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Líbeznický

TÉMA M SÍCE SLOVO STAROSTY

333 METRŮ OPRAVENÝCH ULIC

Číslo měsíce: 33 – počet citátů na novém sousoší.

Místní komunikace jsou takovou noční můrou všech starostů; nekvalitní povrch často z „udusané
hlíny“, neexistence kvalitního odvodnění uličního prostoru, chybějící chodníky či neexistující parko-
vací místa. Potřebnost opravy (spíše totální rekonstrukce) těchto ulic je přímo do očí bijící a kolikrát
i obyvateli okolních nemovitostí urgovaná. Jenže obecní rozpočet není bezedný a většina starostů
se neobejde bez finanční pomoci státu prostřednictvím dotací. Jistě si každý dovede představit to
množství žádostí, které se na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) sejdou. Tak se ani Líbeznice ne-
mohly divit, že jejich žádost o opravu ulic Pod Lipami a K. H. Máchy opět nebyla doporučena k fi-
nancování a byla zařazena mezi náhradní projekty s pořadovým číslem 419 (ze 422 projektů).

Navzdory této nepříznivé situaci se na jaře zastupitelé
usnesli financovat projekt z vlastních zdrojů a tyto
ulice zmodernizovat. V obou ulicích již proběhla re-
konstrukce veřejného osvětlení, nadzemní vedení níz-
kého napětí bylo přeloženo pod zem, dokončovala
se pokládka optických kabelů. Jen ta komunikace
a chodníky chyběly. Vlastní stavební náklady na ko-
munikaci, chodníky a parkovací stání z drenážní
dlažby se podle rozpočtu pohybovaly ve výši 4,688
mil. Kč včetně DPH. Ve srovnání s jinými investičními
akcemi se jednalo o ufinancovatelnou částku, proto
obec 20. května vyhlásila výběrové řízení na zhotovi-
tele s termínem podání nabídek do 8. 6. 2020. 

„Štěstí přeje připraveným, to se opět potvrdilo
v plné síle,“ vzpomíná starosta obce Martin Kupka.
„Stagnující ekonomika v důsledku koronavirové
krize přiměla MMR k tomu, že uvolnilo více peněz
pro investice obcí. Nejprve přišel dotazník z MMR,

zda je naše žádost o dotaci ještě aktuální, a po 
naší odpovědi ohledně vyhlášení výběrového řízení
na zhotovitele jsme 19. 6. 2020 obdrželi e-mail 
s informací, že náš projekt je zařazen mezi akce 
k financování. Získali jsme tak skoro 2,5 milionu
korun,“ upřesňuje starosta.

ULICE POD LIPAMI 
A K. H. MÁCHY MAJÍ NOVÝ
POVRCH

Ponechme stranou veškeré papírování, kterého
nebylo vůbec málo a jehož příprava padla na hlavu

Milé čtenářky, milí čtenáři, 

letos v září se toho v Líbeznicích stalo tolik, že
se to snad ani nemůže do jednoho úvodníku vejít.
No, zkusme to!

Hned o prvním zářijovém víkendu se nejen ode-
hrály vinné slavnosti, ale zároveň jsme odhalili no-
vou líbeznickou sochu – sousoší tvořené dvěma lid-
skými hlavami z dílny Mira Jakubčíka. Veřejná pro-
stranství od nepaměti zdobily umělecké výtvory, aby
ve veřejném prostoru poutaly pozornost kolem-
jdoucích. Aby nás provokovaly, aby se nás ptaly
nebo aby nás jen tak potěšily. I nové sousoší pojme-
nované Souznění otázky klade – uvnitř obou hlav
se totiž skrývají myšlenky osobností české i světové
historie. A proto věřím, že nové sousoší udělá Lí-
beznice zajímavějšími a přiřadí je k místům, kde
sochy inspirovaly lidi k zamyšlení, diskusi nebo jim
třeba jen trochu zlepšovaly náladu. 

Abychom snáze překonali další náročné období,
které je zjevně před námi. Koneckonců, vztyčení
nového sousoší může být jakousi novodobou ale-
gorií morových sloupů, i když koronavirus naštěstí
ani zdaleka není takovým zásahem, jakým kdysi bý-
valy morové rány. 

Rozhodně však významně zasáhl do průběhu
další zářijové akce, líbeznického posvícení. To letos
vypadalo spíš jako cyklokrosová dráha, kde pásky
ohraničovaly jednotlivé prostory a zajišťovaly tak ne-
zbytné odstupy jednotlivých zón.

A protože je virus bezpochyby hlavní událostí le-
toška, tak si dovolím zmínit i v úvodníku jedno dů-
ležité doporučení, které v zemích jako Německo či
Švédsko dokázalo šíření koronaviru změnit, aniž by
k tomu byly třeba přísné zákazy, zavírání ekonomiky
a totální změna života společnosti – chovat se ohle-
duplně, solidárně, respektovat základní pravidla,
udržovat si odstup, více si mýt ruce a ve všech vnitř-
ních prostorech nosit roušku. Nechceme se přeci
v Líbeznicích pohybovat mezi extrémy hysterické-
ho zděšení následovaného panickým izolováním od
světa na straně jedné a naštvaným máváním rukou
nad všemi opatřeními na straně druhé. 

No a září konečně přineslo také otevření dvou
zrekonstruovaných ulic, Pod Lipami a přilehlé části
ulice Karla Hynka Máchy, a do paměti obce se za-
píše i zahájením budování zeleného pásu mezi ulicí
Měšickou a Nádražní. Celá upravená plocha bude
oseta luční travou a začne se s výsadbou stromořadí
podél páteřní cesty.

Nemůžu vynechat ani letošní volby, které nás če-
kají druhého a třetího října a ve kterých i já kandidu-
ji. Nebojte, nechystám se zneužít úvodník k vlastní 
sebepropagaci, jen chci zareagovat na spekulace
o mém dalším působení v obci. Tak vězte, že kdyby
ty volby dobře dopadly, odešel bych z Poslanecké
sněmovny, ale od Líbeznic se určitě neodvrátím.

Přeji vám krásný zbytek září a začátek října.
A k těm volbám určitě přijďte, ať už budete volit 
kohokoli!

Váš starosta

Dokončení na straně 2

Ulice Pod Lipami a K. H. Máchy jako nové                                                                      foto František Grunt
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ROZHOVOR

Na vašem webu jsem našel váš citát, který
vás hezky vystihuje: „Být zaměřen pouze na
jeden druh výtvarné činnosti by mě ne-
uspokojovalo. Zajímá mě vše, co se týká
barvy a tvarů.“ Co je na těch barvách a tva-
rech tak zajímavého? 

Je to jednoduché. Vnímám výtvarnou práci jako
komplexní věc. Tvary a barvy jsou všude a tvoří vše
kolem nás, a tak k tomu přistupuji. Je mi úplně
jedno, jestli tvaruji křeslo, sochu, anatomický model
anebo maluji obraz. Tvořím to různými postupy
a myšlenkovými pochody, ale podstatné je, aby
výsledek byl dle mých představ. U všeho zažívám
stejné vzrušení při práci. Není v tom rozdíl.

K vaší činnosti patří i různorodost mate-
riálů. S jakými materiály pracujete a jaké
máte nejraději?

Materiály jsou jenom cesta. Jestli je to bronz, sklo,
keramika, polystyren, nebo laminát – je to jenom
cesta k výsledku. Co mi vyhovuje, po tom sáhnu.

Po celé České republice najdeme několik
vašich děl, zkuste nám ta nejzajímavější
představit.

Tolik toho zase není. Spousta práce přistála u sou-
kromých investorů nebo společností a mraky toho
šly do filmových projektů. Masaryk v Běchovicích
mne bavil, velká socha v Benešově taky, dlouho-
dobá práce na anatomických modelech pro Ná-
rodní muzeum je taky fajn. Zpravidla pracuji na více
modelech najednou, takže těžko říct, co z toho je
nejdůležitější.

Jaké to bylo, pracovat na soše tak význam-
né osobnosti, jakou je T. G. Masaryk?

