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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE 
DO ROKU 2023

Číslo měsíce: 12 – to je počet velkých investičních
akcí do roku 2023.

S plánem to jde vždycky lépe, říkávali už naši předci. V Líbeznicích se snažíme projekty plánovat
již léta, nově k tomu máme i nástroj, se kterým můžeme plány veřejně sdílet. Jde o PinCity Líbez-
nice na webové stránce libeznice.pincity.cz.

Nová webová stránka, na kterou odkazuje obec-
ní web, umožňuje prezentovat všechny plánované
projekty pěkně přehledně a hlavně zobrazené na
projektové mapě. Každý projekt má svoji kartu, na
níž jsou zveřejněny všechny podstatné informace -
kromě popisu též fotogalerie, aktuální stav a také
možnost vkládat své komentáře a označovat oblí-
bené projekty podobně, jako je tomu na sociálních
sítích. U všech projektů je uvedeno, v jakém ča-
sovém horizontu se budou realizovat. Platforma
PinCity také občanům umožnuje navrhovat své
vlastní projekty nebo akce na zlepšení života v obci.
A právě prostřednictvím PinCity představujeme plá-
nované investiční akce na následující tři roky, které
odsouhlasilo zastupitelstvo obce na říjnovém zase-
dání. Na co všechno se tedy můžeme v Líbeznicích
těšit?  

V současné době již některé projekty probíhají.
„Dokončujeme rekonstrukci obecního úřadu a vý-
stavbu výtahu, abychom umožnili bezbariérový
a hlavně jednoduchý a pohodlný přístup všem, kteří
budou chtít navštívit úřad. Součástí této investiční

akce je i rekonstrukce plochy za obecním úřadem,
kde vznikne tolik potřebné parkování zejména pro
návštěvníky úřadu,“ doplňuje k probíhajícím pro-
jektům Martin Kupka, starosta Líbeznic. K dalším
projektům, které jsou již ve stavu realizace, patří vý-
sadba nových stromů v intravilánu obce, kde v lo-
kalitách na Chrupavce, v Měšické ulici a ve školním
parku dojde k výsadně více než 50 stromů. Do ka-
tegorie zeleň spadá i výsadba stromů a keřů do
první části zeleného pásu. Obě sázecí akce proběh-
nou do poloviny prosince, což je doba, dokdy se dle
odborníků dá ještě sázet. 

LIBEZNICE.PINCITY.CZ

Mezi hlavní akce, které se začnou realizovat od
roku 2021, patří v první řadě revitalizace celého
území v okolí ulic U Kola a Na Hůrce, kde byla 

Milí čtenáři,
mám zase po měsíci dobrou zprávu – i letos budou

Vánoce. I když to asi bude trochu jiné a složitější. Ne-
dovedu si představit, že by v Líbeznicích byly bez roz-
svícení vánočního stromu a bez společného setkání na
náměstí na Štědrý den. 

Uvidíme, co nám umožní opatření, která v té době
ještě budou platit, ale počítám s tím, že rozsvícení vá-
nočního stromu o první adventní neděli (29. listopadu)
v šest hodin uspořádáme, byť s většími rozestupy.
A stejně tak budeme chystat tradiční setkání na ná-
městí na Štědrý den ve dvě hodiny. Pevně doufám 
že letošní svařené víno a punč budou o to lahodnější
a světlo z Betléma o to zářivější a radostnější, o co
komplikovanější byl celý letošní rok. 

Rádi bychom ještě do Vánoc přišli se symbolickým
zeleným dárkem pro všechny líbeznické občany. Bude
jím výsadba více než stovky nových stromů v zeleném
pásu u školy a skoro pěti desítek stromů uvnitř obce.
Překvapení jsme přichystali pro prvňáčky, aby hned po
jejich návratu do lavic mohla každá třída v blízkosti
školy vysadit jeden vlastní strom. Budou tak moci v dal-
ších letech své školní docházky sledovat, jak ten jejich
strom roste. A až se budou třeba po padesáti letech
ke škole vracet, budou se moci o ten svůj strom zase
opřít nebo si sednout do jeho stínu. Totéž chceme
v dalších letech umožnit všem novým prvňáčkům.
A chystat budeme navíc různé druhy stromů, aby se
z celého parku kolem školy stala živá učebnice příro-
dopisu.

Zaznamenali jsme v posledních týdnech celou řa-
du dotazů v souvislosti se změnou územního plánu.
V lednu nebo únoru proběhne veřejné projednání na-
vržených změn. Chci jen uvést, že většina úprav souvisí
s přípravou zeleného pásu a se snahou dobrat se ne-
zbytných pozemků pro jeho výstavbu. 

Další úprava by měla být v blízkosti mimoúrovňo-
vé křižovatky, kde by v budoucnu mohlo vyrůst velké 
zážitkové, výchovné i poučné zahradnictví. Ještě blíž
k obchvatu by pak mohl být prostor pro rozvojové pro-
jekty s vysokou přidanou hodnotou, kde by i líbezničtí
občané mohli nacházet vysoce kvalifikovanou práci –
podnikatelské inkubátory, huby, startupy. Další alter-
nativou, se kterou se v takových místech počítá, jsou
zařízení sociálních a zdravotních služeb či tréninková
zařízení pro sportovce. Každopádně považuji za nutné
rozptýlit všechny obavy a odpovědět na různé fámy,
které už se po Líbeznicích šíří – rozhodně nepočítáme
s tím, že by v tomto místě vyrůstaly velké skladové haly
nebo jiné provozovny, jež by mohly obec neúměrně
zatížit nákladní dopravou; to územní plán a současné
zastupitelstvo nepřipustí. Už dříve jsme čelili snahám
investorů vybudovat v okolí taková zařízení a čelili
jsme jim úspěšně.

Ale zpět k adventu. Už teď se těším, že v neděli
29. listopadu v 18.00 hodin rozsvítíme vánoční
strom – i kdyby to kvůli koronaviru mělo proběhnout
jen v živém přenosu na Facebooku. A pevně do-
ufám, že na Štědrý den ve 14.00 hodin se na ná-
městí budeme moci potkat osobně, a dokonce si
společně zazpívat koledy.

Váš starosta 

Dokončení na straně 3

Plánované investiční akce obrazem                                                                                foto František Grunt
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ROZHOVOR

Co jste dělal před sametovou revolucí a jak
vzpomínáte na listopad 1989?

