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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

BUDOUCNOST LÍBEZNIC? 
POJĎME O NÍ MLUVIT VŠICHNI SPOLEČNĚ

Číslo měsíce: 7 – projektů v nové projektové mapě.

I když se v Líbeznicích neustále něco děje, je vždy těžké dostat podrobné informace ke všem oby-
vatelům. Od půlky srpna jsme proto udělali další krok, díky němuž se obec ještě více otevře
a umožní větší zapojení obyvatel do debaty o rozvoji místa, ve kterém žijeme. Připojili jsme se
totiž k platformě PinCity, která na jednom místě ukáže veškeré rozvojové projekty a umožní
o nich diskutovat.

Co všechno vlastně platforma přinese
a umožní?

V prvé řadě se všechny plánované i realizované pro-
jekty objeví na jedné mapě, kde budou přehledně
roztříděny do jednotlivých oblastí. Každý záměr
získá svou kartu, na níž budou zveřejněny všechny
podstatné informace – kromě popisu také fotoga-
lerie, aktuální stav, ankety, ale také možnost vkládat
své komentáře a označovat oblíbené projekty po-
dobně, jako je tomu na sociálních sítích.

„S občany se snažíme mluvit dlouhodobě a s je-
jich zapojením máme dobré zkušenosti. V našem
programu pro Líbeznice do roku 2022 jsme jim slí-
bili celou řadu projektů. Nicméně nám doposud
chyběl nástroj, díky kterému bychom mohli uceleně
ukázat, co z našich závazků jsme už splnili, ale
především to, co ještě chceme udělat, aby Líbeznice
byly místem pro lepší život. U PinCity vidím jako
hlavní výhody jednoduchost, přehlednost a také ur-
čitou hravost,“ vysvětluje starosta Martin Kupka.

Kromě samotné diskuse PinCity přináší také
jednu zásadní novinku – občanské návrhy. Ty mo-
hou pro vedení obce posloužit jako určitý zásobník

nápadů, které by se mohly v budoucnu realizovat.
Stejně jako obecní návrhy se i všechny příspěvky ob-
čanů propíší do mapy a každý se k nim opět bude
moct vyjádřit.

„Přestože si myslím, že už teď máme velmi ak-
tivní obyvatele, vnímáme to jako příležitost, jak je
ještě více vtáhnout do dění. Aby se zajímali, co se
kolem nich děje, a sami aktivně navrhovali, jak si-
tuaci do budoucna ještě zlepšit. Projekt může přidat
prakticky každý. Orientace na stránkách je velmi
jednoduchá a k přístupu do aplikace není potřeba
v podstatě nic jiného než počítač a přístup k inter-
netu. Po velice jednoduché registraci pak bude
možné využívat všechny funkce. Díky tomu dou -
fám, že se z platformy stane místo, kde o konkrét-
ních plánech povedeme slušnou a konstruktivní de-
batu,“ doplňuje místostarosta František Grunt.

Nejen na internetu

V tuto chvíli je na stránkách libeznice.pincity.cz cel-
kem sedm projektů, které se už buď realizují – jako

Milí čtenáři,
největší pozdvižení přinesla v srpnu oprava Měl-

nické ulice. O všech omezeních jsme informovali do-
předu. Stejně ale bylo jasné, že se to bez horkých hlav
a poletujících nadávek neobejde. Obecně platí, že
každý motorista je odborník na rekonstrukce silnic
a s uzavírkami si umí poradit úplně každý. Převyprávím
celý ten příběh znovu. Nemám rozhodně v úmyslu si
vytvářet alibi ani se chválit. Jde mi jen o několik obec-
ných závěrů.

Mělnická ulice od Bořanovic až po mimoúrovňo-
vou křižovatku na obchvatu je v majetku kraje. O tom,
že kraj má nějaký úmysl vozovku rekonstruovat, jsme
se dozvěděli až od zhotovitele. Ten se na nás obrátil
s poctivou snahou minimalizovat potíže spojené s uza-
vírkami. Kraj dělal dokonale mrtvého brouka. I to je
důvod, aby se poměry na kraji změnily. Podle zadání
od kraje měla rekonstrukce trvat osm týdnů. Ano, osm
týdnů. S ohledem na odklad podpisu smlouvy mezi
krajem a zhotovitelem hrozilo, že budeme dopravnímu
kolapsu čelit nejen celý srpen, ale i celé září. Měli jsme
štěstí, že celou akci měl na starost za společnost Stra-
bag líbeznický občan, kterému záleželo na tom, jak
celou stavbu přežijeme a zvládneme.

Zorganizovali jsme například schůzku se všemi 
místními podnikateli. Informovali obyvatele v Mělnické
ulici. Celou dobu jsme se snažili hledat nejvhodnější
řešení. A jsem přesvědčen, že se je přes všechny na-
dávky podařilo najít. Rekonstrukce nakonec trvala jen
tři týdny. Tedy méně než polovinu původně plánova-
ných lhůt. Omezení pro všechny podnikatele i občany
bylo nejmenší možné.

Celá kauza ale ukázala na to, jak složitě se dnes
většina z nás smiřuje s jakoukoli mírou nepohodlí.
Jsem si vědom, že kraj má silnice v horším stavu, než
byla Mělnická. Zároveň ale platí, že by se dříve nebo
později celá extrémně zatížená komunikace musela re-
konstruovat. Stejně by nás to neminulo. Zdravý a prak-
tický rozum proto velel minimalizovat dopady a zasadit
se o co nejhladší průběh. Na prvním místě bylo urychlit
práce tak, aby omezení nezasáhla do září, kdy dopravy
dramaticky přibývá. To se podařilo. Zároveň zhotovitel
po debatě s podnikateli rozdělil akci ještě na více etap,
aby se nákladní doprava dostala do skladových areálů.
Zkrácení oproti předpokladu na tři týdny je dobrá vi-
zitka zhotovitele a Václava Foltýna, který měl stavbu
na starosti. Co ale dopravní omezení odhalila v celé
nahotě: Pro české řidiče opravdu není dopravní
značka zeď. Možná spíš výzva: „Jeď, ještě to zkus.
To dáš.“ Takže jsme byli svědky toho, jak se kolem lé-
kárny a knihovny proplétal kombajn i kloubový auto-
bus. Samozřejmě že kolem bylo mnoho informačních
cedulí a dopravních značek. Ty jsou ale od toho, aby
se nečetly. Nedovedu si moc představit, že bychom teď
v Mělnické budovali kanalizaci. Před deseti lety jsme
celé úseky Mělnické zavírali na několik týdnů a kvůli
hlubokým výkopům nebylo možné se po komunikaci
pohybovat vůbec. Taky jsme to tehdy přežili a s men-
šími těžkostmi. Doba se zjevně mění a tolerance
ubývá. To ale není dobrý vývoj.