Začal jsem stovkami fotek a taky studiem posmrt-
ného odlitku obličeje. Nerad si vymýšlím, abych pak
tvrdil, že je to umělecký záměr. Socha konkrétní
osoby má být hlavně pravdivá. To se snad povedlo.
Byla to pro mne parádní výzva.

Hodně pracujete i pro zoologické zahrady,
pražskou, ostravskou. S jakými vašimi díly
se mohou návštěvníci v zoologických zahra-
dách potkat? 

Návštěvníci mohou vidět spoustu zvířecích modelů,
ale také zpracování celých prostorů, jako například
Pavilon primátů a část Pavilonu evoluce v ostravské
zoo nebo bazény velemloků či žab z jezera Titicaca
v pražské zoo. Před šesti měsíci jsem dodělal velkou
instalaci na pavilonu Tanzanie v Praze.

Pracoval jste i pro filmová studia a tvůrce.
Na čem přesně? 

Duna, Bratři Grimové, Liga výjimečných, Hořící keř,
Kawasakiho růže, dekorace do Šílených pro Jana
Švankmajera a spoustu věcí do reklam a drobněj-
ších filmíků.

Líbeznice zdobí již dvě vaše umělecká díla,
fazoli, jak jí zde všichni říkáme, jste obci do-
konce daroval zdarma. Proč to? 

A proč ne, vždyť tady bydlím.

A jak byste ze svého pohledu popsal nové
sousoší?

Jako sochu, ze které mám dobrý pocit. Snad to tak
je i u většiny lidí.

Podle čeho jste vybíral citáty na zadních
stranách hlav?

Šlo mi o to, aby to nebyly podbízivé banality, ale
aby to byly myšlenky s trvalou platností.

Na čem pracujete nyní?

Teď je to u mne jako ve zvěřinci: mořský ďas je už
dodělaný, čolka velkého mám v plánu začít malovat
dnes (tvar už je hotový) a pak tam mám rozdělanou
vývojovou řadu koní do ostravské zoo. Zatím jenom
v hlíně, jedná se o tři realistické modely. Práci pro-
vází spousta konzultací s přírodovědci a zoology, ale
člověk se aspoň něco naučí.

Vaším velkým koníčkem je sportovní jach-
taření. Jak jste se k němu dostal?

Jachting dělám od svých šesti let, dotáhl mě k tomu
brácha. On pak začal létat na větroních, ale já už
zůstal u lodí. 

Máte i vlastní tým Sabre Sailing Team. Jak
vznikl a jak funguje? 

Miro Jakubčík                               foto Petra Hajská

Ludmily Červínové, a přenesme se do července
(přesně sedmého), kdy bylo předáno staveniště spo-
lečnosti Colas. Termín dokončení akce do tří mě-
síců. A to by opět nebyl pan starosta Kupka, aby se
nesnažil přesvědčit zhotovitele, že se celá akce dá
zvládnout za měsíce dva. A málem se to i podařilo!
Bohužel projekt nepočítal s nekvalitními a hlavně
málo únosnými vrstvami podloží pod budoucí ko-
munikací. V ulici K. H. Máchy bylo potřeba odtěžit
nekvalitní zeminu (vlastně kvalitní, neboť se jednalo
o ornici; vždyť zde bývalo pole) a položit zde ve
vrstvě 20 cm štěrkodrť. „Ulice Pod Lipami byla ještě
větším oříškem,“ vysvětluje místostarosta Michal
Doubrava. „Původně se mělo podloží zhutnit po-
mocí frézy na vápnění, jenže tato krátká ulice je do-

slova prošpikovaná inženýrskými sítěmi, které ne-
byly uloženy v předepsaných hloubkách. Zapojit zde
frézu by znamenalo přetrhat veškeré kabely, což by
nikdo nechtěl,“ dodává místostarosta. A tak i zde
byla použita štěrkodrť a vozovka splňuje normy na
100 procent.

ULICE ZDOBÍ I NOVÉ STROMY

Úpravou složení podkladních vrstev se pochopi-
telně protáhla i délka přípravy komunikace pro po-
ložení první asfaltové vrstvy. Pravda, ještě stavbu
„zdržovali“ pracovníci vodáren a kanalizací, kteří
museli veškeré hrnky, sloužící k ochraně jednotli-
vých přípojek, nastavit na požadovanou výšku. Me-
zitím však jako na drátku běžely práce na výstavbě

chodníku a parkovacích stání včetně úpravy zele-
ných ploch. Pod Lipami se objevily nové stromy
a jistě nikdo nezaváhá při odpovědi na otázku,
o jaký druh stromů se jedná.

„Sice se rekonstrukci nepodařilo dokončit do
zahájení školního roku, jak jsem se stále snažil pře-
svědčit stavbyvedoucího, ale i termín dokončení
o tři neděle dříve je skvělou vizitkou společnosti
Colas,“ hodnotí celou akci starosta Kupka. „Ani já
jsem bohužel nedokázal prolomit technologické
pauzy, které jsou potřebné pro položení kvalitního
asfaltového koberce. Ale aspoň jsem se o to poku-
sil,“ dodává s úsměvem starosta. A doufáme, že
úsměv na tváři budou mít nejen obyvatelé těchto
dvou ulic, ale i všichni další líbezničtí občané, kteří
tyto ulice používají ke svým cestám.

-na-

Dokončení ze strany 1

Původní tým jsem založil před jedenácti lety. Jezdili
jsme na jedenáctimetrovém plně karbonovém pro-
totypu speciálně postaveném pro jadranské pod-
mínky. Byla to skvělá loď, se kterou jsme vyhráli
spoustu závodů, ale nebyla nepříliš vhodná do tvrd-
šího počasí. Teď jsme s kamarádem napůl pořídili
loď stavěnou do ostřejších závodních offshorových
podmínek. Jezdí perfektně, tak snad i nově vznika-
jící tým bude ok.

Co je to přesně za loď? 

Je to Akilaria class40, ostrý plnomořský závoďák
s vodními balasty, obrovskou výbavou plachet
a kompletní elektronickou výbavou. Teď ještě mít
dost energie a najít trochu času, abychom to s Pe-
trou, která se mnou taky jezdí, mohli využít.

Děkuji za rozhovor.
František Grunt

VÝTVARNÁ PRÁCE JE KOMPLEXNÍ VĚC
Od září zdobí Mírové náměstí již dvě jeho umělecká díla. Po fazoli, jejíž oficiální název zní Vnitřní,
vnější, přibylo v září sousoší s názvem Souznění, které symbolizuje blízkost, harmonii, vztah i dů-
věru. Miro Jakubčík je sochař, malíř, designér a ve volném čase náruživý jachtař. Povídali jsme si
s ním o jeho tvorbě, líbeznických sochách i jachtaření.
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LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ 2020
I přes obavy a nejistotu v souvislosti s koronavirem se letošního v pořadí již 17. líbeznického posvícení nakonec zúčastnilo ke dvěma tisícům návštěv-
níků. Velký dík patří všem dobrovolníkům a zaměstnancům obce, kteří se na organizaci posvícení podíleli, a také sponzorům. Proti předešlým roč-
níkům musela být plocha Na Chrupavce z hygienických důvodů rozdělena do tří sektorů. Ani to ale nemělo vliv na atmosféru. Z fotografií se můžete
přesvědčit, že nálada byla výborná!

Sedmnácté narozeniny… Kdo tady ještě slaví?

Pohyb v sektorech kontrolují dobrovolníci pomocí žetonů
Jeden z vrcholných bodů programu –

vystoupení Michala Prokopa na jevišti...
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Foto: Alexandra Dančová, Pavla Zarembová                                                                                                                                                        Text: Pavla Zarembová

…. a v hledišti

Na své si přišli malí i velcí… … milovníci rychlého … i pomalého

Na Posvícení panovala festivalová atmosféra Svět v sektoru C po setmění
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LÍBEZNICKÉ VINNÉ
SLAVNOSTI
Líbeznické vinné slavnosti zažily letos 5. září už
svůj 3. ročník. Před dvěma lety, kdy se akce ko-
nala poprvé, nikdo nevěděl, co od ní očekávat.
Četným zvědavcům, kteří na ni tehdy zavítali,
však poskytla nevšední zážitek plný hezkých
a veselých vzpomínek. V loňském roce, kdy se
slavnosti opakovaly, už tedy šlo o osvědčenou
akci, která byla nakonec ještě zdařilejší než její
první ročník. Letos už proto šla většina návštěv-
níků na vinný košt najisto a nutno říci, že ten,
kdo se nenechal odradit počáteční nepřízní po-
časí a nakonec vyrazil, určitě nelitoval. 