Jsem původním povoláním strojní konstruktér a pra-
coval jsem v pražském podniku, který prováděl servis
a vyráběl zařízení pro pošty a spoje – například třídicí
stroje listovních zásilek, balíkové třídírny, ale i poš-
tovní schránky a mincovní telefonní automaty. Dne
17. listopadu 1989 konečně došlo k tomu, co všichni
už dlouho očekávali po událostech v tehdejší NDR,
Berlíně, Maďarsku. Po tom, co se tehdy odehrálo na
Národní třídě, došlo k mohutné vlně odporu, která
vyústila v příslib svobody, skutečné demokracie se
svobodnými volbami a zrušení článku Ústavy, do té
doby garantujícího vedoucí úlohu KSČ. Aktivně jsem
se tehdy podílel na získávání signatářů prohlášení
nově vzniklého Občanského fóra na svém pracovišti
a organizoval schůzky členů OF i účastníků celostátní
výstražné stávky, kterou ústředí OF tehdy vyhlásilo.
Každé odpoledne jsme se s kolegy zúčastnili i de-
monstrací na Václavském náměstí.

Kdy a jak vzniklo v Líbeznicích Občanské
fórum? Kdo byli ti, kteří tady rozhýbali dění
dopředu a správným směrem? 

Jak jsem uvedl, koncem roku 1989 jsem trávil většinu
volného času v Praze. Mezitím – a domnívám se, že
již během listopadu – vzniklo místní OF i v Líbezni-
cích. Jeho členové obcházeli domácnosti a sbírali
podpisy na podporu OF. Tehdy jsem se také připojil
a později jsme se střídavě scházeli v bytech těchto lidí
i u nás doma a plánovali další postup. Mezi prvními,
na které si vzpomenu, byli manželé Stollovi, Paulu-
sovi, Vočkovi, Pospíšilovi, Srbovi, Zábalovi, Hochovi,
pan Petr Bernat, paní Marie Trgiňová a mnoho dal-
ších.

Jak náročná byla vůbec příprava prvních ko-
munálních voleb? Kolik v obci kandidovalo
subjektů? 

Příprava prvních svobodných komunálních voleb se
vlastně příliš nelišila od kterýchkoli dalších. Tehdy
v obci kandidovalo celkem šest subjektů. Kromě Ob-
čanského fóra a KSČ to byli ještě různí nezávislí kan-
didáti, Volební seskupení zájmových svazů a Podni-
katelsko-živnostenská strana. Občanské fórum získa-
lo šest členů zastupitelstva, podnikatelé tři, ostatní
subjekty po dvou nebo po jednom členu. 

Vzpomenete si, jak náročná byla povolební
vyjednávání?

Náročná byla především předchozí jednání u „kula-
tého stolu“ mezi stávajícím vedením obce a členy OF,
která vyústila v obsazení místa posledního předsedy
MNV Petrem Bernatem. Po volbách do zastupitelstva
podle tehdy zbrusu nového zákona o obcích dále
došlo k volbě starosty, místostarosty a ostatních členů
obecní rady. Nevznikla žádná povolební koalice
a všichni členové zastupitelstva se snažili, aby obec
normálně fungovala a prošla bez zadlužení procesem
transformace.

Otakar Hlavín                                                                                          foto rodinný archiv Otakara Hlavína

A jak se to přihodilo, že zrovna vy jste se stal
prvním porevolučním líbeznickým starostou? 

Možná to bylo tím, že se nikomu jinému nechtělo
opustit svou nově vzniklou firmu nebo dobře pla-
cené zaměstnání. Ani mně se do tohoto „dobro-
družství“ původně nechtělo pouštět. Nakonec jsem
se od ostatních nechal přemluvit a souhlasil s tím,
že pokud budu zvolen do zastupitelstva, budu sou-
hlasit i s případným zvolením starostou obce. Moc
jsem tomu ale nevěřil, protože jsem tehdy nebyl
mezi obyvatelstvem moc známý. Nežili jsme totiž
v Líbeznicích příliš dlouho. Ale dopadlo to, jak to
dopadlo, a nakonec jsem vyměnil svou práci kon-
struktéra za práci pro obec.

Starostoval jste dlouhých 20 let, dá se ta
doba nějak jednoduše zhodnotit? Musela to
být krásná a zajímavá práce v turbulentní
době. 

Práce to byla krásná a hrozná zároveň. Krásné bylo
být u přerodu totalitního státu, satelitu Sovětského
svazu, v demokratický stát, který může samostatně
rozhodovat o své budoucnosti. Byl jsem u toho,
když se na obecním úřadu zaváděla výpočetní tech-
nika, pak i internet, v obci se budovala čistička a ka-
nalizace, zaváděl zemní plyn, dokončovala výstavba
vodovodu, což vše zvýšilo komfort bydlení, ale bo-
hužel na povrchu nebylo ani po dokončení moc
vidět a při výstavbě to omezovalo obyvatelstvo.
Vznikl sběrný dvůr, aleje kolem cest. Ve státním mě-
řítku pak vznikaly nové kraje, část majetku státu se
převedla na kraje, část na obce.

Hrozné bylo zejména zpočátku zápolení s nedo-
statkem financí, dokud neměly obce své stabilní pří-
jmy a mohly tak plánovat výdaje.

Na jaké projekty z doby svého starostování
nejraději vzpomínáte?

Nejraději vzpomínám na první etapu revitalizace his-
torického jádra obce. To byl vlastně začátek činností,
které skutečně mění vzhled obce k lepšímu a probí-
hají dosud. 

Jak se podle vás Česká republika za těch
30 let posunula? 

Česká republika i její obyvatelstvo jsou na tom eko-
nomicky výrazně lépe, i když uznávám, že jsou jed-
notlivci a oblasti, které na tom skutečně dobře ne-
jsou. Lidé mohou svobodně cestovat (pokud právě
není pandemie) a svobodně volit své zástupce.

A jak hodnotíte současnou politickou si-
tuaci v zemi?

Současný prezident ani premiér mne opravdu nad-
šením nenaplňují. Věřím, že po příštích parlament-
ních volbách se snad situace konečně změní k lep-
šímu. 

Pojďme se ještě vrátit do Líbeznic. Jak dlou-
ho vlastně v naší obci žijete? 

Do obce jsme se s manželkou přestěhovali z Prahy
v roce 1975, takže zde žijeme už 45 let.

