranství“
a předpokládáme zahájení akce na začátku srpna.

OÚ BEZBARIÉROVÝ
Na projekt rekonstrukce ulic Pod Lipami a K. H.
Máchy jsme v loňském roce žádali o dotaci z programů MMR. Bohužel jsme neuspěli a skončili mezi
projekty náhradními na 419. místě, což bylo čtvrté
místo od konce. Pro letošní rok nebyl ani tento
Dokončení na straně 3

Milí čtenáři,
letošní léto asi víc než kdy jindy trávíme doma
a přicházíme na kloub staré dobré pravdě, že všude
je dobře, ale doma nejlíp. O to důležitější ale je, abychom si ten pobyt doma navzájem neznechutili zbytečnou neohleduplností!
V posledních týdnech nebylo možné přehlédnout
a hlavně přeslechnout několik menších nahodilých
ohňostrojů. Skoro se mi chce říct s klasikem: Rozmohl
se nám tady takový nešvar… Chci proto všechny, kterým tato zábava přirostla k srdci, požádat o to, aby
se pokusili svou zálibu v dělobuších a rachejtlích upozadit. A nechat si ji na konec roku – jako vyvrcholení
silvestrovské noci.
Každý takový ohňostroj totiž nedělá zejména domácím zvířatům ani trochu dobře. Na obecní úřad
a obecní policii se obracejí jejich majitelé i chovatelé
a žádají, abychom s tím něco udělali. Ostatně ani
lidem nečekané výbuchy na klidu nepřidávají, nemluvě o těch, kdo chodí brzy spát, třeba o malých
dětech.
Mnozí sousedé se nechtějí smířit s tím, že by pro
ně letní měsíce měly být místo doby odpočinku uprostřed roku spíš obdobím zbytečného stresu a starostí.
Co s tím ale obec může udělat? Mohli bychom po
vzoru několika měst udělat obecní vyhlášku a zase
něco plošně zakázat. Problém ale bude s vymahatelností takového zákazu. Už teď se totiž snažíme po
22. hodině k takovým pyrotechnickým „festivalům“
vyjíždět. Ze zkušenosti starosty ale vím, že i při velké
akceschopnosti dorazí člověk na místo právě těsně
po skončení produkce a může si jen tak pod fousy
brumlat: Teď, teď tu byl. Měli bychom tak další zákaz,
ale k ničemu lepšímu by to nevedlo. Za vhodnější
proto pokládám cestu vysvětlení a prosby, abychom
na území obce pyrotechniku omezili. Apelovat chci
zejména na ohleduplnost a sousedskou vstřícnost.
Myslím, že je možné nahradit bez velkých nesnází
hlasitou show jiným slavnostním zážitkem.
Další výzva míří znovu k odpadům. Brzo bude platit zákon, který výrazně omezí skládkování. Co to
bude znamenat pro každého z nás? Zvýšené náklady
na likvidaci odpadu a dříve nebo později i nezbytný
nárůst poplatku za odpad. Jedinou cestou, jak tento
nárůst zmírnit, je co nejvíce třídit. Líbeznice v tom díky
změně systému v roce 2016 mají jistý náskok. Tím víc
mě ale zlobí, když v kontejnerech na tříděný odpad
nacházíme něco, co tam na první pohled opravdu nepatří. Dokonce jsme před některá hnízda instalovali
fotopasti a pokutovali první nezvedené odpadáře.
Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Nechceme,
aby pokuta za znehodnocený odpad dopadala na
všechny, kteří poctivě třídí. Chtěl bych ale končit
něčím pozitivním: Přes všechny nejasnosti a omezení
přinese i letošní léto milé kulturní a společenské akce.
Těším se, že se zase potkáme. Už v polovině července
jsme uspořádali tradiční setkání na náměstí a také
představili cyklomapu, která vás zavede na mnoho
krásných míst v okolí. V srpnu dojde na tradiční letní
kino a také na Líbeznický koloběh. A pak budou
o první zářijové sobotě následovat Líbeznické vinné
slavnosti a hned nato Líbeznické posvícení.
Doufám, že oblíbené akce i vidina toho, že se už
brzy zase všichni budeme moci potkávat, nám udělají
letošní léto příjemnějším.

Váš starosta
Číslo měsíce: 3 260 – počet metrů opravených
komunikací během prázdnin.
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ROZHOVOR

MOTOCYKL MÁ
DUŠI, O TOM JSEM
PŘESVĚDČENÝ
V červnu proběhl již 12. ročník MDA RIDE, největší motocyklové charitativní akce ve střední
Evropě, za kterou stojí Josef „Káďa“ Kadeřábek, líbeznický patriot. S vášnivým motocyklistou a úspěšným spisovatelem jsme si pro Líbeznický zpravodaj povídali o jeho pestrém životě.

Vaší životní vášní jsou motocykly, jak jste se
k nim dostal?
Když to začnu počítat, tak tomu skoro sám nevěřím, ale první motocykl jsem měl před 55 lety. Byla
to Číza 125, kterou jsem si půjčoval od strýce Karla.
Samozřejmě že o tom nevěděl, bylo mi totiž jedenáct. Jezdili jsme po polích tam, kde je teď Metro
Ládví. Když jsem v patnácti dostal konečně řidičák
na Pionýra (50 ccm), tak už jsem měl hodně naježděno.

Vzpomenete si na svůj první motocykl?
Moje srdce si už dávno získala značka Harley-Davidson. Můj první „Harýček“, to byl i námět na povídku. V roce 1993 se v noci ozval telefon. Jeden
známý začal dovážet motorové čluny ze Států,
a protože mobily ještě nebyly, tak jsem zvedl v noci
sluchátko. Volal z Floridy, že soused strejdy, u kterého bydlí, je válečný veterán. Ve Vietnamu byl zraněný a přišel o nohu. Bohužel zjistil, že s protézou
to opravdu nejde, a krásný motocykl stál v garáži.
Slovo dalo slovo, a když večer na zahradě popíjeli,
tak se ten můj známý zmínil, že ví doma o bláznovi,
který celý život touží po motocyklu H-D. A tak mně
zavolal a za šest neděl jsem stál u toho kontejneru
a až úplně na konci byl zabalený a naolejovaný můj
první Harley. S jeho majitelem jsem si pak dlouho
psal a posílal mu fotky z cest. Měl radost, že jsem
takový nadšenec, a přiznal se k tomu, že když ho
přivezl do přístavu, tak mu bylo, jako by posílal dítě
do světa.

A na jakém motocyklu brázdíte silnice nyní?
Teď jezdím s Harley-Davidson Tri Glide (tříkolka),
což je neocenitelné na dlouhých trasách. Trike je jistota, ale radost z jízdy je jen na dvou kolech. Proto
jsme s mechanikem Honzou Němcem z Vintage
Garage tři roky stavěli repliku slavného motocyklu
Kapitán Amerika z filmu Easy Rider. Tento kultovní
film z roku 1969 a v něm ten nádherný motocykl,
to byl ten hlavní „virus“, který mě nakazil. Volnost,
radost z jízdy, a i když to už zní jako klišé, neskutečná svoboda a souhra bikera se strojem. O tom,
že motocykl má duši, jsem přesvědčený.