Pevně věřím, že s akcemi na konci srpna a na za-
čátku září se podaří pachuť letních oprav spláchnout.
Čeká nás letní kino, country zábava, vinné slavnosti
a posvícení. Snad nám to žádný virus nepokazí.

Krásný zbytek léta a dobrý začátek školního roku přeje

Váš starosta

Dokončení na straně 3

Aktuální letecký pohled na Líbeznice                                                                                    foto Tomáš Hora
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ROZHOVOR

Jak a kdy se zrodil plán postavit novou svaz-
kovou školu právě v Měšicích? 

Tehdy to nebyl ještě přímo plán, ale nápad umístit
školu do nevyužívaných stodol, sýpky a konírny
v samém centru měšického barokního areálu se zrodil
v roce 2017. V době, kdy spádové obce hledaly
místo, kde postavit další školní budovu, kterou se
později stal dnešní Neorondel. Tehdy se mi zastupitele
o této vizi přesvědčit nepodařilo. Do voleb v roce
2018 jsme již šli s programem, který usilování o vý-
stavbu školy zahrnoval. Po volbách to byl první
z bodů, jemuž jsme se začali intenzivně věnovat.

Škola má vzniknout v areálu zámku, v západ-
ním hospodářském křídle. Proč jste vybrali
pro školu právě toto místo? 

Zvažovali jsme několik variant, z nichž jen dvě se uká-
zaly jako reálné. Když pominu budovu dnešní Soko-
lovny, dříve stájí, která je pro školu dispozičně ne-
vhodná, zůstala nám jako alternativa budova východ-
ního hospodářského křídla, které je symetricky stejné
jako to západní. Západní má tu výhodu, že je k němu
k dispozici rozsáhlý školní dvůr o výměře přes jeden
hektar. Byla to nakonec vlastně celkem snadná volba.

Jak bude měšická škola vypadat? Popište
nám podobu budoucí stavby.

Vedle zmíněného školního dvora bude škola tvo-
řena dvěma na sebe navazujícími výrazně podlou-
hlými budovami. V té první, původně sýpce se -
stodolami, budou umístěny učebny a v té druhé,
původně konírně, bude kuchyně a jídelna. Nejsem
moc zběhlý ve filmech s Harrym Potterem, ale kdo-
koli měl možnost prostory budoucí jídelny navštívit,
tak je okamžitě přirovnal k jídelně v Bradavicích.
Myslím, že to mysleli pochvalně... teda doufám.

Solitérní stavbou bude budova tělocvičny. Ta je
umístěna ve východním hospodářském křídle,
mimo školní dvůr, tak, abychom z něj zbytečně ne-
ukrajovali. Autoři návrhu Ateliér M1 s ohledem na
to, že měšický barokní areál je komponován přísně
symetricky, zapustili tuto novostavbu částečně do
země, aby vypadala jako kopec a neporušovala tak
jasnou symetrii stávajícího uspořádání.

Není lepší stavět na zelené louce než přesta-
vovat historické budovy? 

Přestavby k Měšicím tak nějak patří. Když František
Václav Nostitz začal počátkem 18. století výstavbu
měšického zámeckého areálu, tak umně využil ně-
které tehdejší stavby a přestavěl je pro nové využití.
Původní zahradní altánek se stal konírnou, hospo-
dářské stavení zámkem, hráze bývalých rybníků
posloužily jako základ pro ohradní zdi bažantnic. Se
školou je to podobné. Dnešní hospodářská stavení
jsou nedílnou součástí centra obce, ale stěží by je
někdo ještě kdy jako stodolu, sýpku nebo konírnu
využil. Jejich transformace na nové využití, jako je
škola, umožní zachovat jedinečného ducha místa
a vdechne památkově unikátním stavením nový
život. Žákům to na druhé straně, doufám, přinese
možnost chodit do školy, která pro ně bude inspi-
rativním prostředím, třeba pro výuku přírodovědy,
historie a občanské nauky. Prostředím, kam se
budou rádi vracet a kde budou rádi trávit čas.

V Líbeznicích podobné stavby vznikají na zá-
kladě architektonické soutěže, bylo tomu tak
i v Měšicích? 

Nebylo. Věřím v to, že z architektonických soutěží
obecně vznikají lepší výsledky než přímým zadáním,
protože skýtají možnost porovnat různá řešení stavby
a vybrat to nejpříhodnější pro daný účel. V našem pří-
padě jsme od nástupu na radnici do termínu pro ode-
vzdání studie, který si svazek předsevzal, měli dva
a půl měsíce. Navíc přes Vánoce. Termínově nebylo
možné architektonickou studii stihnout. Oslovili jsme
proto arch. Jana Hájka z Ateliéru M1, jednoho z před-
ních českých architektonických ateliérů. M1 mají le-
tité zkušenosti, mnoho z nich také právě s rekon-
strukcí památkově chráněných objektů a veřejných
staveb obecně. Čtenářům Líbeznického zpravodaje
nejspíš bude Jan Hájek znám jako líbeznický obecní
architekt nebo také autor stavby haly Na Chrupavce.

Stavba nové školy si jistě vyžádá značné fi-
nanční náklady. V jaké výši je plánovaný roz-
počet na výstavbu a jak bude škola financo-
vána? 

Předpokládaný rozpočet stavby včetně všech sou-
visejících nákladů činí 190 milionů korun s DPH. Fi-
nancování bude obdobné jako například u výstavby
Neorondelu. Stěžejní část, 85 %, by měla být hra-
zena z dotačního titulu ministerstva školství. Deset
milionů poté přispěje Středočeský kraj a o zbylé ná-
klady se podělí obce Svazku Pod Beckovem. Je jasné,
že bez příspěvku státu školu postavit nelze. Všechny
obce nyní budou s napětím očekávat, zda MŠMT do-
tační titul vypíše a svazku dotaci poskytne. Vyhlídky
jsou zatím dle informací, které máme, dobré.

Nová škola je jistě jedním z největších měšic-
kých projektů za poslední roky. Co dalšího
v Měšicích připravujete nebo jste v poslední
době zrealizovali? 