Kde to máte v Líbeznicích nejraději?

Hlavně v okolí kostela, na Mratínce a v aleji k Bec-
kovu. 

Jak vnímáte současný vývoj v naší obci
z pohledu bývalého starosty?

Máme tu krásné nové stavby, vzniká zelený pás
kolem obce, doufám, že se dožiji toho, až budou
stromky trochu vzrostlejší. To mne těší. Možná se
ale nyní obec trochu méně uklízí, než tomu bývalo
dříve. Asi na to není při tom rychlém rozvoji tolik
času. 

Čemu se věnujete v současné době? Vím
o vás, že jste dobrý angličtinář a tento jazyk
i doučujete. Zbývá ještě čas na jiné koníčky? 

Rádi pracujeme na zahrádce a chodíme se psem do
přírody, něco si přečteme. Taková klasika pro lidi
v našem věku.

Jste také prvním čestným občanem obce, co
pro vás toto ocenění znamená?

Toho ocenění si velice považuji. Udělalo mi radost
a mile mne překvapilo. 

A co byste Líbeznicím popřál do dalších 30 let?  

Dokončení zeleného pásu kolem obce, sjezdovou
rampu z dálnice u Zdib, přemístění sběrny druhot-
ných surovin z centra obce a pokud možno již žád-
né další pandemie. Také bych jim přál, aby si i přes
všechny změny zachovaly svůj současný charakter.
A občanům šťastnou ruku při výběru budoucích
členů zastupitelstva. 

Děkuji za rozhovor.
František Grunt

DVACET LET 
V ČELE LÍBEZNIC
Loni jsme si touto dobou připomínali krásným
koncertem a dalšími událostmi výročí 30 let od
sametové revoluce. Letos uplynulo 30 let od
zvolení Otakara Hlavína prvním porevolučním
starostou Líbeznic. Komunální volby se konaly
24. listopadu 1990. Jeho starostování pak tr-
valo dlouhých 20 let. S Otou Hlavínem jsme si
povídali nejen o porevoluční době, ale i o sou-
časné politické situaci a životě v Líbeznicích. 
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Jednoduchá platba poplatků online                                                                 foto archiv Macron Software

dokončena modernizace sítí nízkého napětí a polo-
ženy optické sítě, a ulice Vnitřní. Následuje soubor
projektů, na které se dosud nedostalo. Především se
jedná o rekonstrukci panelové Pakoměřické ulice
a okolních ulic – Bedřicha Smetany, K. H. Borovského
a Bořanovické. Všechny jmenované komunikace do-
stanou nový povrch, budou na nich vybudovány
chodníky, parkovací místa a také budou doplněny
novou zelení. „Oprava komunikací je do dalších let
naší prioritou, proto jsme na každý z následujících
roků naplánovali rekonstrukci alespoň jedné komu-
nikace. Pokud opravdu vše půjde podle plánu, do
konce roku 2023 opravíme kilometr a půl líbeznic-
kých komunikací,“ vyčísluje počet možných oprave-
ných metrů místostarosta obce Michal Doubrava. 

Dva velké projekty jsou naplánovány i pro další
rozvoj Areálu zdraví. Na nové multifunkční hřiště
a kluziště na místě současného asfaltového teniso-
vého kurtu získala obec dotaci a intenzivně se pra-
cuje na přípravě předání staveniště. „Se zahájením
stavebních prací se počítá zkraje roku 2021, na jaře
by již měla sloužit nová plocha pro tenis, volejbal,
fotbálek, floorbal a další sporty a poprvé se sklouz -
neme přibližně za rok, tedy v listopadu 2021. Už se
na to moc těším,“ říká s nadějí v hlase starosta Mar-
tin Kupka. Druhým projektem v Arču je dlouho oče-
kávaná přestavba území, kde se nachází kavárna
a stará skautská klubovna. Místo klubovny zde vy-

roste variabilní pavilon, jehož součástí bude nové
sociální zařízení pro návštěvníky areálu. Pavilon pak
umožní i rozšíření kapacity kavárny i vznik případné
wellness zóny (sauny), vše bude záležet na možnos-
tech provozovatele kavárny. Tento projekt je pláno-
ván do konce roku 2022. 

VĚŘÍME, ŽE SE NÁM PODAŘÍ
VŠECHNY NAPLÁNOVANÉ 
INVESTIČNÍ AKCE REALIZOVAT

Pokračovat bude i dlouhodobý projekt budování
zeleného pásu kolem obce, a to tak, aby navázal
na první, právě realizovanou část. Pokračování je
plánováno mezi ulicí Měšická a Mratínkou. Tím vnik-
ne krásná procházka z Mratínky kolem školního
areálu až do ulice Nádražní. „Máme velkou radost,
že občané přijali první část zeleného pásu velice po-
zitivně a již tento úsek využívají k procházkám i dal-
ším odpočinkovým aktivitám, třeba pouštění draků.
To nám jen potvrzuje, že myšlenka zeleného pásu
je správná, a vede naše snahy budovat další úseky
v co nejkratších termínech,“ dodává k zelenému
pásu František Grunt, místostarosta obce, který má
zelený pás na starosti. 

Významnou investicí bude i budování svazkové
školy Pod Beckovem. Bohužel ani současná kapa-

cita líbeznické školy nestačí a v roce 2023 bude
zcela zaplněna, je proto nutné spojit opět síly se
spádovými obcemi a postavit další dvě školní bu-
dovy. Jedna s kapacitou 540 dětí vyroste v Bašti,
druhá pro 270 dětí je plánována v Měšicích. Svaz-
ková Základní škola Pod Beckovem by měla přivítat
své žáky na podzim 2023. Pro líbeznickou školu to
bude znamenat nadechnutí a snížení počtu žáků
v jednotlivých třídách, což je určitě dobrá zpráva
pro děti, učitele i rodiče. Dojde také k výraznému
omezení dopravy v okolí školy. V současné době
probíhá architektonická soutěž na školu v Bašti
a přípravné projektové práce pro školu v Měšicích.

Svůj malý projekt má naplánovaný i líbeznická
obecní knihovna, která s přechodem na modernější
knihovnický software Tritius vylepší služby svým čte-
nářům, třeba i v podobě možnosti výpůjčky elekt-
ronických knih. 