Z lásky k motocyklům vznikla i charitativní
akce MDA RIDE. Můžete nám tento projekt
představit?
Asi skoro každý prožije ve svém životě moment, že
i když je třeba ateista, tak někomu tam nahoře –
Bohu nebo matce Přírodě – v určitém zoufalství slibuje, že když to dobře dopadne, tak…
I já jsem se dostal do takové situace, a protože
jsem to chtěl nějak skloubit s tím svým koníčkem,
tak jsem našel, že v Kalifornii, v Glendale, je dealer
H-D, který dělá největší charitativní motorkářskou
akci na světě. Výtěžek z této Love ride pak jde na
pomoc sociálně slabým rodinám, které se starají
o postižené svalovou dystrofií. Legenda praví, že
tento člověk se staral o motocykly hollywoodských
hvězd, a když se jich u něj jednou pár sešlo, tak se
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k tomu přimotal kluk na vozíčku. Nechal si podepsat vozík a zeptal se, kdy tam budou zase. No
a příště tam na ně čekalo asi padesát vozíčkářů. To
byl impulz k vytvoření obrovské akce na pomoc svalovým dystrofikům. Náš první kontakt se úplně nezdařil, protože tahle kalifornská celebrita nám odepsala, že nepřipadá v úvahu používat jméno akce,
protože „nám v tom Rusku nevěří“, ale odkázal mě
na bikery ve švýcarském Zürichu, kteří nám pomohli. Tam již od devadesátých let – jako druzí na
světě – tuto akci také organizují.

Jak vypadá současná MDA RIDE v Čechách?
Naše MDA RIDE je celodenní akce, kde vystupují kapely, zpěváci, herci, sportovci a také partneři, kteří
nabízejí svoje zboží za dobrovolné dary do kasiček.
Celebrity se fotí s návštěvníky a vše vrcholí Spanilou jízdou po Praze, kdy nemocné děti vezou ve
svých skvostech členové Ford Mustang Riders Clubu
a 1st Veteran US Car Clubu, doprovázeni stovkami
motocyklů. MDA RIDE je tedy třetí na světě a první
v EU. V současné době pracujeme na 13. MDA RIDE
2021 a doufáme, že bude opět na Václavském náměstí. Na 11. MDA RIDE v roce 2019 jsme totiž
utvořili rekord 1 628 000 Kč a ten pak rozdělili dle
darovacích smluv tam, kde to bylo potřeba.

Jak dlouho už tento projekt v České republice běží a jak se do něj mohou lidé zapojit?
Začali jsme v roce 2009 v Letňanech, na parkovišti
u Tesca. Upřímně, tenkrát nikoho nenapadlo, že to
bude tak velká akce, a jsem rád, že jsme již rozdělili
přes 9 000 000 Kč. Na našich stránkách www.mdaride.cz je číslo sbírkového konta, a tak může každý
přispět a pomoci v boji s touto zákeřnou nemocí,
která je zatím nevyléčitelná.

V současné době si kromě všech již zmíněných aktivit užíváte důchodu, ale máte za
sebou pestrý pracovní život. Hned po revoluci jste založil a řídil síť obchodů s pánskou
módou. Jak na tu dobu vzpomínáte?
Ano, jsem starobní důchodce (což zní příšerně).
Díky tomu, že se moje žena Hanka pohybovala celý
život v módě a po roce 1989 tu byla potřeba obléknout nově vznikající střední třídu, založil jsem
s velkou chutí síť obchodů Mode Corner s pánskou
módou. Časem jsem připravoval i kostýmy do televizí a filmů. Mezi moje „koně“ patřil například Jan
Rosák, který pravidelně porážel Karla Gotta v soutěžích o Elegána roku. Bohužel moje dcera učí na
vysoké a v mém podnikání nechtěla pokračovat, tak
jsem musel obchody s tímto jménem ukončit.

Jste také spisovatel, na kontě máte již pět
knih, velice úspěšná je zejména vaše trojice Motorkářských průvodců po Čechách,
Moravě a Slovensku. Jak tyto knihy vznikly
a pro koho jsou určeny?
Za ta léta na motocyklu jsem zažil hodně výletů, příběhů a historek. Rád jsem je dával k dobru a jednou
u toho byla paní Hedvika Mojžíšová Křišťová, ředitelka nakladatelství Fortuna Libri, a řekla, že bych
to měl zkusit „hodit na papír“. Nutno říci, že to nejsou jen průvodci pro motorkáře, ale kupodivu je
kupují i nemotorkáři. Ne nadarmo se v nich píše:
„… a když prší, tak vezmi manželku, děti, babičku
i Azora a jeďte všichni na výlet…“

Úspěch mají i beletristická díla Sedmdesátky a Duchennovi jezdci. Co je to za příběhy?
Díky spolupráci s organizacemi sdružujícími nemocné svalovou dystrofií jsem se seznámil s mnoha
lidmi. Už od samého začátku se mně líbili dva přemýšliví kluci Šudy a Márty, kteří svoje postižení brali

Káďa a jeho kapitán Amerika
foto archiv Josef Kadeřábek
s obdivuhodným nadhledem. Později, při práci na
mých knihách, jsme spolu s paní ředitelkou nakladatelství chtěli boj těchto prima kluků přiblížit lidem
a zvolili jsme formát otázek a odpovědí. Prostě 32
otázek pro dva vozíčkáře a bez tabu. Tak vznikla
kniha Duchennovi jezdci aneb Můj život s dystrofií.
Sedmdesátky jsou můj první povídkový román
popisující dobu normalizace očima mladého číšnického učně. Ukazuje tuto dobu se vším, co ji ovlivňovalo. Ve třinácti povídkách se představuje hlavní
hrdina se svými radostmi, starostmi s láskou, ale
i sny o budoucnosti. K dostání v každém dobrém
knihkupectví.

Jaké jsou vaše další autorské plány?
Snažím se radši moc neplánovat. Mám rozepsané
pokračování s pracovním názvem Osmdesátky a další
pokračování Průvodců, které bude spíš o tom, kde,
jak a co jsme na cestách ochutnali. V přípravě je
také kniha o naší cestě Jižní Afrikou, kde jsme ujeli
10 000 km a zažili opravdová dobrodružství. Bohužel doba je taková, že se nakladatelství bojí projektu, o kterém není na 100 % přesvědčeno, že
to bude dobrý obchod, a sponzorů do kultury je
hodně málo.