Největší prioritou je jednoznačně dát do pořádku
čistírnu odpadních vod. Pokračujeme ve stabilizaci
jejího provozu a připravujeme rozšíření kapacity.
Z těch viditelnějších projektů jsme nedávno realizo-
vali rozšíření kapacity mateřské školy a otevřeli hos-
podu a kulturní sál v Sokolovně. Místo pro setká-
vání v obci hodně chybělo a Sokolovna s okolním
areálem postupně začíná být místem, kde se pořá-
dají různé kulturní, společenské a sportovní akce.
Hlavně se zde ale potkávají lidé a mají možnost se
poznat. To je pro obec našeho typu, kam se půlka
obyvatel přistěhovala poměrně nedávno, hrozně
důležité. Doufám, že již začátkem září přibude
u Sokolovny také dělená U-rampa s částí pro menší
i větší děti. Dále připravujeme projekt pro rekon-
strukci střechy zámku, revitalizaci vybraných ulic
v centru obce a několik dopravních opatření pro
zklidnění tranzitní dopravy. V neposlední řadě se
soustředíme na to, abychom do severní nové části
obce vysázeli zeleň a vytvořili zde veřejná prostran-
ství, na která se během developmentu zapomnělo.

Měšice mají nádherný zámecký park, který je
zejména v posledních letech v bezvadném
stavu. Co obnáší starat se o takovou velkou
plochu? Chystáte v parku nějaké novinky? 

Revitalizace parku se opravdu povedla. Udržet park
ve skvělém stavu obec nedokáže vlastními silami. Na
to nemá pracovní sílu ani znalosti. Naštěstí výběrové
řízení na údržbu parku vyhrál Martin Smažil, rodilý
Měšičák, a jeho firma se o park stará jako o vlastní.
Mnohdy dělají věci pro zvelebení parku, které jsou
nad rámec smlouvy, jako třeba vytvoření bosé stezky.

Starosta Měšic Martin Čacký
                                          foto archiv Martin Čacký

Všechny novinky jsou vlastně rekonstrukce. Dokon-
čuje se oprava sochy Atlanta, kterého srazila padající
větev, a připravuje se projekt na opravu spadlé zá-
mecké zdi a obnova historického zastřešení zámecké
studny. Problémy začínají být také s vodou, tak hle-
dáme způsoby, jak ji do parku zase dostat.

Co nejvíce Měšice trápí, na co je třeba se z va-
šeho pohledu zaměřit, aby se v Měšicích ještě
lépe žilo?

Domnívám se, že to jsou hlavně dvě věci – tranzitní
doprava a rozsáhlá průmyslová zóna. Obcí procházejí
tři krajské komunikace. Naší hlavní křižovatkou pro-
jede téměř 16 tisíc aut denně a s výstavbou v okolních
obcích toto číslo rok od roku narůstá. Měšice plánují
několik dopravních opatření, která by měla dopravu
zklidnit. Snížení počtu projíždějících vozidel přinese
ale až dobudování obchvatu Prahy a svedení dopravy
ze směru od Kostelce na něj. Druhou věcí, která nás
trápí, je rozsáhlá průmyslová zóna, která se bohu-
žel díky již schválenému územnímu plánu může ještě
více rozšířit. To obci moc pozitiv nepřináší. Obec je 
zatížena zejména dopravou a hlukem. Snažíme se
v tomto ohledu jít dolnobřežanským modelem, kde
se vedení obce povedlo docílit toho, že je oblast prů-
myslové zóny obsazena zejména nerušícím hi-tech
průmyslem, který zároveň nabízí mnoho pracovních
příležitostí pro místní obyvatele. Samozřejmě nerad
bych zapomněl na další zásadní problém a tím je ká-
cení měšických lesů – zámeckých bažantnic. Bohužel
jsou zapsané jako takzvané hospodářské lesy a úřady
nejsou nakloněny tento stav změnit a poskytnout 
bažantnicím potřebnou ochranu. A to i přesto, že
odborná veřejnost je jednoznačně na naší straně. 
Paradoxně vlastníkem největší části jsou Lesy ČR,
které plánují i v době vysychání smrkových porostů
kácet místní nádherný a zachovalý dubový les.

Vaše obec má i bohatý kulturní program. Na
jaké akce byste sousedy z Líbeznic do Měšic
rád pozval? 

Většina kulturních akcí se bohužel již odehrála v létě.
Na podzim se ještě v rámci Měšického kulturního léta
4. září uskuteční koncert AC/DC Tribute. Poté 12. září
proběhne odložený dětský den a hned 13. září kon-
cert Slavné operetní a filmové melodie, 17. října se
v Sokolovně uskuteční Zábava s kapelou Klasickej po-
stup a 7. listopadu si na své přijdou zejména pokro-
čilejší generace při Čaji o páté s Tanečním orchestrem
Stanislava Douši. Následovat bude 17. listopadu tra-
diční Lampionový průvod.

Děkuji za rozhovor.
František Grunt

MĚŠICE MAJÍ LETOS NAPILNO
Pokud se podaří zajistit potřebné finanční prostředky, jedna ze dvou nových svazkových škol
vznikne v Měšicích. O tom, jak bude nová škola vypadat, kde bude, jak bude financována, ale
také o nádherném měšickém parku nebo nových nápadech jsme si povídali s Martinem Čackým,
který starostuje v Měšicích od roku 2018. 
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například rekonstrukce ulic K. H. Máchy a Pod Li-
pami či stavba sektoru pro skok vysoký v areálu zá-
kladní školy –, nebo jsou plánovány. Nejvýznamněj-
ším takovým projektem je výstavba zeleného pásu
kolem obce, který by měl v budoucnu jasně vymezit
hranice obce a rozšířit možnosti trávení volného
času. Další projekty však budou průběžně přibývat
s tím, jak se rozhodne o jejich realizaci. Registrovaní
uživatelé mohou jednotlivé oblasti a v budoucnu
i konkrétní projekty, které je zajímají, sledovat a do-
stávat upozornění v případě, že se například posu-
nou blíže k dokončení.

Nicméně i když je PinCity primárně online plat-
forma, neznamená to, že by se nemohli debaty
zúčastnit například i občané, kteří počítač s inter-
netovým připojením buď nevlastní, nebo s ním ne-
umějí zacházet. „Cílem je vyvolat živou diskusi na-
příč generacemi. I proto se budou aktuality spojené
s PinCity objevovat na dalších místech, jako třeba
v dalších číslech Líbeznického zpravodaje či na 
sociálních sítích. U důležitých projektů se navíc, jak
je tomu zvykem už nyní, mohou konat různé akce –
veřejná projednání, komentované procházky a dal-
ší,“ přibližuje František Grunt. PinCity navíc počítá
i s možností zapojování různých věkových skupin –
ať už ve školním, nebo pokročilejším věku – pro-
střednictvím rozličných motivačních aktivit.