„Kromě těchto velkých projektů budeme samo-
zřejmě pokračovat i v dílčích akcích, které povedou
k dalšímu zvelebování obce. Věříme, že se nám po-
daří všechny naplánované investiční akce zrealizo-
vat v určených termínech. Bude samozřejmě záležet
na vývoji celé ekonomiky a s tím souvisejících pří-
jmech obce. Nechceme ani v době pokoronavirové
omezovat investice. Díky úsporám z předchozích let
očekáváný propad příjmů v příštím roce ještě usto-
jíme, i když to bude náročné,“ uzavírá k plánova-
ným investičním akcím Martin Kupka. 

-na-

TÉMA

Dokončení ze strany 1

PLATBA POPLATKŮ
ONLINE DÍKY 
SYSTÉMU MOBISYS!
Pomalu, ale jistě se blíží lednové placení po-
platků za popelnice a psy. Od loňského roku
existuje v Líbeznicích možnost zaplatit tyto po-
platky najednou a jednoduše online prostřed-
nictvím systému MOBISYS. 

Nový systém nabízí možnost online úhrady poplatků
z pohodlí domova prostřednictvím moderních pla-
tebních nástrojů, jako je třeba využití QR platebního
kódu v mobilním bankovnictví, prostřednictvím pla-
tební karty či elektronické peněženky, jako je napří-
klad Google Pay.

K PLATBĚ ONLINE 
STAČÍ JEDNODUCHÁ 
REGISTRACE

Celý systém je jednoduchý a uživatelsky přívě-
tivý. Na začátku je nutné se zaregistrovat do portálu
MOBISYS. Odkaz na tento portál je umístěn v zá-
hlaví webu Líbeznic, proklik je možný i přes výraz-
ný banner na webu obce nebo přímo na adrese
https://libeznice.mobisys.cz/registrace-uziva-
tele. 

Po registraci je nutné vyčkat na zaslání e-mailu,
který bude obsahovat informaci, jaké poplatky
a v jaké výši je nutné uhradit, a platební link pro
výběr platební metody. E-mail bude odeslán až
v momentě, kdy dojde ke spárování nového uživa-
tele s interními systémy obecního úřadu, mezi re-
gistrací a e-mailem tedy může být i delší prodlení.
Po úhradě poplatků budou uživatelé informováni,
že platba byla obecním úřadem zpracována, bude
zasláno potvrzení o úhradě příspěvku a známka na
popelnici v případě úhrady odpadů. 

Registrace do systému je možná ihned, e-maily
s předepsanými poplatky začnou chodit až v lednu.
Kdo již systém placení poplatků prostřednictvím
MOBISYSu využívá, tomu samozřejmě přijde e-mail
také. 

V současné době využívá tento způsob placení
obecních poplatků kolem 200 líbeznických občanů,
kteří oceňují to, že platí vše najednou a z pohodlí
domova.  

MOBISYS je v Líbeznicích využíván i pro lepší in-
formování občanů. Pomocí služby Zprávy jsou dů-

ležité informace o dění v obci rozesílány přímo do
mobilních telefonů a e-mailových schránek občanů.
Tuto službu využívá již více než 1 000 lidí. K odběru
novinek do e-mailu a telefonu si stačí do mobilního
telefonu stáhnout aplikaci MojeObec a zaregistro-
vat se do systému MOBISYS. Stejnou službu využívá
i líbeznická základní škola. 

Více informací o systému MOBISYS, který obec
Líbeznice dlouhodobě používá, je k dispozici na
https://libeznice.mobisys.cz.

František Grunt
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LÍBEZNICE 
CHYSTAJÍ ZMĚNU
Č. 2 ÚZEMNÍHO
PLÁNU
V současné době probíhá proces, jehož cílem bude
vydání Změny č. 2 Územního plánu Líbeznic. „Hlav-
ními důvody, proč jsme se rozhodli k realizaci změn
v územním plánu, jsou další uspořádání pozemků
pro zelený pás a vypořádání podnětů, které na obec
dorazily po vydání první změny v roce 2018. Nová
podoba územního plánu také navrhuje rozvoj zatím
nevyužitých ploch v intravilánu obce při silnici I/9.
Zde by měly v budoucnosti vzniknout projekty, kte-
ré do obce přinesou zajímavé pracovní příležitosti
pro místní obyvatele,“ popisuje důvody pro změny
v územním plánu starosta obce Martin Kupka.

Navrhovaná změna také řeší stavby, které jsou
v okolí obce plánovány státními institucemi, napří-
klad vedení vysokého napětí – zde se podařilo toto
vedení oddálit od obce, koridor vysokorychlostní
tratě Praha–Drážďany nebo rezervu komunikace
I/9, kde se povedlo tuto rezervu také zásadním způ-
sobem zmenšit, což je jistě pro další rozvoj obce po-
zitivní záležitost. Změna č. 2 územního plánu obce
ctí zásadu, že nebude docházet k dalšímu rozvoji
obce ve smyslu bytové zástavby a nevznikají žádné
další plochy, které by tuto výstavbu umožnily.  

„Změna územního plánu je časově i procesně
poměrně složitá záležitost, která má několik fází.
Ke všem materiálům se vyjadřují příslušné úřady,
aby finální dokument byl v souladu se všemi poža-
davky těchto úřadů,“ doplňuje ke změně František
Grunt, místostarosta obce a určený zastupitel pro
realizaci Změny č. 2 územního plánu. 

TERMÍN SCHVÁLENÍ 
JE ÚNOR 2021

První fází je Zadání změny, kde se jednotlivé
úřady vyjadřují k plánovaným dílčím změnám, které
jsou do zadání navrženy. Zadání ÚP bylo v ZO schvá-
leno dne 11. června 2020 a následně zaevidováno
na Krajském úřadě do evidence územně plánovací
činnosti. Následuje druhá fáze, která se jmenuje
Návrh změny ÚP a probíhá v několika dílčích eta-
pách. První etapou je společné jednání, které pro-
běhlo 12. října 2020. Toto jednání je určeno pro do-
tčené orgány, sousední obce a ostatní organizace,