Organizace slavností konaných opět na Mírovém
náměstí byla stejná jako v minulých letech: vstu-
penkou ke koštování byla vinná sklenička, kterou 
si návštěvník na začátku zakoupil. Její cena byla
100 Kč a pouze ona mohla sloužit k ochutnávání
nejrůznějších vín. Jednotlivá vinařství se prezento-
vala celou škálou svých vzorků. Bylo opravdu těžké
si vybrat a ve velké nabídce se zorientovat. Často
proto pomohla rada sousedů či přátel a jejich tip na
víno, které už vyzkoušeli a je podle nich zaručeně
nejlepší. K vydatnému ochutnávání nás nabáda-
lo také nepsané motto letošního ročníku slavností
„Vínem proti koronaviru“. 

Všichni přítomní se také mohli zúčastnit košto-
vací soutěže. Ochutnávalo se z pěti neoznačených
vzorků. Tři nejúspěšnější soutěžící byli potom na
pódiu odměněni – jak jinak než lahvemi vín z pří-
tomných vinařství. 

TÉMA

K dobré náladě přispěla i vynikající hudba. Nej-
prve se Mírovým náměstím rozezněly rytmy swingu,
které následně vystřídala kubánské hudba. Vrcho-
lem hudebního programu ale byla stejně jako loni
cimbálová muzika v podání kapely Žandár, jež se
v závěru večera dokonce přemístila dolů z pódia.
Mnozí přítomní si moravské a slovenské písničky
nejen zazpívali, ale také si na ně zatančili. 

Letošní vinné slavnosti byly ale v něčem také 
netradiční. V jejich průběhu bylo totiž slavnostně
odhaleno sousoší s názvem Souznění z dílny líbez-

nického sochaře Mira Jakubčíka. Jde o dvě hlavy,
které symbolizují blízkost, harmonii, vztah i důvěru.
Uvnitř každé z hlav jsou zobrazeny citáty slavných
osobností. 

Letošní vinné slavnosti byly tedy nejen nevšed-
ním vinařským, ale i kulturním zážitkem. A už dnes
můžeme s klidem říci, že se jedná o další líbeznic-
kou tradici, která sbližuje lidi a dělá naši obec ještě
hezčím a příjemnějším místem k žití. 

Pavla Zarembová 

Nová socha Souznění na Mírovém náměstí                                                                        foto Petra Hajská

Slavnostní přivítání prvňáčků                                                                                                      foto Archiv ZŠ 

LÍBEZNICKÉ ·KOLY

ZAHÁJENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU
V úterý 1. září jsme v líbeznické škole ve slavnost-
ní atmosféře zahájili nový školní 2020/2021. Jsme
moc rádi, že jsme mohli v řádném termínu přivítat
všechny žáky. Letos poprvé jsme výuku v Neoron-
delu zahájili v sedmi prvních třídách. Nejen prvňáč-
kům přišli popřát mnoho školních úspěchů starosta
obce Líbeznice, oba místostarostové a vedení líbez-
nické školy. Samozřejmě i za účasti rodičů žáků prv-
ních tříd.

V ROCE 2020 JSME PŘIVÍTALI 
SEDM TŘÍD PRVŇÁČKŮ

Všem žákům ZŠ a ZUŠ Líbeznice i jejich rodičům
přejeme úspěšný školní rok.

Vedení školy

RODIČE PRVŇÁČKŮ
V NEORONDELU
V loňském školním roce jsme z koronavirových dů-
vodů nemohli uskutečnit tradiční červnové setkání

s rodiči a budoucími žáčky prvních tříd. Informační
schůzka za účasti rodičů tedy proběhla až v posled-
ním srpnovém týdnu. Rodiče měli možnost sezná-
mit se a pohovořit s novým třídním učitelem svých
dětí a dozvěděli se mnoho organizačních a praktic-
kých informací důležitých před prvním vstupem do
líbeznické školy. 

Jsme rádi, že i přes částečně limitující hygienická
a protiepidemiologická nařízení ze strany MŠMT
a KHS jsme mohli nový školní rok zahájit v řádném
termínu a za osobní účasti všech žáků naší líbez-
nické školy. 

Vedení školy
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VELKÁ RADOST
Z VÍTĚZSTVÍ
Naši práci do celostátní historické soutěže Daniel
(soutěž se snaží o to, aby lidé nezapomněli na hrůzy
holocaustu) jsme zahájili již na podzim. Měli jsme
skvělé a velmi zajímavé téma: chtěli jsme vypátrat
a připomenout nešťastný osud dvou židovských
sester, které pocházely z obce Měšice a zahynuly
v koncentračním táboře Osvětim, sester Neuman-
nových.

Projekt jsme dokončili a odeslali během ledna,
avšak březnová koronavirová krize nám vzala vy-
hlídky, že se dočkáme vyhlášení výsledků, většina
soutěží byla totiž zrušena.

Teprve po příchodu do školy v září jsme se do-
zvěděli, že k vyhodnocení soutěže nakonec došlo
a že jsme skončili na prvním místě. Bylo to pro nás
obrovské překvapení a měli jsme velikou radost, že
naše snaha nebyla marná. 

Jsme moc rádi, že jsme se projektu mohli zúčast-
nit a dozvědět se tak více o osudech židovských
občanů za druhé světové války.

Milan Kohout, Štěpánka Pokorná, 
Lucie Divíšková a Filip Kněnický – žáci 9.C Vítězové celostátní historické soutěže Daniel                                                                           foto archiv ZŠ

PSÍ NÁVŠTĚVA
V NEORONDELU
Na začátku školního roku nás v družině navštívila
fenka zlatého retrívra Connie, aby pod vedením
paní Ivy Sieberové dětem ukázala, co všechno umí
canisterapeutský pes.

Děti nadšeně poslouchaly vyprávění a nejvíce si
užily česání, hlazení, vedení na vodítku, podlézání
a krmení, což se asi nejvíc líbilo i Connie. Také si
mohly vyzkoušet, jaké to je, mít určitý handicap –
a to mít zavázané oči a jen pomocí navigace kama-
ráda překročit Connie a nešlápnout na ni. 

Nakonec si děti užily relaxaci a velkou legraci,
když ulehly na deky a Connie na nich hledala umís-
těné piškoty. To se všem náramně líbilo. Děti si
mohly na Connie jednotlivě lehnout a odpočívat.

Connie byla úžasná a děti si tak nyní dokážou
představit, co takový pejsek musí umět, aby mohl
pomáhat někomu, kdo to potřebuje. 

Děkujeme paní Ivě Sieberové, která s námi v dru-
žině strávila pěkné odpoledne. Děti se už těší na
další slíbené setkání. 

Dana Douděrová, ŠD Neorondel

Děti si užily setkání s pejskem Connie                                                                                                                                                                                    foto archiv ZŠ
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PODĚKOVÁNÍ
V líbeznické škole jsme 1. září 2020 poděkovali za
dlouholeté pedagogické působení a vzdělávání
mnoha desítek žáků paní Lence Novákové.

Paní učitelka Lenka Nováková působí na zá-
kladní škole v Líbeznicích neuvěřitelných 45 let.

Jak obdivuhodné!
Lenko, moc Ti děkujeme za takovou výdrž ve škol-

ství a přejeme Ti pevné zdraví a další roky s námi.

Kolegové

Lenka Nováková slaví 45 let v líbeznické škole
foto archiv ZŠ

Úspěšní absolventi s Cambridge certifikáty                                                                       foto Petr Zaremba

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ 
NA ŘEDITELE/ŘEDITELKU LÍBEZNICKÉ
ŠKOLY
Rada obce Líbeznice vypsala konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové orga-
nizace Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice. 