V Líbeznicích žijete s přestávkou od roku
1965, od roku 2000 již napořád. Které místo
máte v naší obci nejraději a jak se vám v Líbeznicích žije?
Pravda, trochu jsem se „coural“ jinde, ale asi mně
bylo souzeno žít tady. Za Líbeznice jsem byl například u vojenského odvodu, o kterém píši i v Sedmdesátkách. Teď s vnoučaty chodím rád do „Arča“.
Těším se vždycky na dobrou kávu a pár slov s kavárníkem Kubou Baudyšem. Líbeznice jsou teď
opravdu hezkou, upravenou obcí. Vedení obce
a především pan starosta Kupka jsou důkazem, že
komunální politika může jít přes různé názory a partaje, ale vždycky by měl zvítězit zdravý rozum
a snaha o co nejlepší místo pro život.
Děkuji za rozhovor.
František Grunt
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dotační titul otevřen kvůli velkému převisu žádostí
a vzhledem k tomu, že dotaci získalo 293 projektů,
byly naše šance letos zcela mizivé. Vědomi si katastrofálního stavu zejména ulice Pod Lipami, vysoutěžili jsme dodavatele bez ohledu na dotaci. Dne
8. června 2020 komise vybrala vítěze a následně
starosta podepsal smlouvu o dílo se společností
Colas CZ, a. s. V té době se řešila vládní „pokoronavirová“ opatření, jak nezastavit nutné investice
v obcích. MMR obeslalo 10. června 2020 dotazníkem všechny náhradníky, naše obec briskně odpověděla, že má zájem projekt realizovat a soutěží
zhotovitele. Dne 19. června 2020 jsme obdrželi
e-mail s informací, že náš projekt byl doporučen
k financování. Vida.
A co projekt pro sportovce? Také na něj obec
získá nějakou dotaci? I to se nakonec podařilo.
V červnu jsme stihli podat žádost o podporu Nadaci
ČEZ z programu Podpora regionů a skutečně jsme
získaly finanční příspěvek ve výši 500 000 Kč, což
je 66 % celkových nákladů na výstavbu sportoviště.
Začátkem června jsme také vysoutěžili zhotovitele
a během prázdnin by měl mezi běžeckým oválem
a multifunkčním hřištěm vyrůst nový atletický sektor. „Po kvalitní ploše na skok vysoký volali naši atleti již dlouho. Mají sice k dispozici staré doskočiště,
jenže k němu chybí kvalitní odraziště; na ploše do-

pravního hřiště to opravdu není ono, zvláště jde-li
o vedlejší silnici,“ hodnotí dosavadní stav místostarosta František Grunt. „Výběrové řízení jsme vyhlašovali v době, kdy jsme nevěděli, zda s dotací uspějeme. Proto jsme uvažovali o dvou variantách –
pouze skok vysoký, nebo s vylepšením pro možnost
trénování těch nejmenších dětí skok daleký; pro
ně se po odsunutí matrace skoku vysokého objeví
menší pískové doskočiště. Díky nezanedbatelnému příspěvku z Nadace ČEZ tak na jedné ploše
vzniknou vlastně sektory dva. I když pochopitelně
bez možnosti využívat je současně,“ dodává pak
s úsměvem.

NOVÉ PROJEKTY
PRO SPORTOVCE
Ale protože nežijeme v pohádkách, kde se říká
do třetice všeho dobrého i zlého, nýbrž v realitě začátku léta roku 2020, výčet úspěšně získaných dotací nekončí. I když v případě MMR je to skutečně
do třetice – projekt s názvem „Víceúčelové hřiště
s kluzištěm pro výuku tělesné výchovy ZŠ Líbeznice“
získal dotaci ve výši 5 milionů Kč. I když s touto dotací je to jako v pohádce Pyšná princezna; ve středu
1. července jsme byli mezi projekty doporučenými
k financování, v pátek 3. července jsme se ocitli
mezi náhradníky a v úterý 7. července jsme zase byli

mezi projekty podpořenými. Snad nebudu muset
tuto část článku v příštím čísle zpravodaje odvolávat. „Již několikrát jsme žádali o dotaci na rekonstrukci starého asfaltového tenisového kurtu a neuspěli jsme. Možná to bylo dobře, protože jsme
postupně doladili projekt z roku 2014 a přizpůsobili
ho současným potřebám. No vlastně spíše počasí,“
vysvětluje místostarosta obce Michal Doubrava.
„Původní projekt řešil pouze výstavbu nového víceúčelového hřiště na místě nevyhovujícího kurtu.
Vzhledem k velmi mírným zimám jsme ještě před
třemi lety uvažovali o pronájmu mobilního kluziště,
ale nakonec jsme se rozhodli postavit trvalou chlazenou plochu a tu pokrýt umělou trávou pro možnost sportování mimo ‚zimní měsíce‘. Myslím si, že
kluziště je přesně ten prvek, který vhodně doplní
především výuku tělesné výchovy a bude jistě všemi
žáky i učiteli oceněn. Ale nebude to jen pro školu,
v odpoledních hodinách bude kluziště sloužit široké
veřejnosti,“ doplňuje Michal Doubrava.
A pak že bude v létě okurková sezona. Rekonstrukce ulic již začala a další akce jsou na spadnutí.
Vyjma kluziště by Líbeznice do konce léta měly mít
další atletické sportoviště, do konce podzimu získat
další dvě nové moderní ulice a nový bezbariérový
obecní i stavební úřad. Do nového roku pak vstoupíme s novým veřejným prostorem v ulici Na Rybníčku a léto příštího roku sice nezahájíme bruslením,
ale tenisem na novém kurtu v Arču určitě.
-lč-
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REKONSTRUKCE
MĚLNICKÉ ULICE
PŘINESE DOPRAVNÍ
OMEZENÍ
Dle nejdostupnějších informací proběhne během srpna rekonstrukce povrchu Mělnické ulice a navazující komunikace č. II/243. Investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje a komunikace bude opravována
v úseku od čerpací stanice v Bořanovicích k poslednímu domu po pravé straně ve směru ke
křižovatce se silnicí I/9, tedy prakticky až k restauraci Red Door v ulici Zdibská. Opravovaný
úsek je dlouhý 2,5 km a celková dotčená plocha opravy bude 18 500 m2. Celý úsek vykazuje
různé poruchy krytu vozovky, jakými jsou například drobné výtluky, trhliny a šíťové rozpady. Během oprav dojde například na vyčištění krajnic od nánosů, úpravu silničních
příkopů, frézování vozovky v celkové tloušťce
100 mm, pokládku nových asfaltových vrstev
nebo ke zřízení nových krajnic a k obnově vodorovného dopravního značení.
Celá akce bude mít tři etapy a předpokládané
datum rekonstrukce je 1.–31. srpna 2020. Jednotlivé etapy jsou zatím naplánovány následovně:
První etapa: Zdibská Red Door – křižovatka
Mělnická/Hovorčovická 1.–5. 8., na těchto pět
dní bude zcela neprůjezdná křižovatka před kostelem, známá také jako křižovatka U Katranu. Druhá
etapa uzavře Mělnickou ulici a komunikaci II/243
od křižovatky s Hovorčovickou v Líbeznicích až do
Bořanovic na křižovatku s Hlavní a měla by probíhat
od 6. 8. do 20. 8. a třetí etapa dokončí rekonstrukci z Bořanovic od křižovatky z Hlavní do Březiněvsi k benzinové pumpě a proběhne od 21. do
31. 8. 2020.
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Rekonstrukce komunikace přinese výrazná dopravní omezení v Líbeznicích, bude totiž probíhat
za celkové uzavírky úseků v jednotlivých etapách.
Uzavření jednotlivých úseků umožní zhotoviteli,
kterým je společnost Strabag, co nejrychlejší tempo
prací a výrazné zkrácení celkové doby rekonstrukce,
než kdyby práce probíhaly pouze za uzavření jednoho z pruhů a doprava byla řízena semafory. Zhotovitel stihne naplánované práce během srpna, tedy
v době, kdy doprava není tak intenzivní.