bez účasti veřejnosti. Ovšem již v této fázi může
každý písemně uplatnit připomínky, a to ve lhůtě do
30 dnů od společného jednání, tedy do 11. listo-
padu 2020. Ke kompletní dokumentaci textové i vý-
kresové se vyjadřují úřady, jako je například Krajský
úřad Středočeského kraje, jednotlivá ministerstva,
odbory Městského úřadu v Brandýse nad Labem,
ČEPS, Ředitelství silnic a dálnic a další, které uplat-
ňují své připomínky. Ke všem připomínkám se obec
musí vyjádřit a dojít s dotčenými orgány ke shodě,
poté následuje posouzení návrhu Krajským úřadem
Středočeského kraje. Tato fáze nastala ve druhé po-
lovině listopadu 2020. V této fázi se Změna č. 2 na-
chází právě nyní. Pokud krajský úřad vydá souhlasné
stanovisko, lze přistoupit k další etapě. Tou je řízení
o změně územního plánu, jehož součástí je veřejné
projednání. Termín veřejného projednání musí být
oznámen nejméně 30 dnů před jeho konáním
a mohou se ho účastnit i občané. Pokud to nebude
dovolovat epidemiologická situace, bude termín vy-
hlášen i online. S termínem veřejného projednávání
počítáme v lednu 2021. „Všichni obyvatelé Líbeznic
tedy budou mít možnost se k připravované změně
písemně vyjádřit, a pokud budou mít zájem, vše jim
podrobně vysvětlíme, ať už osobně, nebo prostřed-

nictvím online konference,“ doplňuje k této fázi sta-
rosta Martin Kupka. Na veřejném projednání budou
přítomny kromě zástupců obce i Ing. arch. Martina
Bredová, výkonná pořizovatelka změny, a Ing. arch.
Zuzana Dušek Hanušková, zpracovatelka změny
územního plánu. Nejpozději do 7 dnů ode dne ve-
řejného projednání lze písemně uplatnit připomínky
a námitky. Následuje zpracování a vyhodnocení při-
pomínek a rozhodnutí o námitkách a tato vyhodno-
cení se doručí dotčeným orgánům a Krajskému
úřadu jako nadřízenému orgánu s výzvou, aby ve
lhůtě 30 dnů od doručení uplatnily svá stanoviska
k vyhodnocení. Pokud i tato fáze proběhne ke vše-
obecnému souladu, dochází k návrhu vydání změ-
ny územního plánu, který schvaluje zastupitelstvo
obce. Teprve potom dochází k vyvěšení veřejné vy-
hlášky a 15. dnem po vyvěšení Změna ÚP nabý-
vá účinnosti. „S definitivní tečkou za Změnou č. 2
Územního plánu, tedy schválením zastupitelstvem
obce a nabytím účinnosti, počítáme na druhou po-
lovinu února roku 2021, tedy pokud vše půjde
podle plánu,“ uzavírá k této problematice František
Grunt.  

-na- 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu                                                                       foto archiv obec Líbeznice

Oceněná rekonstrukce průčelí v roce 2019
foto Vratislav Srb

SOUTĚŽ 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
LÍBEZNICKÉ 
PRŮČELÍ
V loňském roce obec vyhlásila první ročník soutěže
o nejkrásnější líbeznické průčelí. V soutěži byly
ohodnoceny dva velice povedené projekty, rekon-
strukce fasády a průčelí statku na adrese U Stu-
dánky 18 a vyvedená realizace průčelí, včetně fi-
gurálního prvku na fasádě – jde o statek číslo
popisné 38 na rohu ulic Mělnická a Potoční. 

Kompletní informace o soutěži i přihláška jsou
k dispozici na webu obce www.libeznice.cz nebo
k vyzvednutí na obecním úřadu. 

František Grunt

SOUTĚŽ
I letos je možné projekty do soutěže ještě při-

hlásit, uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2020. 
Podmínky soutěže jsou stejné jako v roce 2019.

Rozsah dotčených nemovitostí není nijak omezen,
soutěžit mohou domy po celých Líbeznicích, které
projdou úpravou průčelí kdykoli v kalendářním roce
2020. Soutěžní projekty budou hodnoceny poro-
tou, přičemž největší důraz bude kladen na celko-
vé provedení, lokalitu, použité materiály a soulad
úpravy fasády průčelí s vesnickým rázem a kolori-
tem centra obce. Soutěž se vztahuje výhradně na
rekonstrukce stávajících fasád. Výše finanční od-
měny činí za první místo 20 000 Kč, za druhé
místo 15 000 Kč a za třetí místo 10 000 Kč. 

Kdo bude mít zájem se do soutěže přihlásit, stačí
vyplnit přihlášku a tu spolu s přílohami odevzdat na
adresu Obec Líbeznice, Mělnická 43. Přílohu přihláš-
ky tvoří popis přihlášeného řešení včetně popisu po-
užitých materiálů a řemeslných postupů a fotky prů-
čelí před a po rekonstrukci. Přihlášky i přílohy musí
být v zalepené obálce s označením „Průčelí 2020“.
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DALŠÍ SEZONA LÍBEZNICKÝCH FARMÁŘSKÝCH TRHŮ JE ZA NÁMI

Zelenina z Polabí Barvy jara a léta Počasí, že by ani psa nevyhnal

Český česnek – letošní novinka Med mezi kapkami deště Terezka a Dobrůtky u cesty

Letošní již pátou sezonu Líbeznických farmářských
trhů na Mírovém náměstí provázely štěstí i smůla zá-
roveň. V žádném z předešlých ročníků nám nepršelo
tolik jako letos. Vlastně se dá říci, že každá letošní
tržní sobota byla deštivá! Mimořádné štěstí jsme ale
měli v tom, že se jarní i podzimní sezona trefily právě
do období, kdy bylo možné při dodržení přísných hy-

gienických opatření trhy pořádat. Jarní farmářskou
předsezonu jsme navíc pojali trochu netradičně a na
webových a facebookových stránkách obce jsme
rozběhli něco jako trhy online. Zájemci tak mohli vy-
užít nabízených kontaktů a své oblíbené prodejce
v náročné době podpořit. Jsme velmi rádi, že i letos
jsme mohli vedle našich stálic přivítat nové prodejce,

kteří obohatili nabídku například o piva z malých pi-
vovarů, čerstvou zeleninu z Polabí, macešky a jiřiny,
koření, proutěné zboží nebo český česnek.

Pavla Zarembová

Foto: Alexandra Dančová

Malá ochutnávka Tak které pivo je nejlepší? 