Vše dohromady vytvoří ideální podmínky pro roz-
voj tzv. občanské participace, ze které se i v Česku
stává čím dál rozšířenější trend. V Líbeznicích přitom
s participací máme pozitivní zkušenosti – v různé
formě jsme ji využili například v debatách o architek-
tonických řešeních veřejných staveb. A právě díky
obyvatelům, kteří v rámci těchto diskusí upozornili

na zdánlivě nepodstatné detaily, se kromě vyšší
užitné hodnoty vytvořila i pozitivní vazba – stavby
považují „za své“.

Do budoucna i vzdělávání

„Ze zkušenosti vidíme, že dnes participaci ve větším
měřítku využívají hlavně velká města – Praha, Brno,
Ostrava –, která si z rozpočtu mohou dovolit za-
financovat vývoj drahých aplikací. My jsme stej-
nou možnost chtěli nabídnout i menším městům
a obcím, které stojí o lepší komunikaci s obyvateli,
ale za zlomek nákladů. Jsme rádi, že Líbeznice do
projektu PinCity šly, protože je považujeme za skvě-
lou ukázku toho, že spíše než na penězích záleží 
na přístupu radnice. Takovému přístupu fandíme
a chtěli bychom jej rozšířit do co nejvíce měst,“ říká
zakladatel platformy PinCity Jan Havránek.

Platforma se navíc bude průběžně rozvíjet, aby
byla uživatelsky co nejpřívětivější. V dohledné době

se tak objeví například přepínání mezi mapovými
vrstvami nebo možnost vyznačit, jaké části obce se
projekt dotkne. Jednou z velmi častých oblastí jsou
totiž opravy místních komunikací, díky této funkci
tak budou na první pohled vidět přesné úseky, kte-
rých se stavba dotkne. V budoucích aktualizacích
se počítá například i se vzdělávací vrstvou, díky níž
bude možné v přehledné a interaktivní grafice zob-
razit položky, ze kterých se skládá obecní rozpočet.

Na platformu je možné se dostat hned několika
cestami. Kromě zadání adresy do vyhledavače také
přes webové stránky obce, kde je umístěn prokli-
kávací banner, případně odkaz v sekcích Obec
a v menu Rychlá navigace. „PinCity je moderní ná-
stroj, který nám umožní naplno využívat možnosti
zapojení lidí. Věřím, že si na něj obyvatelé Líbeznic
zvyknou a bude pro ně jedním z důležitých zdrojů
informací o rozvoji naší obce,“ říká Martin Kupka.

-na-

TÉMA

Dokončení ze strany 1

HASIČSKÁ 
ZBROJNICE 
I NEORONDEL 
SOUTĚŽÍ O TITUL
STAVBA ROKU
Již po několikáté se líbeznické budovy ucházejí
o titul Stavba roku. První líbeznickou stavbou při-
hlášenou do soutěže byl obchvat kolem obce na
komunikaci I/9, následoval Rondel nebo hala Na
Chrupavce. I letos se dvě líbeznické novostavby
zúčastní této prestižní soutěže. Hasičská zbrojnice
a zázemí technických služeb soutěží hned ve dvou
kategoriích, a to Stavba roku v celé České re-
publice a Stavba roku Středočeského kraje. Neo -
rondel se potom uchází pouze o titul Stavba roku
Středočeského kraje.

Myšlenka na vyhlášení soutěže Stavba roku
vznikla již v roce 1992, od té doby je vyhlašována
každoročně. V současné době soutěž organizuje
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a má
svoje pevná pravidla. Stavby může přihlásit kterýkoli
člen stavebního týmu (projektant, dodavatel, inves-
tor), dokonce i uživatel, ale po dohodě s ostatními
členy týmu. Soutěže se mohou zúčastnit stavby do-
končené do června aktuálního roku. Každou přihlá-
šenou stavbu si pak zevrubně prohlédne porota,
stavba je také natočena na video, aby se k ní porota
mohla případně vrátit. Každá soutěž má samostat-
nou porotu, obě poroty si již líbeznické realizace ze-
vrubně prohlédli a budeme věřit, že je dostatečně
zaujaly. 

Samostatnou kapitolou je potom Cena veřej-
nosti. Hlasuje se na internetu a na vybraných vý-
stavních akcích. Líbeznické stavby je možné v jed-

notlivých kategoriích podpořit na webových strán-
kách www.stavbaroku.cz. 

Vyhlášení proběhne proběhne na podzim 2020.
Těšíme se na výsledky i medailové umístění, i když
konkurence je veliká, obou soutěží se dohromady
účastní přes 100 realizací. 

Nejen soutěží Stavba roku se Líbeznice na podzim
zviditelní na architektonické mapě České republi-
ky. V období od 1. do 7. října 2020 totiž proběhne 
již 10. ročník festivalu Den architektury. Festival se

koná u příležitosti mezinárodního Dne architektury
a letos se uskuteční i v Líbeznicích. Konkrétně se zde
bude konat akce Líbeznice – Za málo peněz
hodně červené, kdy všechny zájemce o dobrou ar-
chitekturu provede po nové hasičské zbrojnici a zá-
zemí technických služeb pan architekt Tomáš Kou-
mar. Akce se bude konat 2. října 2020 od 10 hodin,
sraz je u hasičárny. Více informací o Dni architektury
na www.denarchitektury.cz. 

František Grunt

Hasičská zbrojnice soutěží ve dvou kategoriích                                                                  foto Petra Hajská

Neorondel útočí na Stavbu roku Středočeského kraje                                                       foto Petra Hajská

Ukázka projektové mapy                                                                                             web libeznice.pincity.cz
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HEKTICKÝ SRPEN POHLEDEM OBECNÍ POLICIE 
Začátek srpna nebyl pro občany Líbeznic a strážníky obecní policie vůbec jednoduchý. V souvislosti s rekonstrukcí Mělnické ulice a s tím spojenou
rozsáhlou uzavírkou přinesl první srpnový den dopravní komplikace, které v prvním týdnu způsobilo zejména uzavření klíčové křižovatky u Katranu.
Někteří řidiči ignorovali dopravní značení a vjížděli do uzavřených ulic i přes několik zákazů vjezdu, nepomohlo ani značení o neprůjezdnosti obce
umístěné na všech příjezdech do Líbeznic a několik kilometrů před obcí. O tom, čeho jsou někteří řidiči schopni, se strážníci přesvědčili hned první
den uzavírky. Strážníci odkláněli dopravu před křižovatkou Mělnická–Zdibská, kde probíhalo frézování vozovky. K řádně označenému vozidlu
obecní policie se zapnutým výstražným zařízením a ke strážníkovi v reflexní vestě, který odkláněl dopravu do vedlejší ulice před křižovatkou, přijel
řidič, jenž odstavil vozidlo před vozidlo obecní policie a domáhal se toho, aby strážník své vozidlo odstranil, aby mohl pokračovat v jízdě. 