MUSÍME TO OPRAVIT
Dopravní omezení se budou týkat jak osobní
dopravy, kdy nebude možné jednotlivé úseky projet
a budou vyznačeny objízdné trasy, tak autobusové
dopravy. Podmínkou vedení obce Líbeznice bylo,
aby v době rekonstrukce byly Líbeznice pro hromadnou dopravu dostupné, byť v omezené míře.
První etapa, tedy od 1. do 5. srpna, bude pro
autobusovou dopravu nejvíce omezující. Do Líbeznic
bude zajíždět pouze spoj 368, ostatní autobusy, tedy
linky 348 a 369, sem zajíždět nebudou. Pro spoj 368
bude k dispozici pouze zastávka Líbeznice I. Autobus
se po projetí zastávky v Líbeznicích otočí a vrátí
do Bořanovic, kde najede na komunikaci I/9 a bude pokračovat na Bašť a Předboj. V první etapě tedy
nebude možné spojení z Líbeznic směrem na Neratovice. Linka 656 nebude v této etapě zajíždět v Líbeznicích do zastávek Zdravotní středisko a II. Z Hovorčovic bude vedena přímo do zastávky Líbeznice,
Škola.
Ve druhé etapě, od 6. do 20. srpna 2020,
budou linky 348 a 369 vedeny po objízdné trase
mezi zastávkami Ďáblice a Líbeznice II. Pro tyto linky
tak budou zrušeny zastávky Na Fabiánce, Březiněves, Na Boleslavce, Bořanovice a Líbeznice I. Linka
368 bude zajišťovat jako jediná obsluhu Bořanovic
a pro tuto linku bude zrušena pouze zastávka Líbeznice I. Linka 656 již jezdí po pravidelné trase
podle pravidelného jízdního řádu.
Ve třetí etapě, od 21. do 31. srpna, linky 348
a 369 pojedou shodně jako ve druhé etapě. Linka
368 pojede po výlukové trase mimo Březiněves. Ze
zastávky Skládka Ďáblice bude vedena odklonem

Mapa plánovaných omezení
přes zastávku Bořanovice, Náves do zastávky Líbeznice I. Linky 656 se opět tato etapa netýká.
Aktuální informace ohledně harmonogramu
prací i navržených dopravních opatření budou zveřejněny na webových stránkách obce, facebookové
stránce a v informačním systému MOBISYS a rovněž na stránkách Pražské integrované dopravy
www.pid.cz.
František Grunt
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LÍBEZNICE MAJÍ
PRVNÍ CYKLOMAPU
Pro všechny příznivce cyklistiky je určena cykloturistická mapa Okolí Líbeznic. Mapa ukazuje
12 navržených cyklotras, které vedou v blízkém
i širším okolí Líbeznic a jsou určeny pro rodiny
s dětmi, rekreační cyklisty i příznivce velkého
počtu najetých kilometrů. „Chtěli jsme cyklistům nabídnout výlety za zajímavými místy, kterých je v dostupné vzdálenosti v okolí Líbeznic
mnoho a mnohdy o nich někteří nevědí. Navíc
jsou tato místa spojena polními cestami, pěšinami, alejemi nebo již existujícími cyklostezkami a nabízejí tak možnost bezpečné cyklistiky pro všechny věkové kategorie,“ přibližuje
nápad na vznik mapy František Grunt, místostarosta obce. Mapa tak kromě funkce sportovní plní i funkci vlastivědnou a představuje
místa, která stojí za vidění.
Navržené trasy vedou z Líbeznic na všechny světové
strany, dotýkají se Labe i Vltavy, projíždějí přírodními
rezervacemi, vedou okolo mnoha zajímavých kulturních památek, nabízejí neobvyklé a méně známé

OBECNÍ POLICIE

ODCHYTY ZVÍŘAT
Strážníci Obecní policie Líbeznice pravidelně odchytávají volně pobíhající psy nebo mají co do činění
s neukázněnými majiteli psů, kteří nechávají své
mazlíčky volně pobíhat na veřejném prostranství.
Průměrně toto strážníci řeší v sedmi desítkách případů ročně. Do letošních statistik si již kromě pravidelného odchytu psů mohou zapsat odchyt pěti
kusů kozy domácí v obci Bašť nebo odchyt metrového hada. V posledním případě dne 12. července
kontaktovala hlídku obecní policie vyděšená rodina
z obce Předboj s oznámením, že na zahradě mají velkého hada neznámého původu. Vzhledem
k tomu že v nedávné době absolvovala pracovnice
OP Líbeznice kurz odchytu hadů a plazů, nebyl po
příjezdu na zahradu vyděšené rodiny problém identifikovat plaza, kdy se jednalo o poměrně velký
exemplář samice užovky obojkové, která byla odborně odchycena a následně vypuštěna do volné
přírody.
R. S.

Odborně odchycená užovka obojková
foto archiv OP Líbeznice
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vyhlídky, dětská hřiště, bludiště a mnoho dalšího.
Každá trasa je vyznačena jinou barvou, dané barvě pak odpovídají i doplňující informace na zadní
straně mapy – textový popis trasy, seznam zajímavých míst, délka trasy, výškový profil a orientační časová náročnost. „Při návrhu cyklotras jsme vycházeli
z vlastních zkušeností, autoři mapy projeli každý
kilometr navržených tras a snažili se je vést poli,
lukami, lesy, mimo frekventované silnice. Osobní
zkušenost také pomohla i při návrhu zajímavých
míst na trasách,“ dodává k cyklomapě František
Grunt. Mezi místa, která určitě stojí za navštívení,
patří například kopec a vyhlídka Kuchyňka, jezero
Vojkovice, přírodní rezervace Dřínov, vyhlídka s krásným pohledem na Vltavu nad jezem, singltrail v Letňanech nebo nádherný zámecký areál horního
zámku v Panenských Břežanech.
Mapu vydala obec Líbeznice v náladu 1 500 kusů a bude k dostání pro všechny zájemce zdarma
na obecním úřadě v Líbeznicích, v obecní knihovně,
na akcích pořádaných obcí nebo jinými organizátory, případně na dalších místech. Mapy jsou dostupné i v online verzi na www.libeznice.cz/cyklotrasy, kde je odkaz na mapový portál mapy.cz. Tam
jsou všechny trasy vyznačeny a k dispozici do posledních podrobností. „Mám radost, že můžeme líbeznickým občanům a milovníkům cyklistiky nabídnout další zajímavou publikaci, která ukazuje, jak
pestrý je kraj v našem okolí. Také věřím, že mapa
bude dobrým pomocníkem při trávení volného času
na kole a v přírodě,“ uzavírá k cyklomapě Martin
Kupka, starosta Líbeznic.
-na-