TÉMA
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Spojili jsme se se sportovci Běžeckého klubu Bašť
a s Family Fit Zlonín a připravili akci Spolu v pohybu.
Bude mít několik různých výzev. Ta první proběhne
v termínu od 28. listopadu do 5. prosince a bude
spočívat v tom, kolik kilometrů nachodíte a nabě-
háte – každý bude sbírat body (kilometry) pro svou
obec. Vítězná obec obdrží putovní pohár a bude
oceněn nejlepší běžec. V dalším měsíci bude vyhlá-
šena jiná výzva. Všechny důležité informace a pra-
vidla naleznete na facebookové stránce Spolu v po-
hybu. 

Chtěla bych apelovat na všechny zúčastněné, že
vše je v duchu fair play a že u této akce jde přede-
vším o to, přimět se k pohybu za každého počasí.
Denně vidím mnoho cyklistů, běžců, chodců a mám
z toho velikou radost. Věřte, že je to to nejmenší,
co pro sebe můžeme v této době udělat. Jak pří-
jemné je si po takovém běhu či procházce sednout

do křesla, dát si čaj a mít chvilku čistou hlavu a po-
zitivní náladu díky endorfinu! 

Pevně věřím, že v novém roce se situace již
uklidní a vše se bude navracet do starých kolejí,
i proto bych vám ráda představila naše další plány.
V jarních měsících bychom chtěli zorganizovat vel-
kou sportovní fitness akci Na Chrupavce. Jejím hlav-
ním hostem bude dvojnásobná mistryně Evropy ve
sportovním aerobiku Olga Šípková, která nám již
přislíbila svou účast. Žena, ke které velmi vzhlížím
pro její celoživotní vitalitu a naprostou profesio-
nalitu. V sálech budou probíhat různé lekce s pro-
fesionálními cvičiteli. Na své si přijde každá žena
a snad i muž!

Na květen již tradičně připravujeme závod
Kolem kolem Líbeznic, který je složen ze dvou částí.
Tou první je cyklozávod jednotlivců, druhou závod
celých rodin, které na trase plní tematické úkoly.

Zde bychom rádi uvedli ještě jednu novinku – sou-
těž O NEJLEPŠÍ LÍBEZNICKOU DOBROTU. Konkrétně
budeme soutěžit o tu nejchutnější buchtu, koláč,
sušenku… Tedy ženy i muži hospodyňky, již nyní
přemýšlejte, jaký recept je váš top. Hodnotit budou
samotní závodníci a odborná porota. 

V záři snad přijde na řadu Koloběh a Líbeznický
Saah.

Přátelé, na všechny akce se velmi těšíme. Dě-
láme je s radostí pro vás, a proto nás velmi potěší
vaše účast na nich.

Na závěr bych vám ráda za celý tým Líbeznic-
kého koloběhu popřála krásné, poklidné, šťastné
Vánoce, hodně zdraví a radosti, zdravého pohybu
a stálého úsměvu na tváři.

Monika Šponerová

TÉMA

Tým Líbeznického koloběhu se těší na další akce                                                                                                                                   foto archiv Líbeznický koloběh

MILÍ PŘÁTELÉ, SPORTOVCI, PŘÍZNIVCI NAŠEHO TÝMU 
LÍBEZNICKÉHO KOLOBĚHU,
především jménem celého týmu, bych vás chtěla srdečně pozdravit v této prazvláštní době. Pevně věřím, že ji statečně zvládáte.

Velmi nás mrzelo, že jsme letos na jaře nemohli uskutečnit závod Kolem kolem Líbeznic. Povedl se nám však v září závod dvojic – Koloběh – spojený
s novou závodní disciplínou: Líbeznický Saah. Bohužel však neproběhnou ani prosincový Vánoční večerní běh a Andělská cesta. Máme však pro vás
náhradní plán a pevně doufáme, že do toho půjdete s námi. 
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

LÍBEZNIČTÍ SKAUTI
V DOBĚ 
KORONAVIRU
„Skaut je prospěšný a pomáhá jiným,“ říká
jeden z bodů skautského zákona. Jako skautky
a skauti od sebe očekáváme, že budeme v případě
potřeby pomáhat druhým, a s tímto přesvědčením
vedeme i holky a kluky ve skautských oddílech. Tato
potřeba teď nastává, aktuální situace před společ-
nost klade výzvy, kterým je třeba čelit, ohrožuje ty
nejzranitelnější, kteří potřebují pomoc druhých.
Proto se starší skautky a skauti snaží během pod-
zimní vlny koronaviru pomáhat, kde mohou. Ať už
jsou to drobnosti jako nákup pro starší spoluob-
čany, nebo třeba vyvenčení pejska.

„Skaut je veselé mysli,“ říká další ze skautských
zákonů. I přesto, že se momentálně nemůžeme
scházet na družinových a oddílových schůzkách ani
pořádat výpravy, nenecháváme se tím odradit. Sna-
žíme se skautskou činnost podporovat i jinými
cestami. Využíváme příležitosti a umožňujeme čle-
nům líbeznického střediska „být stále v kontaktu“
se skautským hnutím a kamarády. Snažíme se vy-
hnout stereotypu všech školáků a studentů – při-
pojení se k počítačům, skypům, messengerům,
hangoutům a teamsům. Každý oddíl funguje zcela
individuálně, ale prioritou všech skautů v této době
je nadýchat se čerstvého vzduchu, zažít nějaké
malé dobrodružství, být nápomocný svým nejbliž-
ším rodinným příslušníkům a být zkrátka psychicky
v pohodě a nad věcí. 

Když zrovna skauti nemohou jet na vý-
pravu, proč by nemohli stanovat doma na za-
hradě, přespat ve spacáku, povečeřet z ešusu
a ráno si zacvičit s celou rodinou? Snažíme se
skautky a skauty motivovat, aby co nejvíce času trá-

vili venku v přírodě, kde se právě odehrává nád-
herně barevný a teplý podzim. Je to skvělá příleži-
tost k pouštění draka, vyrábění podzimních deko-
rací, koupání se v hromadě podzimního listí nebo
jen tak k zalezení do vyhřáté deky s oblíbenou kníž-
kou a dobrým čajem. Oddíloví vedoucí také připra-
vují outdoorové programy. Skautky a skauti potom
mohou v okolí Líbeznic, Měšic, Baště a Zlonína hle-
dat různé zašifrované úkoly s dalšími indiciemi,
kešky nebo si třeba doplňovat jednotlivé body
skautských odborek a odborností. 

Samozřejmě také probíhají video schůzky, pro-
tože když se skautská partička dlouho nevidí, tak
se nám stýská. Snažíme se tedy alespoň pozdravit
přes webové kamery a povědět si, jak se komu daří.