Důvodem k vypsání konkurzního řízení je rozhodnutí současné paní ředitelky Ivany Pekárkové
skončit na vlastní žádost ve funkci k 31. lednu 2021. 

Podrobnosti k výběrovému řízení jsou zveřejněny na obecní úřední desce a na webu 
www.libeznice.cz.

•  Konkurzní řízení se řídí vyhláškou č. 54/2005 Sb. a má svoje pevně stanovená pravidla, bez něj ne-
může být ředitel/ředitelka školy jmenován/a. 

•  Uchazeči rovněž musí splňovat požadavky ukotvené v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

•  O budoucím vedoucím pracovníkovi školy rozhodne osmičlenná komise, kandidáty do komise 
navrhuje obec, pedagogická rada, školská rada, Česká školní inspekce a krajský úřad. 

Uchazeči musí předložit koncepci na rozvoj školy na následujících 3–5 let, kterou budou před
komisí prezentovat. 

Uzavírka přihlášek do konkurzního řízení je 30. října 2020, řízené pohovory a prezentace 
proběhnou do poloviny listopadu a koncem listopadu by mělo být jasno, kdo na další období
povede líbeznickou školu. 

Nástup vítěze konkurzního řízení je plánován na leden 2021, aby během ledna došlo k předání
funkce.

ÚSPĚCHY DĚTÍ V ANGLIČTINĚ – ZKOUŠKY CAMBRIDGE EXAMS
ZŠ a ZUŠ Líbeznice byla v loňském školním roce už třetím rokem testovacím centrem zkoušek Cambridge Exams. Jde o prestižní mezinárodně uzná-
vané zkoušky z angličtiny. Známá je jejich úroveň PET nebo FCE pro dospělé, zkoušky mají ale také svoji dětskou podobu, takzvané YLE – Young
Learners Exams. 

Děti měly možnost se na zkoušky po celý školní 
rok připravovat na kroužcích Živé angličtiny, a to 
ve třech úrovních pokročilosti: Starters, Movers
a Flyers. Letošní příprava byla ale oproti minulým
letům mnohem komplikovanější a náročnější. V její
druhé polovině, kdy byly školy zavřené, musela totiž
celá výuka probíhat online. Toho se ale nezaleklo
30 dětí, které se i přes tuto komplikovanou situaci
na zkoušky přihlásily. Dozvěděli jsme se také, že
letos na jaře byly v České republice pouze tři školy
včetně té naší, které zkoušky ve spolupráci s British
Council nakonec pořádaly a nezrušily je.

Samotné zkoušky se potom konaly na půdě naší
školy dne 13. června 2020. Toho sobotního rána
přišlo do školy třicet dětí a dva zkoušející z British
Council, tedy organizace, která zkoušky zastřešuje.
Děti čekalo náročné dopoledne. Musely totiž samo-
statně prokázat své znalosti angličtiny hned ve
třech oblastech: porozumění poslechu, porozumění
psanému textu a schopnosti mluvit. Zvláště po-
slední disciplína byla pro mnohé děti hodně ná-
ročná. Byla to pro ně totiž první příležitost, kdy 
musely tváří v tvář sedm minut hovořit anglicky
s někým, kdo vůbec neovládá češtinu. V místnosti
bylo se zkoušejícím každé dítě samo a nebyl zde
nikdo jiný, kdo by mu poradil nebo pomohl.  

I PŘES SLOŽITOU SITUACI SE
PŘIHLÁSILO TŘICET ŽÁKŮ

Výsledky zkoušek byly potom odeslány do Ang -
lie k vyhodnocení a nám nezbývalo než čekat, jak
to dopadne. Až v polovině prázdnin jsme se dozvě-
děli radostnou zprávu: Všech třicet dětí zkoušky
úspěšně složilo! A co více – osmnáct z nich
zkouškou prošlo bez ztráty jediného bodu. 

Certifikáty o absolvování zkoušek dorazily z Cam-
bridge poštou. Jejich slavnostní předávání proběhlo

v Rondelu dne 3. září 2020 za přítomnosti rodičů
dětí, zástupců vedení školy a obce a lektorů Živé
angličtiny. 

Pro většinu dětí znamenaly Cambridge testy
první zkoušku v jejich životě. Ještě jednou jim tedy
z celého srdce blahopřejeme k jejich velkému úspě-

chu. Zároveň také věříme, že tento úžasný výsledek
bude pro ně velkou motivací do jejich dalšího studia
angličtiny a že se stanou příkladem pro další děti. 

Pavla Zarembová
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Třetí turnus letošních skautských táborů střediska
Willi Líbeznice zakončily oddíly Vlčí důl Zlonín,
Amazonky a Surikaty. Předlohou táborové etapové
hry byl kreslený film 12 úkolů pro Asterixe. V mean -
dru řeky Ploučnice tak ožily postavy Asterixe, Obe-
lixe, druida Panoramixe a ostatních členů pověstné

galské vesnice. Bezmála sedmdesát účastníků každý
den tábora plnilo dvanáct složitých úkolů. O legraci
nebyla díky skvěle připravené hře nouze. A samo-
zřejmě zbyl i čas na plnění nováčkovských a ostat-
ních skautských zkoušek. I přes náročné hygienické
normy, které letos práci všech vedoucích podstatně

ztížily, a díky skvělé kuchyni pana Čemuse proběhl
celý tábor bez závad a děti si z Hradčan odvážely
skvělé zážitky a vzpomínky na letošní povedený
tábor.

P. Figalla – Chřástal

GALSKÁ VESNICE V HRADČANECH

Jako každoročně se scházíme poslední srpnový ví-
kend na Areálu zdraví a pod vedením Coudyho spo-
lečně zapálíme poslední táborový oheň.

Prázdniny se blíží ke konci, a proto se setkáváme,
abychom si pověděli, jak jsme si je užili a jak to s kaž-
dým oddílem bude od září probíhat. Je to příjemné
setkání všech věkových kategorií, potkávají se zde

nejmladší světlušky a vlčata, skautky a skauti, roveři
a rangers, vedoucí všech oddílů, také přátelé skau-
tingu, rodiče a prarodiče členů střediska.

Poslední srpnová sobota byla sice zakončena
silným deštěm, ale stihli jsme si hezky společně
posedět kolem táborového ohně, zazpívat si naše
oblíbené písničky – díky několika skvělým kytaris-

tům na místě – a samozřejmé také opéct nějaký
ten špekáček.

Všem členům našeho líbeznického skautského
střediska přeji, aby vykročili pravou nohou do nového
skautského roku!

Se stiskem levice
Čoky

POSLEDNÍ SKAUTSKÝ TÁBORÁK NA „ARČU“

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

Skauti z Vlčího dolu, Amazonek a Surikat se proměnili v Galy                                                                                                                            foto T. Maněna – T. B.

Tradiční poslední táborák se rozhořel na Arču                                                                                                                                                       foto T. Maněna – T. B.
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Pro děti byla připravena sportovní dráha                                                                           foto Radek Macek

Hráči mladší přípravky v plném tréninku                                                             foto archiv 1. FC Líbeznice

SPORTOVNÍ 
ODPOLEDNE 
PRO DĚTI A RODIČE
Vzhledem k tomu, že se v naší obci a okolí nachá-
zejí stále noví a nadaní sportovci, za pomoci obce
Líbeznice jsme uspořádali toto krásné odpoledne.

Akce se uskutečnila 6. září 2020 v Areálu zdraví.
Počasí nám přálo a díky tomu se zde sešla bezmála
stovka malých sportovců a sportovkyň různých vě-
kových kategorií. Děti plnily úkoly na různých sta-
novištích, čekal je například fotbal, basketbal, slalom
ve zručnosti, ale také aktivity spojené s přemýšlením. 