Obálka mapy Okolí Líbeznic – cyklotrasy

BUBLAJÍCÍ KAŠNA
Dne 13. června 2020 neznámý vtipálek kontaminoval saponátem Líbeznickou kašnu, která po zásahu
dostala poněkud nadýchaný rozměr. Vzhledem
k tomu, že saponátu bylo v kašně několik litrů, byly
technické služby obce nuceny kašnu několikrát vyčistit. Tímto jednáním neznámého vtipálka byla obci
Líbeznice způsobena škoda, proto se celou záležitostí začali zabývat strážníci obecní policie, kdy po
vytěžení kamerových záznamů a vyslechnutí svědků
byly vytipovány tři osoby, které se v nočních hodinách z 12. na 13. června pohybovaly v okolí líbeznické kašny.
Po předvolání prvního z podezřelé trojice na úřadovnu obecní policie se při podání vysvětlení muž
doznal, že v nočních hodinách do kašny vylil několik
litrů čisticího prostředku JAR. Jako důvod uvedl, že
byl pod vlivem alkoholu a zdálo se mu to jako dobrý

Peřina z JARu na chvilku přikryla líbeznickou
kašnu
foto Martin Kupka
nápad. Za tento dobrý nápad obdržel uvedený příkazem na místě pokutu a dále nahradil škodu vyčíslenou Obecním úřadem Líbeznice.
R. S.

POŠKOZENÝ
OKRASNÝ
STROMEK

PÁTRACÍ AKCE
PO POHŘEŠOVANÉ
SENIORCE

Dne 14. června 2020 přijali strážníci Obecní policie
Líbeznice oznámení o poškozeném stromku v obci
Předboj v ul. Nová.
Na místě bylo zjištěno, že neznámý vandal ulomil korunu u nově vysazeného stromku sakura
ozdobná, kdy škoda na poškozeném stromku byla
obcí Předboj vyčíslena do 5 000 Kč.
Místním šetřením se strážníkům podařilo vytipovat podezřelého vandala, který se při podání vysvětlení na úřadovně Obecní policie Líbeznice k činu doznal a následně nahradil způsobenou škodu. Jako
důvod svého jednání uvedl, že byl pod vlivem alkoholu a stromek mu překážel v cestě.

Od 4. července 2020 pátrali strážníci Obecní policie
Líbeznice společně s policisty z územního odboru
Praha venkov – východ a dalšími dobrovolníky po
pohřešované seniorce z obce Předboj.
Devětašedesátiletá žena odjela v sobotu ráno na
kole značky Liberta vínové barvy ze svého bydliště.
Od té doby o sobě nedala vědět nikomu ze svého
okolí. V terénu pomáhal také vrtulník letecké služby
Policie ČR.
Seniorka byla nalezena v neděli 5. července bez
známek života. Koroner na místě vyloučil cizí zavinění, přesnou příčinu smrti objasní až další vyšetřování.

R. S.

R. S.

Líbeznický zpravodaj 7/2020

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 7, ČERVENEC 2020, ROČNÍK 18

TÉMA

JEDEME V TOM
S VÁMI!
Čtvrtý ročník MéLíbeMOTO proběhl 27. června
2020. Pro ty, kdo by náhodou nevěděli, se jedná
o čtvrté narozeniny KAVÁRNY MéLíbeKafe v Areálu
zdraví a setkání příznivců MDA RIDE, která vyhodnotila svou již 12. největší motocyklovou charitativní akci
v České republice a veřejnou sbírku, jejichž výtěžek
přispívá na individuální pomoc lidem se svalovou dystrofií, které sdružují Asociace muskulárních dystrofiků v ČR a PARENT PROJECT, a na podporu činnosti
těchto organizací.
JEDEME V TOM S VÁMI! je hlavní moto tohoto charitativního spolku.
Letošní rok nám všem přinesl spoustu překvapení. Stejně tak i MDA RIDE, kteří byli donuceni
dvanáctou akci „pouze“ streamovat. I přes všechny nástrahy se jim podařilo vybrat neuvěřitelných
685 000 korun, které půjdou v plné výši na programy pro podporu lidí se svalovou dystrofií. I vy
se můžete stát dalšími přispěvateli, a to zakoupením výrobků a propagačních předmětů MDA RIDE
nebo zasláním peněz na sbírkové konto
č. 43-5772270257/0100.
Čtvrtý ročník MéLíbeMOTO byl naplánován na sobotu 27. července 2020, kdy jsme počítali s ukončením školního roku v běžném termínu 30. června a tím
pádem s odlivem lidí odjíždějících na prázdniny.

MDA RIDE 2020 v Líbeznicích
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Školní rok byl ukončen předčasně 26. června, ale i tak
jsme si – a doufám, že všichni návštěvníci – užili den
plný divadel, muziky a motorek.
Oslava začala v 15 hodin prvním a následně
v 17 hodin druhým představením dětského divadla
Volfi a příjezdem rekordního počtu motocyklů různých značek a stáří. Napočítali jsme jich v areálu 29
a přidávali se k nim i nejmenší návštěvníci se svými
plastovými stroji. V 18 hodin rozezněla areál hudba
v podání dívčí rockové skupiny Angelic Project,
která v částečně pozměněné podobě přijela již na
druhý ročník oslav. Po krátké přestavbě na pódiu se
pustila do své hudební produkce folk-punková skupina Volá Londýn, která byla po chvilce přerušena
přívalovým deštěm. Nucenou pauzu nám její členové vyplnili akustickou zpěvnou vložkou v doprovodu na tahací harmoniku. Po nejnutnějším vysu-

šení aparatury se opětovně vrhli do elektronické
produkce.
Loňský ročník jsme jako překvapení uspořádali
na závěr večera ohňostroj, který již letos všichni
netrpělivě očekávali a který uzavíral den oslav.
Rád bych za pomoc při přípravě a pořádání akce
poděkoval všem, kdo se na ní podíleli. Jsou to: obsluhující personál MéLíbeKafe, Josef Káďa Kadeřábek a jeho tým MDA RIDE, zvuk v podání Petr
HAPPY Šťastný, zajištění ohňostroje Pavel Turek
a obci Líbeznice.
Na prázdninové měsíce jsme si pro vás připravili
druhý ročník MéLíbeHRANÍ. Podařilo se nám obsadit šest čtvrtečních termínů. Jedná se o vystoupení
místních i přespolních hudebních kapel:

16. července 2020 v 19.00 hod.

Ladislav Cach, reprodukovaná muzika a light show

23. července 2020 v 19.00 hod.