Také společně sdílíme naše podzimní zážitky for-
mou fotek a videí, abychom měli přehled, kdo se
jaké skautské výzvy zhostil. 

Skautští vedoucí si uvědomují momentální si-
tuaci a snaží se být zodpovědní. Umíme děti rozptý-
lit a odreagovat od počítačů a televizních obrazovek.
Chtěla bych všem svým sestrám a bratrům po-
děkovat za jejich píli a svědomitost v době ko-
ronaviru. Přeji všem pevné zdraví, trpělivost a dosti
skautského elánu. Snad se brzy zase budeme moct
pozdravit, potřást si skautskou levicí, vyrazit na vý-
pravu do lesů a skal, opéct si špekáčky a zazpívat si
z plna hrdla u táboráku.

Adéla Figallová – Čoky

Srdíčko od líbeznických skautů pro dobrou náladu                             foto archiv Skautské středisko Willi

PODZIMNÍ 
CYKLOVÝPRAVA
DO LABSKÝCH 
PÍSKOVCŮ
O víkendu 2.–4. října se nám podařilo s oddí-
lem Stopařů a Štik vyrazit na kola do překrásné
oblasti Českého Švýcarska. 

A věřte mi, že v naší nepříznivé době bylo vyjet
takhle ven do přírody přesně to, co jsme všichni po-
třebovali. V pátek jsme dorazili do kempu Mezní
louka až večer, takže jsme si zase po delší době vy-
zkoušeli postavit stan za tmy. Druhý den nás čekala
jízda na kolech, a protože naše cesta vedla přes
kopce, docela jsme si dali do těla. Nicméně dobrá
nálada nechyběla, a když jsme projížděli Saskem,
někteří si neodpustili sesednout z kola a zazpívat si
jako švec v zemi krále Miroslava v pohádce Pyšná
princezna. 

Do kempu jsme se vrátili až kolem páté hodiny
odpoledne. Příjemný čas na přípravu večerního
ohně a večeře. Jak moc se nám z tábora stýskalo
po zpívání u táboráku! Naštěstí s sebou bereme
skvělé kytaristy. Druhý den nás náš vedoucí Petr vzal
do podzemních tunelů ve vesnici Jánská, které vy-
kopali za druhé světové války Němci, aby zde vyrá-
běli součástky do letadel, a kde později naši vojáci
skladovali palivo, než prostory úplně vyklidili. My
jsme si díky tomuto místu například mohli vyzkou-

Líbezničtí skauti na cyklovýpravě – zleva Lukáš, Tadeáš, Ondřej, Petr, Vendy, Adri, 
Kiki, Petr, Vojta, Pelda                                                                                                                           foto Fred

šet, jak vypadá úplná tma. Určitě to byl zvláštní zá-
žitek. Za mě se výprava opravdu vydařila. A hrozně
moc doufám, že jakmile bude situace znovu bez-
pečná, vyrazíme zase někam jinam. Protože tako-

véto výpravy jsou zážitky a kvůli zážitkům s přáteli
přece chodíme do skauta.

Kristýna Mikysková
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OBECNÍ KNIHOVNA

PŘÍBĚHY ŽEN,
KTERÉ VYNIKALY
V PRŮBĚHU 
STALETÍ
XIV.

ŽENY VYNÁLEZKYNĚ

„Všechno to souvisí s určitou schopností myslet,
tvořit a řešit problémy. To ženy podle mě dělají
v každodenním životě neustále. Zvládají pětadvacet
věcí najednou, aby jím mohly prokličkovat. Vědomě
to asi neberou jako řešení problémů, ale jako způ-
sob, kterým se jich zbavují.“ Tolik z úvahy o ženách
a jejich předpokladech pro vynalézání autorka knihy
Vynalézavé ženy Deborah Jaffé.

Ve zpravodaji č. 5/2020 jsme se již mohli seznámit
s Adou, hraběnkou z Lovelace, která pro Babba-
geův vynález napsala algoritmy a tím vytvořila první
programovací jazyk. Nebyla však jedinou ani posled-
ní vynálezkyní, jejíž „dílo“ ovlivňuje náš každodenní
život. Posuďte sami – myčku na nádobí si nechala pa-
tentovat roku 1886 žena, Josephine Cochran.

Za mnoha zlepšováky se skrývá každodenní
život a náhoda.

Melitta Bentz milovala kávu jako nikdo jiný.
Ale vadila jí kávová sedlina. Vyzkoušela několik va-
riant, jak se sedliny zbavit, a stále bez úspěchu. Až
jednou zkusila do mosazného hrnečku s otvory vlo-
žit savý papír ze školního sešitu svého syna a jed-
norázový kávový filtr byl na světě! Se svým manže-
lem Hugem založila firmu M. Bentz, která začala
filtry na kávu prodávat. Na trhu v Lipsku se jich
v roce 1909 prodalo 1 200 a do roku 1929 přes
100 tisíc. Firma Melitta Bentz existuje dodneška.

A u našich německých sousedů ještě zůstaňme.
Chutná vám jejich currywurst? Ten má zase na svě-
domí majitelka kiosku v Západním Berlíně Herta
Heuwer. Přemýšlela, jak v poválečném městě v ro-
ce 1949 poskytnout Berlíňanům něco zajímavější-
ho a přitom jednoduchého. Objev to byl obrovský
a chutná stále; v roce 2009 bylo dokonce otevřeno
Berlin Currywurst Museum.

Asi by vás ale nenapadlo, že na oblíbený ná-
stroj obyvatelů venkova, chatařů a chalupářů –
cirkulárku – přišla také žena. Tabitha Babbitt
(1779–1853) byla členkou americké náboženské
sekty shakerů. Často sledovala lopotnou práci
svých spoluvěrců při řezání dřeva a přemýšlela, jak
jim ji usnadnit. Přišla s nápadem na kotoučovou
pilu na vodní pohon. Kvůli své příslušnosti k ná-
boženské sektě však o patent nesměla coby žena
požádat, a tak si ho přisvojili dva otrlci, kteří ne-
váhali jej přihlásit na patentovém úřadě za svůj
poté, co se o něm dočetli v občasníku samotných
shakerů.