1. ROČNÍK 2020

Na stanovištích byly vždy dvě dráhy – náročnější
pro školáky a lehčí pro nejmenší. Za splnění úkolu
(splnili všichni) si děti odnesly hračku, kterou si mohly
vybrat. Dostaly i pití a něco k zakousnutí. Překvape-
ním pro rodiče byla tombola. Ta se losovala každou
hodinu. Za asistence dětí, které pod pódiem losovaly,
si rodiče odnášeli pěkné výhry. Velké poděkování patří
sponzorům tomboly: Lee Pokrivčák FASHIONistka.cz
za poukázky na oblečení, Stanislavu Mádlovi za vý-
borná vína, cukrárně Kamahaj za poukazy na cukroví,
Zdence Janečkové za luxusní kosmetické balíčky Mary
Kay a dalším. Tato akce by se nemohla uskutečnit bez
týmu, který byl sestaven z úžasných pomocníků od
teenagerů po dospělé. Celé odpoledne zpříjemnilo
občerstvení, které připravila kavárna MéLíbeKafe,
k poslechu hrály dětské písničky. Děti se povozily na
ponících a užily si i kolotoče. U stánku s malováním
na obličej bylo pořád napilno. U Zdenky Janečkové
se maminky mohly nechat nalíčit a dát si poradit, jak
se starat o svou pleť. Odpoledne jsme zakončili okolo
18. hodiny posledním losováním tomboly.

Děkujeme všem za účast na tomto dni a těšíme
se na další ročník.

Tvá výzva Martina Macková

1. FOTBALOVÝ
KEMP MÍSTNÍCH
MALÝCH 
FOTBALISTŮ
S myšlenkou pomoci rodičům s umístěním dětí
v této složité virové době během letních prázdnin
a zároveň snahou posunout fotbalové dovednosti
našich malých fotbalistů zorganizovali trenéři mlad-
ší přípravky v posledním srpnovém týdnu první 
fotbalový kemp 1. FCL.

Počáteční obavy, zda nebude pro téměř dvacet
zúčastněných kluků (oblečených do speciálně vyro-
bených sad triček v barvách klubu) celý den na hřišti
dlouhý a nezajímavý, se rozplynuly a brzy je vystří-
dala trenérská radost z jejich přístupu, chování
a snahy zlepšovat svůj fotbalový um na úroveň ma-
lého Ronalda či Messiho.

Každodenní pobyt na hřišti byl navíc klukům
zpestřen a doplňován dalšími aktivitami. Společně
tak například navštívili stadion Bohemians Praha
včetně jeho prohlídky a možnosti nasát tu pravou
fotbalovou atmosféru na lavičce prvoligového tý-
mu. Zvládli disciplinovaně cyklovýlet po okolí a po-
slední večer si společně užili přespání v hale spojené
s opékáním buřtů a promítáním tematického filmu
Okresní přebor.

V průběhu plnění denních tréninkových dávek
doplněných vzájemnými přátelskými zápasy s do-
statečnou rivalitou přišel kluky v jejich úsilí podpořit

místní rodák a úspěšný muay thai bojovník Ondřej
Hutník (v kariéře bojující pod přezdívkou Spejbl).
Ten kluky během své návštěvy zasvětil do základ-
ních znalostí bojového umění včetně praktické
výuky přijaté s jejich velkým nadšením.

Vyvrcholením celého týdne pak bylo slavnostní
zakončení kempu s předáním diplomů a upomín-
kových medailí. 

S poděkováním rodičům za podporu, mamin-
kám za pomoc při přípravě pravidelné stravy, Pizze-

rii U kouzelníka za výborné obědy a obci za mož-
nost využití skvělého areálu Na Chrupavce se
všichni zúčastnění rozešli s přáním, že se podařilo
založit novou tradici spojenou s místním fotbalo-
vým klubem a příští rok se opět takto společně se-
jdeme. 

Závěrem snad už jen tradiční turnajový pokřik
malých fotbalistů: „Hej, hej, hej, Líbe, ty jsou nej!“

Martin Kadečka
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Lukáš a Kryštof        foto archiv Atletika Líbeznice

Mladší žactvo                                                                                                                                                                                                  foto archiv Atletika Líbeznice
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ČOKOLÁDOVÁ
TRETRA A FINÁLE
V OSTRAVĚ
V České republice se již od roku 1961 koná vysoce
prestižní mezinárodní atletický mítink IAAF World
Challenge Zlatá tretra Ostrava. A prý již od jeho po-
čátků je jeho součástí projekt Čokoládová tretra.
Jedná se o speciální mezinárodní (Česko, Slovensko,
Polsko) běžecký seriál na dráze zaměřený na děti od
6 do 11 let a jako jediný na světě vrcholí přímo
v rámci hlavního programu Zlaté tretry Ostrava.

Děti nejprve soutěží v základních kolech, ze kte-
rých z jednotlivých věkových kategorií postupují
pouze tři nejlepší závodníci do semifinále. Ze se-
mifinále, které se koná v předvečer Zlaté tretry 
v Ostravě, se vždy osm nejlepších závodníků v ka-
tegorii nominuje do finále. Finále se běží na Měst-
ském stadionu v Ostravě Vítkovicích.

Čokoládová tretra byla letos velmi zvláštní. Z dů-
vodu jarních hygienických opatření byly posunu-
ty termíny základních kol z jara do času prázdnin,
také termín Zlaté tretry se přesunul z června na
8. září 2020.

ZÁVODNÍ VÍKEND 
V BEROUNĚ
aneb Krajské přebory staršího 
a mladšího žactva a dorostu na dráze

S napětím jsme očekávali víkend 12.–13. září, ne-
boť nás čekal pomyslný předstupeň vrcholu ven-
kovní atletické sezony (vrcholem je samozřejmě
Mistrovství republiky, ať už v soutěžích družstev,
nebo jednotlivů). Osudovým městem byl opět Be-
roun, kde se nám loni podařilo s družstvem přípra-
vek získat první zlatou medaili na středočeských
přeborech. 

Starší žactvo

Výsledky družstev staršího i mladšího žactva v prů-
běhu celé zkrácené sezony napovídaly, že by výkony
mohly být velmi slušné. A tak se na pomyslné kol-
biště nejprve vydala skupina staršího žactva. K naší

smůle však ve velmi omezeném počtu, neboť chlap-
ců a děvčat ročníků 2005 a 2006 máme v našem
oddílu opravdu poskrovnu. O to šikovnější ale jsou.
No posuďte sami.

Chlapci v osmičlenném družstvu obsadili ve
Středočeském kraji nádherné 4. místo a ani děvčata
se, bohužel v podobně nízkém počtu, nenechala
zahanbit a vybojovala 7. příčku. Ostatní větší oddíly
většinou naplnily povolenou kapacitu závodníků
(20 členů v družstvu), a proto byla jejich šance zí-
skat více bodů a tím i lepší umístění podstatně vyšší
než naše. 

K předvedeným výkonům moc a moc gratulu-
jeme a poděkování míří nejen za hlavním trenérem,
ale i za celým týmem Atletiky Líbeznice. 

Mladší žactvo

Dalšími bojovníky byla obě družstva mladšího ža-
ctva v neděli. Počasí v den závodu bylo jako stvo-
řené pro finálová klání našich bojovníků. 

Žákyně začaly během na 60 m překážek a hned
jsme byli svědky prvních získaných bodů pro druž-
stvo. Tak to u děvčat pokračovalo i ve skoku dale-

kém, vrhu koulí, hodu kriketem, bězích na 60 m
a 150 m a také ve štafetě. Děvčat bylo v družstvu
14 z možných 15. Chlapců je o poznání méně,
pouze 8 z možných 15. Chlapci také bojovali ze
všech sil a bodovali ve skoku do výšky, skoku do
dálky, v běhu na 1000 m, běhu na 60 m a ve šta-
fetě. Po ukončení disciplín se napjatě čekalo na vy-
hlášení.

Družstvo mladších žákyň se umístilo na úžas-
ném 2. místě ve Středočeském kraji, mladší žáci si
i přes nízký počet členů družstva vybojovali nád-
herné 5. místo. Velká gratulace našim atletům!