Po dobu uzavírky klíčové křižovatky byl také umís-
těn zákaz vjezdu do ul. Martinova, kam mohli
vjíždět pouze rezidenti, kteří bydlí v uvedené lo-
kalitě, nebo návštěvníci knihovny, lékárny apod.
Bohužel tranzitující řidiči, kteří nerespektovali do-
pravní značení, využili tuto ulici jako objízdnou
trasu a uvedené zákazy nebyly problém například
pro řidiče kloubového autobusu nebo nákladního
vozidla s návěsem a stovek řidičů osobních auto-
mobilů. Hlídka obecní policie udělila příkazem na
místě několik pokut, a když z místa odjela, tran-
zitující řidiči ulicí opět projížděli. Vzhledem k tomu
byla po dohodě se správcem komunikace ulice
zcela uzavřena pomocí přenosných zábran a sta-
vebních strojů. I přes toto opatření se našlo něko-
lik jedinců, kteří se snažili uvedenou ulicí projet
i po chodníku. 

Potvrdilo se, že doprava se chová jako voda.
Pokud není na místě policie, řidiči vjedou do míst
bez ohledu na dopravní značení nebo uzavírku
v duchu hesla „značka není zeď“.

Nejen problémy způsobené uzavírkou Mělnické ko-
munikace zaměstnávaly obecní policii během srpna.
Hlídka Obecní policie Líbeznice zasahovala 6. srpna
2020 na základě žádosti operačního důstojníka
PČR na silnici I/9 na obchvatu obce Líbeznice, kde
došlo k vážné dopravní nehodě motocyklu a osob-
ního automobilu. Na místě zasahovaly všechny
složky integrovaného záchranného systému a le-
tecká záchranná služba. Řidič motocyklu utrpěl zra-
nění neslučitelná se životem a i přes intenzivní re-
suscitaci svým zraněním na místě podlehl.

Po dohodě s pracovníky stavby, která provádí re-
konstrukci komunikace v ul. Mělnická, odkláněla
hlídka obecní policie provoz přes obec Líbeznice do
doby, než byla nehoda ze strany PČR zdokumento-
vána. 

Obecní policie Líbeznice byla 4. srpna 2020 požá-
dána operátorem tísňové linky 112 o součinnost
poskytnutí první pomoci v obci Hovorčovice. Dle
oznámení pacient upadl na zem, nemůže se hýbat,
nedýchá. Vzhledem k tomu, že je hlídkové vozidlo
Obecní policie Líbeznice vybaveno automatickým
externím defibrilátorem, byla hlídka strážníků na
místě do tří minut od oznámení. Na místě bylo zjiš-
těno, že pacient již dýchá, je při vědomí. Hlídka ná-
sledně pomohla pacienta přemístit do vozidla zá-
chranné služby. 

Dne 30. července 2020 bylo obecní policií přijato
prostřednictvím informačního kanálu hasičského
záchranného sboru oznámení o požáru mezi ob-
cemi Předboj a Bašť. Hlídka Obecní policie Líbeznice
identifikovala přesné místo požáru, kde došlo k za-
hoření posekaného pole. Hlídka na místě prováděla
navádění jednotek HZS k požářišti. K zahoření pole
došlo pravděpodobně od zemědělského stroje.
Vzhledem k rychlému zásahu jednotek HZS Nera-
tovice, Aero Vodochody, SDH Líbeznice a Nerato-
vice nedošlo ke škodě na majetku. 

V ranních hodinách 29. července 2020 byla obecní
policie vyrozuměna o úniku plynu v ulici Sportovní
v obci Líbeznice. Hlídka obecní policie se okamžitě
dostavila na místo, kde zjistila, že pracovník prová-

Jednotka OP Líbeznice při zásahu u dopravní nehody                                           foto archiv OP Líbeznice

Požár, při kterém zasahovala i OP Líbeznice                                                           foto archiv OP Líbeznice

dějící výkopové práce poškodil krumpáčem plynové
vedení, ze kterého unikal plyn. Hlídka uzavřela ulici
proti vstupu dalších osob a vozidel. Zjistila totožnost
přítomných osob a na místo byla dále přivolána jed-

notka HZS Neratovice, plynová pohotovost a hlídka
obvodního oddělení PČR Odo lena Voda, která si
událost převzala k dalšímu šetření. 

Rudolf Sedlák
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PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR S PEJSKY
I přes nejisté jarní období se v letošním roce usku-
tečnil náš tradiční příměstský tábor s pejsky. Na dva
týdny jsme se „zabydleli“ v Rondelu, kde jsme pro
téměř 150 dětí připravili program na téma „Z po-
hádky do pohádky“. 

Po celou dobu dětem dělaly společnost čtyři psí
slečny – Connie a Stella (zlatý retrívr), Amálka (ku-
drnatý retrívr) a Ginny (pudl). Po úvodním sezná-
mení si děti v průběhu týdnů prošly celým caniste-
rapeutickým programem. Byl zaměřen na rozvoj
hrubé i jemné motoriky a také na rozšíření znalostí
a dovedností. 

První týden se nesl v duchu animovaných pohá-
dek Madagaskar a Ledové království, druhý týden
byl věnován české tvorbě – filmům pro děti Ať žijí
duchové a Dívka na koštěti. 

Při tvořivých dílničkách si děti vyráběly psí trička
nebo tašky, nechyběl sněhulák Olaf, sova Saxana
nebo třeba kopretina pro Leontýnku. Letos jsme
také využívali celý areál školy pro pohybové aktivity,
učili jsme se zpívat písničky o psích kamarádech
a tančit v rytmu táborových pohádek. 

A nemohlo chybět tradiční přespávání ve škole,
které je u dětí velmi oblíbené. Opékání špekáčků,
diskotéku a také noční bojovku si užily a my si letos
na prvním běhu vyzkoušeli i „mokrou“ variantu.  