Také tu máme Mary Andersen, která si jednoho
dne roku 1903 vyjela z Alabamy do mrazivého New
Yorku, kde se svezla tramvají. Počasí bylo vskutku
nevlídné. Pršelo a sněžilo zároveň a ona si všimla, že
řidič vozu jel s otevřeným předním oknem, protože
nemohl kvůli dešti se sněhem udržet čelní sklo prů-
hledné. Po návratu domů si Mary Andersonová na-
jala konstruktéra, který podle jejího návrhu sestrojil
zařízení na čištění předního skla. V roce 1903 získala
patent a o dva roky později se jej pokusila prodat
jedné kanadské firmě. Podle vyjádření firmy patent
neměl šanci na úspěch. Když v roce 1920 její patent
vypršel, začalo na silnicích přibývat aut a stěračů,
které vycházely z její konstrukce.

V roce 1940 vyhlásila firma DuPont projekt – vy-
robit pevná, ale zároveň lehká vlákna, jež by se dala
použít při výrobě pneumatik. Do projektu se vrhla
jedna jediná žena: Stephanie Kwolek. 

Při jednom z experimentů vytvořila roztok, jenž
se choval naprosto odlišně od všeho, co kdy viděla.
Sama později přiznala, že méně zvídaví kolegové by
se ho nejspíš rychle zbavili. Ona ale chtěla vědět, co
z toho vzejde. Kolega Charles Smullen se dokonce
obával, že jim roztok zničí zvláštní zvlákňovací pří-
stroj, a Stephanii další pokusy zakazoval. Ta se však
nedala odradit, a tak světlo světa spatřil kevlar – mi-
mořádně tuhé vlákno, které se takřka nedalo zlomit
a zároveň bylo velmi lehké. Firma pochopila širo-
ké možnosti použití vynálezu a z kevlaru se stala
úspěšná obchodní značka. Můžeme jej najít v ne-
průstřelných vestách nebo v hudebních nástrojích.

Jistě se mnou po přečtení tohoto článku budete
souhlasit, že ženy jsou stejně vynalézavé bytosti
jako muži, jen to v běhu času není tak zřetelné.

Krásně to shrnula ve svých zápiscích právě žena,
která vynalezla něco ryze mužského, cirkulárku.
A důvod? Chtěla odlehčit těžkou práci mužům
s dřevem: „Moci vytvořit něco, co lidem přinese
pomoc, co jejich životy usnadní, je ten největší dar,
kterého se vám může dostat a který je třeba při-
jmout se vší pokorou a úctou.“ Tabitha Babbitt

/zdroje: internet, Wikipedia/
AD

Mary Andersen – vynalezla stěrače                                                                                               foto Google

Tabitha Babbitt – vynalezla cirkulárku                                                                                          foto Google

Melitta Bentz s manželem                   foto Google Stephanie Kwolek                                 foto Google
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Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY XXII.
Různé nesouvislé údaje, poznámky

Josef Černý z Bořanovic, bratr Jaroslava Černého
z Líbeznic č. 1, vypravuje:

V dobách protireformace opustil zde selskou used-
lost Knotek (z č. 18) i se svými čtyřmi dětmi. V té
době něco provedl prták Tydlitát z Baště, byl volán

i s manželkou k direktorovi do Pakoměřic a ten mu
dal na vybranou: „Buď přijmeš trest, nebo se ujmeš
opuštěného statku v Líbeznicích.“ Na radu své ženy
se podvolil – z Baště se vystěhovat a sedlačit v Lí-
beznicích.

Později mladý Srb z Ďáblic se oženil s Tydlitáto-
vou dcerou, a tak se rod Srbů dostal na statek č. 18.

V napoleonských válkách bytovali na faře č. 6
francouzští důstojníci a ti zapisovali své paměti
a současné události do farní kroniky. Když zde pů-
sobil farář Štěpán Pittner, docházel sem r. 1882
a 1883 kaplan Václav Beneš Třebízský z Klecan, 
pátral po historii pro své povídky a Pittner mu ty
francouzské zápisy překládal do češtiny. Avšak ře-
ditel panství Měšice, jenž knězi-spisovateli nepřál,
kázal knihu hned přenésti do Měšic, aby znemožnil

použít její obsah českému lidovému romanopisci.
Kniha se nejspíše ztratila, snad r. 1945 vzala za
své…

Různé dodatky:

Nové Město n. Metují uvěznilo r. 1883 v prosinci
Jirku Bobka, v březnu 1885 byl zavřen ve Vodňa-
nech a obec to stálo 4 z. 73 krejc., v říjnu 1885 ho
zavřeli v Benešově a za dva týdny věznění obec 
platila 4 zl. 76 krejc. V lednu 1911 byl sem dodán
postrkem, to si odpykal už 21 trestů pro tuláctví
a 10 roků vězení.

I Marii Novotnou narozenou 1877 soud na Žiž-
kově potrestal 14 dny vězení a dodal ji postrkem do
Líbeznic r. 1911.

AD

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

2020
24. 12.   Štědrý den
              16 hod.  Mše pro rodiny s dětmi s koledami

a hudebním doprovodem dětí
                             Řídí Marek Štryncl, na varhany hraje

Iva Štrynclová

              22 hod.  Půlnoční mše
                             Pastorely a koledy s doprovodem

varhan, trubky
                             Zpívá malý sbor, řídí a na varhany

hraje Lucie Stollová

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

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

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

n
2021
1. 1.       Nový rok
              10 hod.  Mše sv. s lidovým zpěvem

n

Všechny bohoslužby budou záviset 
na současných vládních opatřeních s ohledem 
na pandemii koronaviru.

POŘAD 
VÁNOČNÍCH 

BOHOSLUŽEB
v kostele sv. Martina 

v Líbeznících

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

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

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

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

30. 11. 1835 narozen americký novinář, spisovatel
a humorista Mark Twain – Dobrodružství Huckle-
berryho Finna, Milionová bankovka a další příběhy,
Yankee z Connecticutu na dvoře krále Artuše
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KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ – 2020/2021

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

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

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

Všechny akce se budou konat pouze za příznivé
epidemiologické situace nebo online formou

Aktuální informace najdete na
www.zslibeznice.cz/pripravujeme

Kalendář akcí 
pro rok 2020/2021

29. 11.      Vánoční trhy a rozsvěcení 
vánočního stromu

24. 12.      Vánoční sousedské setkání

23. 1.        Líbeznický ples 

Všechny akce se budou konat pouze 
za příznivé epidemiologické situace 