Dorost

Během sportem nabitého víkendu si zazávodili i na-
ši nejstarší členové oddílu, dorostenci. V kategorii
mužů a žen opět svými výkony potěšili. Jejich sou-
těž probíhala v neděli 13. září na stadionu v Rozto-
kách. Z celkového počtu 29 družstev skončili na
krásném 9. a 10. místě.

I jim patří velký dík a jen tak dál. 

Tým Atletiky Líbeznice

I přes tyto změny se někteří líbezničtí atleti roz-
hodli změřit své síly v základních kolech, která se
konají zejména v moravských městech. Rodiče tedy
museli přizpůsobit své prázdninové plány. 

Ze 16 základních kol se ve velké konkurenci no-
minovalo do semifinále Čokoládové tretry sedm na-
šich atletů, což považujeme za ohromný úspěch.
Byli to Adam Homolka v běhu na 100 m, Ella Pisch-
nothová, Tereza Havelková a Amálka Ondráčková
v běhu dívek na 200 m a Kryštof Kulíšek, Lukáš
Baumrukr a Vojta Kazda v běhu chlapců na 200 m.
Tak silné zastoupení v semifinále 7. září v Ostravě
jsme opravdu nečekali.

DO ZÁVODU SE 
NOMINOVALO SEDM NAŠICH
ATLETŮ

V semifinále se naše šťastná sedmička nene-
chala zahanbit, ve startovním poli nejlepších dět-
ských závodníků z České republiky a Slovenska
všichni bojovali jako lvi a Lukáš s Kryštofem se ve
své kategorii dostali mezi osm nejlepších! Druhý
den, 8. září 2020, před zraky diváků Zlaté tretry, 
si ve finále Lukáš doběhl pro 1. místo a krásnou 
velkou čokoládovou tretru a Kryštof pro 7. místo.
Oběma finalistům moc blahopřejeme!

Tým Atletiky Líbeznice
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ISTRIE 2020
Dne 8. června se v Líbeznicích sešla parta sportov-
ních nadšenců, aby se domluvila, zda i letos vyrazit
v létě k moři za cvičením a relaxem. Slovo dalo
slovo, hlavní organizátoři Monča a Karel vytvořili
dotazník a už to jelo. Podařilo se nám na doporu-
čení Míši a Romana Ehrenbergerových zkontakto-
vat paní Zímovou z CK Capro, která nám udělala
nabídku termínu s polopenzí a možností přivézt si
i kola – a ten nám vyhovoval. Tentokrát jsme tedy
vyměnili Hvar za Istrii. 

I PŘES NEJISTOU SVĚTOVOU
SITUACI JSME VYRAZILI 
K MOŘI

Odjížděli jsme 14. srpna, někdo po vlastní ose, 
jiní autobusem od cestovní kanceláře. Tato společná
cesta začala mírným zdržením, ale jízda samotná byla
rychlá a bezproblémová a v sobotu ráno jsme vystu-
povali před areálem Lanterna, natěšeni na koupání
a sportování u moře. Do apartmánů jsme se dostali
až odpoledne, což ale nikomu nevadilo – bylo krásně,
a tak většina lidí stejně trávila čas u moře. Po úvodním
večeru byla naše dovolená oficiálně zahájena.

Každý den probíhaly hodiny jógy s Markétou
a zumby s Monikou plus jsme ráno chodili běhat při
východu slunce. Poskytnuté prostory na cvičení ne-
byly nejlepší, a tak jsme zvolili jógu na betonových
platech u moře, kde nás ovíval ranní mořský větřík.
V moři jsme si nejen zaplavali, ale i vyzkoušeli jízdu
na paddleboardu, dále plážový volejbal a šplh na
laně. Kromě těchto skupinových aktivit jsme každý
večer plánovali celodenní cyklovýlety a aktivity na
další den. Jezdili jsme hlavně po okolí, městech i pří-
rodě, byli jsme se podívat v Poreči, kde jsme ochut-
nali pizzu XXXL. Další pěkné městečko leželo na

druhé straně zátoky, ve které se Lanterna nacházela.
Do Novigradu se jezdilo na menší lodi (Boat TAXI),
ale cyklisté to zvládli po stezce a silnici. Město to ne-
bylo veliké, ale malebné – docela ovlivněné Itálií.

Za celý týden jsme měli jen dva chmurnější dny,
jinak nám počasí přálo a mohli jsme se opalovat na

betonových, kamenitých, oblázkových i písčitých
plážích, které se táhly po celém pobřeží. Týden utekl
rychleji, než bychom si přáli, ale dovolenou v Chor-
vatsku jsme si moc užili.

Pražsko-líbezničtí nadšenci

Účastníci zájezdu                                                                                              foto archiv Moniky Šponerové

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obecní úřad Líbeznice oznamuje, že vítání
nových občánků do naší obce proběhne
V SOBOTU 21. LISTOPADU 2020 
V ZÁKLADNÍ ŠKOLE LÍBEZNICE (Rondel).

Pozvánky budou rodičům s konkrétním časem konání
rozesílány během první poloviny listopadu. 

Matrikářky OÚ Líbeznice

POZVÁNKA
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REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ V LÍBEZNICÍCH 
MŮŽE BÝT I VAŠÍ KANCELÁŘÍ
Pracujete z domova a potřebujete se sejít se svým obchodním partnerem? Chcete změnit prostředí a vyměnit pracovnu za sdílenou kancelář? Po-
třebujete uspořádat seminář pro menší okruh svých zaměstnanců? Regionální informační kancelář v Líbeznicích na adrese Mělnická 275 nabízí
možnost coworkingu každou středu od 8 do 18 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

Využití sdílené kanceláře v praxi                                                                                                                                                                   foto archiv MAS Nad Prahou

Coworking by měl v podstatě tvořit ideální pracovní
prostor nebo plochu pro samostatnou práci či spo-
lupráci pro různé osoby. Sdílená kancelář nabízí
možnost zbavit se pocitu izolace při práci z domu
a zároveň poskytuje prostředí umožňující soustře-
dění. Coworking vyjde levněji, ale důležitá je také
už zmíněná společenská a psychologická funkce ta-
kového pracoviště.

Regionální informační kancelář v Líbeznicích zá-
jemcům umožní uspořádat jednání větší skupiny

osob, seminář pro až patnáct účastníků s využitím
plátna a projektoru, samostatnou práci, jednání
s klientem nebo partnerem. 

Sdílená kancelář je vybavena potřebným nábyt-
kem a počítačovou sítí s internetovým připojením
a sdílenou síťovou tiskárnou. 

Součástí kanceláře je rovněž vybavená ku-
chyňka, k dispozici je sociální zařízení a místo pro
odpočinek. Hodina pronájmu stojí 100 Kč a ná-
jemné je hrazeno na transparentní účet u České

spořitelny, který MAS Nad Prahou zřídila za účelem
vytvoření fondu na podporu sociálních projektů.
Sjednáním coworkingu a uhrazením nájemného
tak podpoříte dobrou věc. 

Pronájem si lze zatím sjednat pouze telefo-
nicky na 602 221 544, o spuštění rezervačního 
systému budou zájemci informováni na webu
a Facebooku.  

(mas)
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OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY XX.
Různé nesouvislé údaje, poznámky…

Dne 2. 8. 1939 se odtud konala pouť do staré 
Boleslavě, bylo 800 poutníků, 12 selských vozů,
200 družiček.

Kaple v zámku měšickém byla vykradena r. 1945.
Na konci obce k Alejíčkám (Pakoměřicům) stával

dřevěný kříž od pakoměřického sládka Vlasáka. Kříž
pak byl zchátralý, r. 1875 zrušen a pořízen péčí Vi-

NA PODZIM 
PO VYNUCENÉ 
PŘESTÁVCE 
KONTAKTNÍ MÍSTO
PRO SENIORY
ZNOVU OŽÍVÁ
V březnu Líbeznice ve spolupráci s MAS Nad
Prahou otevřely Kontaktní místo pro seniory.
Sídlí v budově, kde se nachází i pošta, v pří-
zemí, takže je bezproblémově přístupné pro
každého. Pracovníci MAS Nad Prahou všem
návštěvníkům rádi zodpoví jejich dotazy, na-
bídnou kávu nebo drobné občerstvení. 