V pátek jsme přichystali vystoupení pro rodiče,
kde děti předvedly, jaké písničky a tanečky se na-
učily. Letošní taneční choreografie nebyly úplně
snadné, ale děti je perfektně zvládly a závěrečný
potlesk byl velkou odměnou za jejich celotýdenní
trénink. 

Oba týdny se skvěle vydařily, děti byly úžasné
a už se moc těšíme na příští rok. 

Iva Sieberová, Sirius Třebíč, z. s.

LÍBEZNIČTÍ ATLETI
O PRÁZDNINÁCH…
I když jsou prázdniny v plném proudu, atleti
rozhodně nezahálejí. Mnoho závodů se díky
hygienickým opatřením přesunulo z jarních
měsíců právě do tohoto období. 

A tak se hned 4. července na Energon běh do Dob-
říše vydali Kryštof Kulíšek a Viktorka Trousilová. Kryš-
tof si na trati 600 m doběhl pro stříbrnou medaili.
Další týden na přespolní závody do Čáslavi vyrazili
bratři Ponertovi. Mladší Kuba zazářil na trati 500 m
a přivezl si zlatou medaili, starší Tomáš se nenechal
zahanbit a v běhu na 1 000 m bral rovněž zlato. Další
sourozenecká dvojice, Kristýna a Klára Brodských, há-
jila naše barvy v Domažlicích. Na medaile jsme u Kris-
týnky již zvyklí, ale tentokrát se prosadila mladší
Klárka na trati 300 m a dosáhla na stříbrnou medaili.
V Kolíně se konal tradiční závod Grand Prix a i zde
jsme měli své zástupce. Radost nám udělal osobní re-
kord Adama Hrubého v hodu oštěpem, kdy výkonem
38,00 m (oštěpem o hmotnosti 600 g) dosáhl na
krásné druhé místo. 

ZÁVOD GRAND PRIX PŘINESL
OSOBNÍ REKORD OŠTĚPAŘE
ADAMA HRUBÉHO

Ve druhé polovině prázdnin se rozběhl i seriál 
běžeckých závodů Čokoládová tretra. Jde o závod 

určený dětem do jedenácti let a jeho finále se koná
na ostravském stadionu zároveň s nejznámnějším
mezinárodním atletickým mítinkem u nás – Zlatou
tretrou. V Břeclavi se oblastního kola zúčastnili Kryštof
Kulíšek a Ella Pischnothová a oba se na trati 200 m
kvalifikovali do ostravského semifinále, které pro-
běhne 7. září 2020. Kryštof postupuje z 1. místa a Ella
ze 3. místa. Z Brna se do ostravského semifinále kva-
lifikoval 2. místem i další líbeznický atlet, Vojta Kazda,
který již loni na trati 100 m skončil ve finále Čokolá-
dové tretry na 2. místě. Letos bude rovněž bojovat na
trati 200 m. A pokud atletické tamtamy nelžou, tak
se na závody chystají i někteří naši další borci. 

KONCEM SRPNA ZAČÍNÁME
ZÁVODIT

O prázdninách se nejen závodilo, ale i poctivě
trénovalo. Na Duhovce v Líbeznicích jste tak mohli
za každého počasí potkat skupinky atletů se svými
trenéry. Ti zodpovědnější z nich totiž nepodcenili
přípravu na soustředění, které každoročně probíhá
v jihočeském Mozolově. Ač je soustředění fyzicky
velice náročné, těší se u našich dětí velké oblibě,
a proto jsme tento rok museli věkové kategorie dětí
poprvé rozdělit na dvě části. Mladší přípravka má
již své soustředění za sebou a soustředění žactva
v době přípravy článku právě probíhá. Podmínky
jsou ideální, protože jsme si zažili jak horké, tak
i deštivé dny. Pevně doufáme, že tyto zkušenosti
děti zúročí v závodech, které probíhají za každého
počasí. První závody nás čekají již koncem srpna.
Tak držte palce společně s námi!

Trenéři Atletiky Líbeznice
Kuba a Tomáš Ponertovi
                                   foto archiv Atletika Líbeznice

Děti i pejsci v zápalu hry                                                                                                       foto Iva Sieberová 
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TÁBOR 
„LOVCI MAMUTŮ“
V sobotu 27. června vyrazily oddíly líbeznických
skautů – Štiky a Stopaři – do námi oblíbených hrad-
čanských lesů. Cesta na tábor byla velmi zajímavá,
protože jsme tentokrát jeli vlakem. Jen co jsme při-
jeli, zahodili jsme krosny a letěli do řeky Ploučnice,
která nám po celý rok neskutečně chyběla. 

Během chvíle nám pak začala celotáborová hra
„Lovci mamutů“. Etapy byly různé, například naše
vesnice přišla o sůl, kterou jsme museli vytěžit
v lomu, jindy jsme po snědení otrávené rostliny
oslepli, takže nám vedoucí nasadili černé šátky na
oči a my se vydali na dlouhou cestu přírodou, jakou
nikdo z nás ještě nezažil. Museli jsme totiž najít spe-
ciální bylinu, z té pak udělat nápoj, abychom zase
viděli denní světlo. 

Naučili jsme se spoustu nových věcí. Slanit se,
řídit pramici, vyřezat si lžíci ze dřeva nebo rozdělat
oheň třením lukem. V peci, kterou postavil Miky,
jsme pekli čerstvou pizzu a chlebové placky. Velmi
nás potěšila návštěva Josefa Výprachtického (Cho-
sého), starosty Junáka, který s námi prožil vážné

TÁBOR JUMANJI
Družiny Klubíček (starší i mladší Světlušky) a družina
mladších Stopařů z líbeznického skautského středi-
ska vyrazily na čtrnáctidenní tábor do hradčanských
lesů tentokrát 11. července. Autobus je vysadil v Mi-
moni a z tohoto místa se skupina vyvoněných
skautů vpotácela do lesů lemujících řeku Ploučnici.
Najednou se stalo něco, co se stát nemělo. Skauti
našli v lese notebook, kde byla rozehraná jakási hra
JUMANJI. Jelikož skauti jsou velmi zvídavý národ, za-
čali hru studovat a hrát. Najednou... BUM-PRÁSK...
hra všechny „vcucla“. Celá skupina skautů včetně
vedoucích byla najednou vtažena do hry JUMANJI,
kde šlo opravdu o život.