Ivo Sedlář (FROMÁŽ)

30. července 2020 v 19.00 hod.

DILLEMA

6. srpna 2020 v 19.00 hod.

HIČKOK

13. srpna 2020 v 19.00 hod.

DIESEL

20. srpna 2020 v 19.00 hod.

ŠAVLOZUBÝ PONOŽKY

Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na vaši návštěvu v KAVÁRNĚ MéLíbeKafe.
Jakub Baudyš

foto Petra Hajská
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MAS NAD PRAHOU POMÁHÁ VÝSADBĚ
STROMŮ NA SVÉM ÚZEMÍ
Ministerstvo životního prostředí na podzim loňského roku spustilo zcela nový dotační program
na podporu komunitní výsadby stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci, zasadit stromy
a zapojit se tak do celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost může prakticky každý, navíc s podporou až 250 tisíc korun. K dispozici je celkem 200 milionů, z příspěvku je možné uhradit výdaje
za sazenice a potřebný materiál. Příjem žádostí končí až na jaře 2021.

Zeptali jsme se ředitelky
MAS Nad Prahou Ivy Cucové, kdo může
o ﬁnanční prostředky žádat.
Jak je napsáno v úvodu, o dotaci na výsadbu
stromů může žádat skutečně každý – obce, spolky,
neformální uskupení občanů, které není právnickou
osobou, podnikatelé, občané. Minimální výše dotace je 20 tisíc korun, maximální 250 tisíc korun.
Žadatel do výsadby nemusí vložit žádné své prostředky, dotace kryje 100 % nákladů. Jediným omezením pro občany nebo spolky může být skutečnost, že nejdříve musí proběhnout výsadba a teprve
potom dostane žadatel proplacené skutečně vynaložené výdaje.

V současné době s jedním zapsaným spolkem
řešíme problém prokázání souhlasu vlastníka pozemku s výsadbou, protože se jedná o společenství
vlastníků jednotek a pozemek má stovku spoluvlastníků. S tímto problémem, jak takový souhlas
vydat, si právě lámou hlavu referenti Státního fondu
životního prostředí. Doufáme, že rozhodnou ve
prospěch budoucí výsadby.
Žadatel také musí mít zpracovaný odborný posudek. MAS Nad Prahou se spojila s odborníkem
na slovo vzatým, Ondřejem Turkem, který je autorem revitalizace zámeckého parku v Měšicích.
Navíc je to náš spoluobčan, který má k regionu
velmi blízko. Takže i tento problém umíme efektivně vyřešit.

Jsou ještě nějaká omezení, na která by měl
být žadatel připraven?

Kolika žadatelům jste již pomohli s administrací výsadby?

Nová alej ve Zlončicích
foto archiv MAS Nad Prahou

Stromy je možné sázet pouze na veřejně přístupných pozemcích. Do výsadby se musí zapojit veřejnost, není možné výsadbu objednat u firmy. Pokud
chce žadatel sázet na cizím pozemku, musí mít souhlas vlastníka.

Zlončice, Máslovice a Odolena Voda už mají výsadbu
za sebou, u těch právě připravujeme žádost o proplacení výdajů. Byly schváleny žádosti dalších pěti
žadatelů, dvě žádosti jsou před podáním a tři rozpracované. Původně na výsadbu bylo určeno 100 milio-

nů Kč, na jaře byla výzva rozhodnutím ministra životního prostředí navýšena o dalších 100 milionů Kč
a prodloužena do dubna 2021, takže věřím, že další
zájemci o výsadbu stromů se ještě ozvou.

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ ANEB LÍBEZNICKÁ ŠKOLNÍ TRADICE
Líbeznická škola má již několik let řadu tradičních programů, jedním z nich je poslední zvonění aneb rozloučení s žáky devátého ročníku.
V letošním školním roce jsme měli obavy, zda se budeme moci s našimi žáky posledního ročníku vůbec
rozloučit, jak jinak než tradičně. Tradice letos slavila
12 let.
Mimořádné období vstoupilo i do této tradice,
ale v posledním červnovém týdnu MŠMT vydalo
další pokyn – možnost hromadného rozloučení se
žáky.
Všichni jsme zajásali, ale především deváťáci
chtěli dát škole poslední sbohem. Tradice velí projít
za zvuku zvonce špalírem ostatních žáků a na konci
předat klíč od školy osmákům.

Tradiční průvod žáků devátých tříd
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Dne 26. června 2020 všichni žáci ve špalíru se
svými učiteli za doprovodu hudby vyprovázeli naše
deváťáky ze školy. Celá akce proběhla za velmi
bouřlivého potlesku za účasti veřejnosti, celého pedagogického sboru včetně vedení školy a zástupců
zřizovatele školy.
Své dojetí málokdo dokázal zakrýt, slzičky viditelně kanuly.
Další novější tradicí, která se váže k ukončení
školního roku, je slavnostní setkání všech pedagogických pracovníků školy v aule ZUŠ se zástupci
zřizovatele. S učiteli základní i základní umělecké

školy, s vychovatelkami školní družiny a s asistenty
pedagoga se přišli za vedení obce rozloučit a poděkovat za letošní mimořádný rok zástupci vedení obce
Martin Kupka, František Grunt a Michal Doubrava.
Letošní rozloučení mělo obzvlášť silný emotivní
podtext, patřilo především naší kolegyni Daně Sobotkové. Dana na škole působila 17 let a rozhodla
se užívat si zaslouženého klidu. Právem jí aplaudoval vestoje stočlenný tým pedagogů líbeznické
školy, loučil se tak se svojí oblíbenou kolegyní.
Ivana Pekárková