„Od září se Kontaktní místo pro seniory vrátilo do
běžného režimu. Otevřeno je v pondělí od 13 do
16 hodin, v úterý pak po celý den od 9 do 16 hodin
(s polední přestávkou od 12 do 13 hodin) a ve čtvr-
tek od 9 do 12 hodin. Našimi návštěvníky nejsou
jenom senioři, běžně se na nás obracejí i osoby pe-
čující o seniory nebo osoby se zdravotními prob-
lémy. Návštěvníci nemusí vždy jen něco potřebovat,
nejčastěji k nám přicházejí si jen tak popovídat.
K posezení jim rádi nabídneme kávu, čaj a něco
sladkého,“ představuje základní nabídku Kontakt-
ního místa pro seniory ředitelka MAS Nad Prahou
Iva Cucová.

DO PORADNY SE NEMUSÍTE
OBJEDNÁVAT, ALE MÁTE
MOŽNOST VOLAT NA 
TEL. 602 221 544

V září se také rozběhly bezplatné odborné po-
radny. Mgr. Andrea Varcollerová zve návštěvníky do
psychosociální poradny: „V rámci poradny nabí-
zíme pomoc při zorientování se v aktuální životní
situaci, pomoc s vyhledáváním návazných služeb,
krizovou intervenci nebo terapeutické poradenství.
Všichni návštěvníci poradny mají právo vystupovat
anonymně, samozřejmostí je zachování důvěrnosti
informací a mlčenlivosti neboli vše zůstane jen mezi
mnou a klientem. Vyhledat pomoc není projev sla-
bosti, ale odvahy vypořádat se s potížemi, které
život může přinášet.“

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

léma Kargera (z cukrovaru) nový, litý a postaven
před čp. 68, kde stál 60 let, byv přemístěn r. 1935
při renovaci silnice na hřbitov.

V r. 1915 mimo zvony byly i dva kostelní bubny
odeslány gratis vojenské službě.

Kříž na hřbitově je od r. 1912, kdy jezuité zde
týden konali misie. Tehdy byl plat regenschoriho
zvýšen na 400 K, tj. o 143 K více než dosud. Na ten
příplatek připlácely Líbeznice 56,65 K.

Čp. 42 má v čele kamennou desku s nápisem
Dominicalhof, N 42.

To v dobách roboty – feudalismu tam býval
úřad, snad hejtmanství či soud. Později tento dům
náležel snad i Bachofenovi, pak Nostitzovi, invali-
dům (po r. 1919) Šedinovi a spol.

V r. 1911 panovalo tíživé sucho, čtyři měsíce ne-
sprchlo. V lednu r. 1940 zuřily kruté mrazy, potom
spousty sněhu při rychlé oblevě roztály. Jinak za

okupace byla úrodná léta. Bylo hezky a pak napršelo
a zas hezky bylo a namoklo. To nás ochránilo před
hladem, že nám zemědělci mohli odprodat obilí aj.
Někteří sice dřeli nás a ždímali, ale jiní zůstali lidmi.
Mně prodali obilí za maximální cenu Eduard Frank
z Líbeznic čp. 72 a Václav Sýkora z Baštěku čp. 7,
ačkoli jsem oběma sám nabízel více.

Dne 5. 6. 1960 řekl Miloslav Voves z č. 72 před
Antonínem Kaňkou z č. 76: „Mně dával Karel Ho-
řánek z č. 38 obilí zadarmo.“

A generální ředitel Jun ze Sedlce dával mnoho
obilí zdarma Josefu Kozovi č. 33, i dříví mu daroval.

Kde je K. Eliáš č. 190, rostly zde čtyři ořechy, na
jednom byla houpačka, z ní spadla Blažena Syslová,
dostala hrb, bydlela s mateří v č. 47 a r. 1945 ze-
mřela.

V r. 1873 byl v č. 37 Josef Klejzar.
AD

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

Poradna bude otevřena 29. září, další termíny
jsou pak 20. října, 3. a 24. listopadu a 1. a 15. pro-
since. Andrea Varcollerová je pro návštěvníky k dis-
pozici vždy od 13 do 16 hodin. Do poradny se ne-
musíte předem objednávat, ale je možnost zavo-
lat na telefonní číslo 602 221 544 a návštěvu si
domluvit. Služba není určena pouze pro seniory,
poradnu mohou navštívit všichni obyvatelé Líbez-

nic a dalších obcí regionu Nad Prahou bez rozdílu
věku.

Od října bude pro návštěvníky Kontaktního
místa k dispozici také bezplatná právní poradna,
kterou zajišťují pracovníci pražské advokátní kance-
láře. Její termíny naleznete v inzerátu.

(mas)
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PŘÍBĚHY ŽEN,
KTERÉ VYNIKALY
V PRŮBĚHU 
STALETÍ
XII.

Emmy Noether

Narodila se 23. března 1882 v bavorském Erlan-
genu v Německu. Jejím otcem byl prof. dr. Max
Noether, známý matematik a profesor na univerzitě
v Erlangenu. Její matka Ida Amalie pocházela z bo-
haté kolínské rodiny. Oba rodiče byli židovského vy-
znání.

Matematické vlohy, podobně jako její bratři,
Emmy zdědila po tatínkovi, ale o matematiku zas
tak velký zájem neprojevovala. Prožila celkem nor-
mální dětství a učila se i tradičním ženským do-
vednostem – vaření a uklízení. K tomu ji vedla 
maminka. Byla ale velmi všestranné dítě, nejvíce
vynikala v jazycích a vlastně to vypadalo, že by se
mohla stát učitelkou francouzštiny a angličtiny. Po
absolvování střední školy získala certifikát k výuce
těchto jazyků na bavorských školách. Jenže nalezla
zalíbení v matematice a rozhodla se ji studovat. V té
době ženy v Německu nemohly oficiálně studovat,
mohly pouze navštěvovat univerzitu, pokud dostaly
souhlas přednášejícího profesora. To se Emmy po-
dařilo, a tak začala neoficiálně chodit na přednášky
už od roku 1900. V roce 1903 bylo ženám konečně
povoleno studovat na univerzitách a Emmy se oka-
mžitě přihlásila na univerzitu v Göttingenu. Po roce
přešla na univerzitu do rodného Erlangenu, kterou
absolvovala a kde v roce 1907 získala jako druhá
žena v historii doktorát. Získat zaměstnání na uni-
verzitě pro ni však bylo nemyslitelné. Přístup k že-
nám se ani za dobu jejího studia příliš nezměnil.
Rozhodla se tedy pomáhat svému otci, zastupovala
ho, když byl nemocen, a věnovala se nadále i své-
mu výzkumu. Vše bez nároku na plat. Jak výsledky
své práce postupně publikovala, rostla i její pověst
a uznání. Už v roce 1908 byla přijata do Circolo Ma-
tematico di Palermo a o rok později se stala členkou
Německé asociace matematiků (Deutsche Mathe-
matiker Vereinigung).

MATEMATIČKA 20. STOLETÍ

Roku 1915 ji Felix Klein a David Hilbert vyzvali,
aby se k nim připojila na Institutu matematiky
v Göttingenu. Navzdory všem úspěchům a uznáním
to ani nyní nebyla pro Emmy pozice placená. Na-
bídku přesto přijala a při výzkumu se zabývala ma-
tematickou fyzikou a nyní zejména obecnou teorií
relativity. Albert Einstein totiž svou teorii relativity
právě dokončil, zůstaly v ní však některé nedoře-

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
12. 9. 1921 narozen polský spisovatel a filozof Sta-
nislaw Lem – Solaris, Astronauti, Marťan

13. 9. 1916 narozen britský romanopisec, povídkář
a scenárista Roald Dahl – Karlík a továrna na čoko-
ládu, Obr Dobr, Matylda, Milostné rošády

19. 9. 1911 narozen anglický spisovatel, básník,
esejista a dramatik, nositel Nobelovy ceny za litera-
turu William Golding – Pán much, Věž, Dědicové,
Rituály přechodu

21. 9. 1866 narozen anglický spisovatel Herbert
George Wells – Válka světů, Ostrov doktora Mo-
reaua, První lidé na Měsíci, Stroj času

24. 9. 1896 narozen americký spisovatel Francis
Scott Fitzgerald – Něžná je noc, Velký Gatsby, Dia -
mant velký jako Ritz, Bláznivá neděle

OBECNÍ KNIHOVNA

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

šené problémy, jako je například princip lokálního
zachování energie. Ten trápil už delší dobu i řadu
dalších vědců. Emmy Noether se tomuto problému
začala věnovat také.