Ihned všechny uvítal průvodce hrou, který ne-
ustále opakoval dokola naprogramované věty – JU-
MAJI VÁS POTŘEBUJE…

Úkolem všech bylo zachránit herní svět – ostrov
Jumanji, který díky magickému klenotu ovládal
jeden člověk s nečistými úmysly. Každý účastník ve
hře získal nějaký charakter a určité dovednosti,
které neustále zdokonaloval.

Úkolem hráčů bylo kámen navrátit na své místo
a zachránit tím svět Jumanji, až poté se mohli
všichni vrátit domů.

Cesta přes Jumanji byla pro všechny velmi ná-
ročná. Po seznámení se s ostrovem a se svými do-
vednostmi museli hráči projít přes nebezpečné
území hrochů, získat zpět magický klenot, uvařit si
jídlo, vniknout do vesnice v přestrojení, postavit
speciální dopravní prostředek MOAI a naučit se ho

používat, osvobodit zajatce, najít jaguára a závěreč-
ným soubojem přemoci veškeré zlo.

HRA JUMANJI VŠECHNY 
DOSLOVA „VCUCLA“

Díky velké oddanosti a statečnosti všech zúčast-
něných se to podařilo a hráči této hry zachránili
nejen sami sebe, ale i celý ostrov Jumanji.

Všem účastníkům se tábor velice líbil a užili si jej
ve výborné náladě, se skvělou partou, uprostřed
kouzelného borůvkového lesa. Všichni se již nyní
těší, jaká dobrodružství je čekají za rok!

Michal Jech – Chlapeček

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

chvíle skautského slibu i veselé příhody při denním
programu. 

Musím podotknout, že letos nebyla žádná větší
zranění. Některá tam samozřejmě byla, ale naštěstí

dopadla dobře. Celý tábor byl úžasný. Program, ku-
chyň a i to, že jsme po roce byli opět všichni spolu
na našem milovaném místě.

Vendula Štikarová 

Štiky a Stopaři v plné kráse                                                                     foto archiv Skautské středisko Willi

Družiny Klubíček a mladších Stopařů na hradčanském tábořišti                                                                                                  foto archiv Skautské středisko Willi
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OBECNÍ KNIHOVNA

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
5. 8. 1850 narozen francouzský prozaik a dramatik
Guy de Maupassant – Miláček, Mont Oriol, Dědictví

14. 8. 1860 narozen kanadský prozaik, zakladatel
skautingu Ernest Thompson Seton – Divoké děti lesů,
Dva divoši, Kniha lesní moudrosti

16. 8. 1920 narozen americký básník a prozaik Char-
les Bukowski – Poštovní úřad, Nejkrásnější ženská ve
městě, Ženy

22. 8. 1920 narozen americký prozaik, scenárista,
básník Ray Bradbury – Marťanská kronika, Z prachu
zrození, 451 stupňů Fahrenheita

23. 8. 1880 narozen ruský prozaik Alexandr Stěpa-
novič Grin – Nachové plachty, Úžina mořských bouří,
Jessie a Morgana

26. 8. 1880 narozen francouzský básník, prozaik
a dramatik Guillaume Apollinaire – Alkoholy, Kali-
gramy, Život zasvětit lásce

28. 8. 1895 narozen český prozaik a publicista Václav
Kaplický – Čtveráci, Kladivo na čarodějnice, Život 
alchymistův

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY XIX.
Různé nesouvislé údaje, 
poznámky…

Od „Mickovejch“ Papryčů čp. 118 bývala váha na
cukrovku a odtud vedly koleje do cukrovaru.

Na Chrupavce bývalo až 120 000 q řepy a tu na-
kládaly dvě party, jedna na kolečko, druhá do vo-
zíku – huntu. Ty party byly ze zdejších mužů a byly
sjednoceny, scuknuty, že jiného mezi sebe nepřijaly.

Do kolečka se vešel 1 q řepy. Chlapi si dopřávali
silné stravy, mnohdy si upekli psa.

PŘÍBĚHY ŽEN,
KTERÉ VYNIKALY
V PRŮBĚHU 
STALETÍ
XI.

ČINY, NIKOLI SLOVA

… to bylo hlavní heslo hnutí Women’s Franchise 
League, jež založila Emmeline Pankhurstová, britská
politická aktivistka a vedoucí představitelka hnutí
britských sufražetek, která pomohla ženám získat
volební právo.

Emmeline Pankhurstová se narodila 15. čer-
vence 1858 v Manchesteru jako Emiline Goul-
denová. Její rodiče byli politicky aktivní, což prav-
děpodobně ovlivnilo její budoucí společenskou
a politickou činnost.

V raném mládí se angažovala ve sbírkách peněz
na osvobození černochů z otroctví. V roce 1878, ve
věku 20 let, se setkala s Richardem Pankhurstem,
advokátem, který celý svůj profesní život obhajoval
volební práva žen a svobodu projevu. Po roce zná-
mosti začali uvažovat o společné budoucnosti. Em-
meline zprvu nechtěla formální sňatek. To jí ale roz-
mluvil sám Pankhurst, namítal, že jako svobodná
žena bude vyloučena z veřejného života, a také jí
ukázal příklad jeho kolegyně Elizabeth Wolsten-
holme Elmyové, která čelila společenskému odsou-
zení, než formalizovala své manželství s Benem
Elmym.

Dne 18. prosince 1879 se konala svatba Emme-
line Gouldenové s Richardem Pankhurstem v kos-
tele sv. Lukáše v Pendletonu.

I přes svou politickou a společenskou angažo-
vanost porodila Emmeline pět dětí. Dcery Christa-
bel, Adela a Sylvia šly ve stopách své matky. Chris-
tabel vedla organizaci sufražetek WSPU, Sylvie vy-
studovala umění a svůj talent uplatnila při výrobě
různých letáků, propagandistických brožur a při vý-
zdobě zasedacích síní. Velmi známý je její motiv
Anděl svobody, který se stal logem pro veškeré žen-
ské hnutí WSPU; objevuje se na brožurách, plaká-
tech, bannerech, šálcích a talířcích. Adela byla jako
horlivá aktivistka za ženská práva často uvězněna
a perzekuována. To bylo i jednou z příčin vnitřních
rozporů v rodině Pankhurstů, a proto Adele emi-
grovala do Austrálie. Syn Henry Francis zemřel ve
čtyřech letech na záškrt. Poté se narodil syn, který
dostal stejné jméno po svém zemřelém bratrovi.
O jeho osudu není nic známo.