foto Lubomír Vosáhlo
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

KRAJSKÉ PŘEBORY
NA DRÁZE
V ČERVNU 2020
Měsíc uběhl jako voda a náš oddíl byl po celý
červen v plném nasazení. Rozběhly se už všechny
soutěže družstev – dorost, starší a mladší žactvo,
přípravky – a všichni naši závodníci se bili statečně jako lvi. V červnu se konaly i Krajské přebory jednotlivců všech věkových kategorií, ale
nepředbíhejme.
My se teď ještě vrátíme do květnového Kladna, jak
jsme slíbili v minulém zpravodaji. Jistě jste netrpěliví
a zvědaví, jak dopadlo oficiální vyhlášení krajského
přeborníka v pětiboji mladšího žactva. V závodě, na
který se nikdo z našeho oddílu nemohl stoprocentně připravit.
Pětiboj = pět disciplín, a to běh 60 m překážek,
běh 60 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem
a běh 800 m. Titul krajských přeborníků putoval
sice jinam, ale radost byla i přesto veliká. Jakpak by
ne. Náš mladý oddíl se opět neztratil. Zásluhou Sophinky Pischnothové a Adélky Baumrukrové jsme
do Líbeznic dovezli stříbrnou a bronzovou medaili.
Obě se dokázaly prosadit v konkurenci 115 děvčat
z 16 oddílů Středočeského kraje a zapsaly se tak do
historických tabulek Atletiky Líbeznice. Jsou prvními
závodnicemi, které přivezly individuální medaile
z této náročné disciplíny. Ale ani ostatní závodníci
a závodnice z oddílu si nevedli špatně. Na 9. místě
zazářila Kája Štruplová a mezi chlapci se na 6. místě
blýskl Kryštof Špicl a v závěsu za ním Kuba Strnad.
A teď již slibovaný červen a přebory jednotlivců.
V sobotu 13. června se opět vracíme do Kladna.
Tentokrát na závody dorostenců. V silné konkurenci
si na trati 400 m doběhl pro svou stříbrnou medaili
náš Pavel Beneš. O chlup utekla bronzová medaile
Fandovi Slabovi ve skoku do dálky. Bramborovou
medaili si odvezl jen proto, že měl horší zápis druhého nejlepšího pokusu než jeho soupeř. Snad mu
to vyjde příště. Janča Špinková a Emča Tvrdá si dovezly krásné 9. a 10. místo ve skoku do dálky.
Musíme podotknout, že za celou dobu závodění
se nám ještě nestalo, že by nějaký závod byl zrušen.
Děti jsou zvyklé trénovat i závodit za každého počasí. Ale to, co počasí předvedlo následující den,
14. června, v Kolíně na přeborech starších žáků,
bylo za hranou. Vytrvalý déšť a bouřka závody
ukončily ještě dříve, než vůbec stačily začít. V jednu
chvíli bylo na dráze i 15 cm vody. Děti i rodiče byli
zklamaní, závody se musely přeložit na náhradní
termín. Nedalo se nic dělat.

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY XVIII.
Dne 23. 6. 1907 konal se ve dvoraně čp. 44
úspěšný koncert, při němž členové učitelské jednoty
Komenský z okresu karlínského zpívali, hráli kvarteta a recitovali.
Řídící učitel Jan Pavelka odešel do pense v máji
1898. Konalo se oslavné loučení, J. P. dal natisknouti rozloučení na kartičky pro všecky žáky. Po
10 letech zemřel a pochován zde.
V r. 1946 dostala škola od Červeného kříže
40 kg holandského kakaa a 250 kg krásné pšeničné
mouky. Z ní pekař pekl a škole dodával housky
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Líbezničtí atleti stále vozí medaile

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ BYL BĚH –
ATLETKY VYBOJOVALY
ZLATOU, STŘÍBRNOU
A VE ŠTAFETĚ BRONZOVOU
MEDAILI
Podobné podmínky panovaly bohužel i na závodech mladšího žactva v Kutné Hoře o týden později, nicméně zde se závody konaly, a i když to byla
uplakaná neděle, pršely i slzy štěstí. Zlatou medaili
získal a krajským přeborníkem na trati 1500 m se
stal Tomáš Ponert. Ač byl ve startovním poli nejmladším závodníkem, dokázal s přehledem porazit
chlapce o dva roky starší. Další zlatou medaili vybojovala Sophie Pischnothová a stala se tak krajskou
přebornicí v běhu na 60 m. Za několik málo minut
přidala další, tentokrát stříbrnou medaili z běhu na
150 m. A svou sbírku zkompletovala, když spolu
s Adélkou Baumrukrovou, Kájou Štruplovou a Lenkou Veselou získaly bronzovou medaili ze štafety na
4 x 60 m. V průběhu štafet však opět úřadovalo počasí. Vytrvalý déšť vyřadil z provozu měřicí zařízení,
děvčata mokla více než čtvrt hodiny na dráze. Aby
závody mohly být vůbec dokončeny, přešlo se k ručnímu měření na stopkách. S odstupem několika dní
se podařilo z elektronického zařízení časy vydolo-

a Zdeňka Šílová z čp. 269 vařila ve škole toto kakao
pro žáky.
V roce 1848 měla škola 100 žáků, r. 1852 – 295
žáků, r. 1857 – 315 žáků, 1868 – 404 žáků, 1878
– 509 žáků, r. 1881 – 560 žáků, r. 1888 – 710 žáků,
r. 1898 – 692 žáků, r. 1907 – 722 žáků.
Maxima bylo dosaženo r. 1910, kdy do 9 tříd
bylo zapsáno 740 žáků.
Potom obecné škole žáků ubývalo, zvláště když
r. 1937 byla tu otevřena jedna třída měšťanské
školy z Čakovic a pak zde zřízena samostatná škola
měšťanská 1939 a když r. 1946 otevřena škola
v Měšicích a v r. 1948 i v Hovorčovicích.
První traktor v Líbeznicích měl tesařský mistr
Václav Blažej z čp. 168, jenž jej koupil za 48 000 Kč
asi r. 1925 a pak jej půjčil Plickovi hořenímu v č. 32
na orání apod. Asi za tři roky koupil si traktor Fordsohn i Plicka a r. 1930 pak Václav Srb č. 34 za
33 000 Kč. Pokles ceny byl způsoben mimo jiné

foto archiv Atletika Líbeznice

vat, naše holčičí štafeta sice podle těchto časů
skončila čvrtá, ale medaile jim i přesto zůstaly.
Sbírku medailí ještě rožšířil Kuba Strnad ve skoku
do dálky, kdy za deště dolétl na 483 cm stejně jako
závodník na druhém místě, avšak i zde rozhodoval
zápis druhého nejlepšího pokusu a ten stačil pouze
na bronz. Kuba i my jsme vzhledem k podmínkám
byli šťastni i za něj.
Po těchto zážitcích jsme již s jistými obavami vyhlíželi odložené závody staršího žactva. Ty se konaly
až o prázdninách, ve středu 1. července na Kladně.
Počasí opět ukázalo svoji rozmarnou tvář. Tentokrát
závody probíhaly za horkého a slunného počasí.
Naše barvy reprezentovalo 11 mladých atletů a atletek a celkem vybojovali nádherných sedm medailí! Nejúspěšnější byl Matěj Špicl, který získal
kompletní sbírku medailí – zlato a titul krajského
přeborníka kraje ve skoku dalekém, stříbro v hodu
oštěpem a bronz ve skoku vysokém. Hned v závěsu
za ním byla Emča Jelínková se zlatou medailí a titulem krajské přebornice v běhu na 150 m, k níž přidala bronzovou medaili na trati 60 m. Stříbrnou
medaili si v dálce vyskákala i užasná běžkyně Zuzka
Vágnerová a na krk zavěsila bronzový kov i Kristýna
Brodská za hod oštěpem. Ani ostatní nezaháleli, vybojovali přední místa i účast ve finále a pokořili
spoustu osobních rekordů.
Všem moc děkujeme za účast a blahopřejeme.
Jen tak dál!
Tým Atletiky Líbeznice

i vzrůstem kursu československé koruny na peněžních bursách.
V roce 1934 Josef Novák z čp. 56, 29letý dělník,
opatrný cyklista, vracel se na kole z práce. V noci
byl nalezen polomrtev na silnici od Zdib, přivezen
domů v bezvědomí, dávali mu obklady na hlavu, na
níž měl podélnou bouli jako od hole. Za pět dní pak
zemřel v nemocnici. Příčina jeho smrti byla záhadná
a nebyla vyšetřena, ačkoli úrazová pojišťovna usilovala o zjištění původu té tragédie; postižený promluvil pouze: Pozor, pozor! U Nováka byla na silnici
nalezena hůl a klobouk s písmeny A. H., tj. Antonín
Houdek, šenkýř v Pakoměřicích. Ten pak se hájil výpovědí, že vraceje se domů ze schůze v hospodě
v Klíčanech, byl udeřen do nohy pedálem velocipedu Novákova, upadl a omdlel; více že neví. Po zabitém zůstala vdova se synkem.
AD
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OBECNÍ KNIHOVNA