David Hilbert se snažil, aby se Emmy stala ofi-
ciálním členem akademického sboru, ale stále na-
rážel na předsudky vůči ženám. Podařilo se mu pro
Emmu získat alespoň povolení přednášet v jeho
vlastních kurzech, ovšem pod jeho jménem a opět
bez nároku na plat. Až v roce 1919 jí bylo povole-
no se habilitovat a stát se tzv. privátní docent-
kou. Mohla tak učit studenty, kteří jí byli ochotni 
za výuku platit přímo, zatímco univerzita jí nepla-
tila nic.

Ve své habilitační práci však mimo jiné uveřej-
nila svůj článek „Invariante Variationsprobleme“, ve
kterém podává důkaz, že zákony zachování ener-
gie, hybnosti a momentu hybnosti plynou ze syme-
trie prostoru a času. Symetrie neboli invariance pří-
rodních jevů vůči transformacím prostoru času má
za následek zákon zachování dané fyzikální veličiny.
V roce 1918 dokázala dva teorémy základní pro fy-
ziku obecné relativity i fyziku elementárních částic.
Jeden z nich je stále znám jako „teorém Noethe-
rové“ (teorém – pravdivé platné tvrzení, v dané
axiomatické soustavě dokázané).

V roce 1922 se stala „výpomocnou profesorkou
bez funkčního období v úřadě“ a začala dostávat
malou mzdu. Zatímco působila v Göttingenu, její
status se nezměnil, nejen vzhledem k předsudkům
vůči ženám, ale také proto, že byla Židovka, sociální
demokratka a pacifistka.

NA UNIVERZITÁCH VĚTŠINOU
PŘEDNÁŠELA BEZ HONORÁŘE

Ve dvacátých letech napsala základní práci o teo-
retické algebře, pracovala na teoriích grup, okru-
hů, čísel a skupinových zobrazení. Diskutovalo se,
zda by matematika měla být pojmová a teoretická
nebo více fyzikálně založená a aplikovaná. Pojmové
pojetí algebry Noetherové vedlo k základům záko -
nů jednotné algebry, geometrie, lineární algebry,
topologie a logiky.

V letech 1928–1929 působila jako hostující pro-
fesor v Moskvě. V roce 1930 učila ve Frankfurtu.
Přednášela na Mezinárodním matematickém kon-
gresu v Boloni a v Curychu. V roce 1932 získala spolu
s Emilem Artinem prestižní Pamětní cenu Alfreda
Ackermanna-Teubnera za pokrok v matematice.

V roce 1933 přišel v Německu k moci Hitler
a nacisté. Ti požadovali, aby byli všichni Židé z uni-
verzit vyhozeni. (Fritz Noether, bratr Emmy, byl také
vyhozen a na Sibiři mu nabídli učitelské místo, které
přijal. Odstěhoval se tam se svou rodinou v roce
1934. V listopadu 1937, během Velké čistky, byl
zat čen ve svém domě v Tomsku od NKVD. Byl od-
souzen na 25 let vězení za obvinění ze špionáže
a sabotáže. Dne 8. září 1941 byl odsouzen Vojen-
ským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR k trestu
smrti na základě obvinění z protisovětské propa-
gandy. Zastřelen byl 10. září v Oryolu. Dne 22. pro-
since 1988 plénum Nejvyššího soudu SSSR roz-
hodlo, že profesor Fritz M. Noether byl odsouzen
na základě nepodloženého obvinění, a zcela ho re-
habilitovalo.)

Emmy Noether dostala dvě nabídky. Mohla
přednášet na univerzitě v Oxfordu, ale vybrala si
hostitelskou profesuru na ženské koleji v Bryn
Mawr College v Pensylvánii. A taktéž učila v Insti-
tute for Advanced Study v Princetonu.

V roce 1935 jí diagnostikovali nádor na děloze.
Operace proběhla dobře, ale po ní nastaly neče-
kané pooperační komplikace, kterým 14. dubna
1935 podlehla.

Albert Einstein napsal do novin New York Times
nekrolog, ve kterém se mimo jiné uvádí: „V říši al-
gebry, jíž se po století zabývali nejnadanější mate-
matikové, objevila metody, které mají nesmírnou
důležitost. Čistá matematika je v jistém smyslu poe-
zií logických myšlenek. Ve snaze dosáhnout logické
krásy jsou objevovány duchovní formule nezbytné
k hlubšímu průniku do zákonů přírody... Existuje,
naštěstí, několik lidí, kteří ve svém životě včas po-
znají, že nejkrásnější a nejuspokojivější prožitky do-
stupné lidstvu nepocházejí odněkud z vnějšku, ale
souvisejí s rozvojem vlastního cítění, myšlení a práce
jednotlivce. Skuteční umělci, objevitelé a myslitelé
byli vždy lidmi tohoto druhu. Přestože životy těchto
lidí probíhají nenápadně, plody jejich úsilí jsou nej-
cennějším přínosem, který nějaká generace může
zanechat svým potomkům.“

/zdroje: Wikipedia, internet/
AD

Emmy Noether                                      foto Google
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Pondělí                     13 – 16
Úterý          9 – 12   13 – 16
Čtvrtek      9 – 12
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KALENDÁŘ AKCÍ 2020/2021 ZŠ a ZUŠ

KONCERT Y se konají v koncertním sále školy, 
začátek (není-li uvedeno jinak) v 18:30 hodin. 

7. 10. 2020      1. koncert žáků
4. 11. 2020      2. koncert žáků
2. 12. 2020      Mikulášský koncert

15. 12. 2020      9. vánoční Líbeznění, začátek 
v 18:00 hodin

21. 1. 2021        Taneční akademie
27. 1. 2021        5. koncert žáků

Aktuální informace najdete na
www.zslibeznice.cz/pripravujeme

Zahrádkáři Líbeznice, knihovna Líbeznice a hlavní partner
Oblastní muzeum Brandýs n.L. – St. Boleslav

Vás srdečně zvou na

37. VEJŠLAP NA KOLE I PĚŠKY 
POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA

který se bude konat 
v sobotu 10. 10. 2020 v Líbeznicích

Prezentace a start:  9.00–9.30 hod. Líbeznice – nová sportovní hala u hřiště
Cíl:                                                                 Líbeznice – nová sportovní hala u hřiště

Pěší trasa:       8 km Líbeznice ➲ Měšice ➲ Hovorčovice ➲ Líbeznice

Cyklo trasa: 60 km Líbeznice ➲ Sedlec-Pan. Břežany ➲ Vodochody ➲ Kralupy
n.Vlt. ➲ Nelahozeves ➲ Veltrusy ➲ Zálezlice ➲ Obřísví ➲
Korycany ➲ Předboj ➲ Líbeznice

Zajímavosti na trasách: Měšice – zámecký areál; Panenské Břežany – výstava tvorby Dagmar 
Renertové; Nelahozeves – rodný dům Antonína Dvořáka; Veltrusy – zámecký areál; Obříství – 
Památník Bedřicha Smetany

STARTOVNÉ: Dospělí 20 Kč, děti 5 Kč
Odměna: Pamětní list, objev neznámých míst a radost z pohybu.

Účastníci dodržují pravidla silničního provozu a pokyny organizátorů, jejich
účast je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče.  Jde se za každého počasí.

ZDRÁVI DORAZILI.
Informace: knihovna Líbeznice 

telefon  283 981 834    |    www.pochod.unas.cz

Kalendář akcí 
pro rok 2020

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

Prosinec   Vánoční večerní běh

24. 12.      Vánoční sousedské setkání