Učitel Jedlička koupil jednoho koně listonošovi
Fr. Nápravníkovi a ten pak churavého Jedličku vozí-
val na nádraží.

Bratři Táflové začínali rvačky v hospodách. Ale
Josef Tišnovský v č. 44 Táfla chytil a vyhodil oknem.

V r. 1893 žádala obec, aby četnická stanice
z Mratína byla přeložena do Líbeznic. Nevyhověno.

Václav Srb a Anna Seemanová č. 13 měli svatbu
1879.

Josef Láha byl čestný občan, ale r. 1910 se sou-
dil s obcí o peníze.

Dne 16. 4. 1938 nemohli žáci P. Vincence Ne-
rada jíti mu na pohřeb. Škola nebyla zastoupena,
ač zemřelý v ní učil 20 let. Dva nájemníci z fary taky
nebyli. Krásný věnec nesli tři zástupci strany lidové
a čtyři sestry Červeného kříže nesly kytice.

Otec Karla Leknera neměl ani slušné kalhoty
a vypůjčil si je, když se ženil. Ale syn Karel zemřel
r. 1942 v čp. 115 jako boháč.

Pošta je zde od r. 1895, telefon od r. 1940.

V r. 1959 bylo zde veřejně písemně poděkováno
dojičkám ze státního statku, že nadojí denně 8 l
mléka od jedné krávy. Dříve se odtud odvádělo více
mléka. Heller v č. 36 a jiní dávali krávu na jatky, dá-
vala-li denně pod 10 litrů. Pepa Eim č. 29 měl
krávu, dojila ji Neubergová, a ta dojnice dávala
denně přes 20 l.

V č. 13 je bývalé hospodářské stavení Václa-
va Srba, nyní slouží jako skladiště železa Jaroslava
Kosa – družstva Jednota a je na něm letopočet
MDCCCLXXVII.

Zdejší kraj nebývá často postižen chválabohu kru-
pobitím, ale r. 1880 padaly kroupy veliké jako rajská
jablíčka. Která řepa byla trefena, měla pak kořen roz-
půlen na píď do země. Ještě druhý den bylo znáti na
polích, kam kroupa dopadla, každá zanechala v zemi
důlek, že by se do něho vejce vešlo.

Při stromkové slavnosti 8. 4. 1907 byly vsazeny
lípy na návsi, za zdí kostelní zahrady a jinde.

AD

V roce 1903 založila Emmeline Prankhurstová
Women’s Social and Political Union, čistě ženskou
organizaci bojující za volební práva žen. Tato orga-
nizace se proslavila především fyzickými konfronta-
cemi. Rozbíjela se okna, byli napadáni policisté
a podpalovány domy. Na tyto akce ovšem následo-
valy ze strany ochránců zákona reakce; noviny ne-
zřídka otiskly obrázky zbitých žen vláčených po
ulici.

K nejznámějšímu střetu došlo 18. listopadu 1910.
Asi tři sta sufražetek vyrazilo protestovat proti roz-
hodnutí vlády tehdejšího ministerského předsedy
Herberta Henryho Asquitha neumožnit druhé čtení
zákona, který by rozšířil volební právo žen. Během
několikahodinového zásahu přišlo o život pět žen.
S mnoha ženami bylo velmi hrubě zacházeno i po je-
jich zadržení, úřady se však obviněnými odmítly za-
bývat. Tisk ovšem přinesl snímky policistů inzultujících
bezbranné, na zemi se svíjející ženy, což pohoršilo ve-
řejnost.

SUFRAŽETKA – RADIKÁLNÍ
BOJOVNICE ZA POLITICKÁ
PRÁVA ŽEN

Pro Asquitha a jeho vládu šlo o mediální kata-
strofu. Nemluvě o tom, že premiérovi kdosi v od-
platě rozmlátil osobní automobil.

Mnohé sufražetky byly během svých akcí také
napadány muži, kteří se účastnili protidemonstrací.
Jedna z členek unie proto školila své kolegyně v bo-
jovém umění ju-jitsu. Vznikla dokonce vycvičená tři-
cetičlenná ženská ochranka zvaná Bodyguards,
která hlavní představitelky hnutí chránila. Aktivistky
mnohokrát skončily za mřížemi, kde se nadarmo
dovolávaly statusu politických vězňů. Většinou pro-
to držely protestní hladovky.

V reakci vláda nařídila podávat sufražetkám jídlo
nuceně, což obvykle končilo vylámanými zuby, 
ne-li hůř. Proti praxi se bouřili lékaři, novináři a ve-
řejnost, a proto byl přijat Zákon o kočce a myši 
(Cat and Mouse Act), který umožnil sufražetku pro-
pustit, střežit její sídlo, dokud se nezotaví, a pak ji
znovu zavřít, aby si odpykala i zbytek trestu. Nejed-
nou byl zákon uplatněn, když bylo zapotřebí někte-
rou z aktivistek zavřít v den konání důležité demon-
strace či jiné akce.

Z té doby pocházejí titulky v deníku Telegraph
„Orgie sufražetek“ a „Vřava před soudem“.

V srpnu roku 1914 se britské politické klima
změnilo a všechny tři hlavní strany – konzervativci,
liberálové a labouristé – zařadily do svých programů
volební právo pro ženy. Ale než ho kterákoli z nich
stačila po volbách zavést, nad rozhořčením žen pře-
vážila vlna vlastenectví a pocitu povinnosti pomáhat
své vlasti v době války.

Sufražetky v září odložily sekerky a podomácku
vyrobené výbušniny a vyhlásily příměří. Ministr sou-
časně nařídil propustit všechny sufražetky z vězení.

Bojovné ženy se zapojily do válečného úsilí, pře-
vzaly plnou zodpovědnost za své rodiny a mnohé
z nich se pustily do práce dosud vyhrazené mužům.

Do roku 1918 se postavení žen natolik změnilo,
že se jim už volební právo nedalo upírat.

Emmeline Pankhurstová organizaci Women’s
Social and Political Union přetransformovala v poli-
tickou stranu Women’s Party, která prosazovala
zrovnoprávnění žen ve veřejném životě.

Zemřela 14. června 1928, pouze týdny předtím,
než Konzervativní strana vydala zákon o rozšíření
volebního práva pro všechny ženy starší 21 let.

V roce 1999 ji časopis Time zařadil mezi sto nej-
důležitějších lidí 20. století.

Tuto dobu bojů za volební právo žen vystihuje
britský film Sufražetka z roku 2015. 

AD
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Kalendář akcí 
pro rok 2020

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