PŘÍBĚHY ŽEN,
KTERÉ VYNIKALY
V PRŮBĚHU
STALETÍ
X.
Hildegarda z Bingenu
Přestože se sama často označovala za „nevzdělanou
jeptišku“, vytvořila dílo, před nímž i dnes stojíme
v úžasu. Ve své osobě spojovala bez problémů přírodovědkyni, básnířku, teoložku, lidovou kazatelku,
věštkyni a abatyši. Hildegarda bývá označována za
první lékařku a přírodovědkyni středověku.
Hildegarda von Bingen, přezdívaná Sybila Rýnská, se narodila 16. září 1098 v Bermersheim v Hesensku jako dcera vysokého císařského úředníka, byla
jeho desátým potomkem. V osmi letech byla svěřena
řeholnici Juttě, která kolem sebe shromáždila malou
komunu v klášteře v Disibodenbergu. Tam Hildegarda
v patnácti letech přijala závoj a později byla určena
za nástupkyni abatyše, na jejíž místo nastoupila roku
1136. V roce 1147 na hoře sv. Ruperta se svými osmnácti řeholnicemi zakládá nový klášter; toto místo
bylo označeno v jednom z jejích „vidění“. Klášter byl
vysvěcen v roce 1151. Poté založila další konvent
v Einbingenu, v němž je dnes sídlo opatství benediktinek sv. Hildegardy. Mimo křesťanství vešla Hildegarda ve známost jako léčitelka a znalkyně přírody.
Jsou známé její popisy rostlin, zvířat a kamenů a léčení stravou, drahými kameny či bylinkami.
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Hildegardina hudební tvorba se vymyká tehdejšímu hudebnímu standardu a nelze ji prostě zařadit
do gregoriánského chorálu. Dle názoru Hildegardy
i některých jejích současníků vyplývá zvláštnost její
hudby z inspirovaného charakteru celé její tvorby:
„Rovněž jsem složila a zazpívala písně zároveň s melodiemi ke cti Boha a svatých, ač jsem se nikdy neučila
ani noty, ani zpěv.“ (Nejproslulejší adaptace jejích hudebních děl pochází od současného hudebního uskupení Sequentia – http://www.sequentia.org.)
Hildegarda měla od dětství božská vidění a samu
sebe vnímala jako Božího obhájce. Své vize popsala
v trilogii: Sci vias Domini, Liber vitae meritorum a Liber
divinorum operum simplicis hominis.
V jednom dopise svému pozdějšímu sekretáři
o povaze svých vidění píše:
„Od svého dětství, dříve, než se zpevnily mé
kosti, mé nervy a mé žíly, až do věku víc než sedmdesáti let vidím stále ve své duši toto vidění. Díky
Boží dobrotě má duše někdy stoupá do výšky k nebi
v různých oblastech povětří, jindy se prochází mezi
různými národy, ačkoli obývají vzdálené končiny,
neznámá místa... Tyto věci neslyším svýma ušima,
nevnímám je myšlenkami svého srdce ani společnou činností svých pěti smyslů; vidím je pouze ve
své duši a mé tělesné oči zůstávají otevřené, protože jsem nikdy neupadla do extáze; vidím je v bdělém stavu, ve dne i v noci... Světlo, které vidím, není
ohraničené, ale je nekonečně jasnější než oblak obklopující slunce… Pro mne se toto světlo jmenuje
stín živého světla. Jako se slunce, měsíc a hvězdy
odrážejí ve vodě, tak také v tomto světle pro mne
září spisy, řeči, ctnosti a jistá lidská díla. Dlouho si
držím v paměti všechno, co jsem viděla nebo se naučila v tomto vidění; také si pamatuji, kdy jsem to
viděla a slyšela. Zároveň vidím, slyším, poznávám
a v okamžiku chápu to, co vím. Co nevidím v tomto
světle, to neznám.“
Hildegarda zemřela 17. září 1179. Nebyla nikdy
oficiálně svatořečena. Její zjevení schválili tři papežové
a koncil v Tréves.

Proces jejího svatořečení byl započat ve 13. století,
ale dosud není dokončen.
Od roku 1979 je v katolické církvi snaha ji svatořečit, a dokonce i prohlásit za učitelku církve – vedle
velkých žen katolické církve Terezie z Avily, Kateřiny
Sienské a Terezie z Lisieux.
„Řekni mi, člověče, co jsi byl, dokud jsi ještě nebyl
živ? Nevíš, jak jsi byl sám stvořen a chceš prozkoumat
nebe a zemi!“
„Opásej se pravou pokorou, odhoď od sebe nicotnosti a připodobníš se jasnému dni, který nezatemní žádný mrak.“
„Tak jako šlachy drží lidské tělo v celku, aby se
nerozpadlo, tak drží pokora dobré činy, aby nebyly
rozptýleny pýchou.“
AD

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
2. 7. 1930 narozen český spisovatel Ota Pavel –
Plná bedna šampaňského, Pohár od Pánaboha,
Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby
10. 7. 1871 narozen francouzský spisovatel, kritik
a esejista Marcel Proust – Dnové četby, Hledání
ztraceného času
10. 7. 1931 narozena kanadská spisovatelka Alice
Munroová – Už dávno ti chci něco říct, Drahý život,
Láska dobré ženy
23. 7. 1926 narozen český prozaik, fejetonista
a publicista Ludvík Vaculík – Sekyra, Český snář,
Stará dáma se baví
26. 7. 1856 narozen anglický dramatik, prozaik
a esejista George Bernard Shaw – Pygmalion,
Živnost paní Warrenové, Dům zlomených srdcí
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Kalendář akcí
pro rok 2020
22. 8.

Country večer

22. 8.

Loučíme se s prázdninami

28. 8.

Letní kino v Areálu zdraví

29. 8.

Líbeznický koloběh

5. 9.

Vinné slavnosti

6. 9.

Sportovní odpoledne pro děti a rodiče

12. 9.

Posvícení

Říjen

Diskotéka Na Chrupavce

4. 10.

Duhové atletické závody

10. 10.

Vejšlap povodím Mratínského potoka

17. 10.

Podzimní běh na Duhovce

21. 11.

Zahajovací ples

29. 11.

Vánoční trhy a koncert v kostele
sv. Martina
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