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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

CO MAJÍ SPOLEČNÉHO OBCE LÍBEZNICE,
BAŠŤ, MĚŠICE, BOŘANOVICE, PŘEDBOJ,
ZLONÍN A NOVÁ VES?

Společný školský spádový obvod. Společný problém nedostatku kapacity základní školy. Společný
plán řešení nedostačující kapacity pro základní školní vzdělávání. A právě poslední věta je ta nej-
důležitější při snaze odstranit to, co trápí v podstatě všechny obce v prstenci kolem Prahy.

Ne, nemáme ve škole místo pro vaše dítě. Ne, naše
obec nemá vlastní základní školu. Ne, je nám líto,
ale nemáte v obci trvalé bydliště. Také jste to jako
rodiče předškoláků už slyšeli? A tady bohužel ná-
sleduje první ano. Bylo popsáno mnoho papíru,
bylo natočeno mnoho reportáží o tom, jak obce
kolem Prahy každoročně bojují s nedostatečnou ka-
pacitou pro přijetí prvňáčků do školy. Ani Líbeznice
nezůstávají v tomto boji stranou, ba naopak.

„NE“ UŽ NEUSLYŠÍTE

Od roku 2010 je stěžejním bodem rozvoje obce
navýšení kapacity jak ve školce, tak ve škole. Skoro
každé dva roky se od té doby v Líbeznicích dokon-
čila nějaká nová školní budova nebo ta stará byla
přistavěna, dostavěna či vestavěna – přístavba staré
školy, výstavba Rondelu, výstavba tělocvičny Na
Chrupavce, půdní vestavba ve staré budově školy
včetně společenského sálu, dostavba křídla nové
mateřské školy, výstavba Neorondelu a v neposlední
řadě modernizace hlavní budovy školy a přestavba
jídelny na zázemí pro pedagogy. Ano, i na ně je po-
třeba myslet, protože bez kvalitního prostředí pro
práci učitelů, asistentů a dalších nepedagogických

zaměstnanců nemůže žádná škola dobře fungovat.
A v případě ZŠ a ZUŠ Líbeznice s rejstříkovou kapa-
citou 1 600 žáků je to zhola nemyslitelné. Vždyť se
jedná o jednu z největších škol v České republice.
Ale ani to však nestačí.

Líbeznice vždy plnily pro okolní obce funkci spo-
lečenského, školského i zdravotního centra, a to
včetně služeb hřbitovních. Podle toho se také rozvoj
obce vždy plánoval. Jenže rok 2020 dostavbou Neo -
rondelu přinesl pomyslnou tečku za navyšováním
kapacity základní školy v Líbeznicích. Už stavba
Neo rondelu přinesla požadavek na koupi pozemku
od soukromého vlastníka a tím možnost plošného
rozvoje definitivně skončila.

„Rozhodně jsme nikdy nechtěli jít cestou vy-
povídání smluv o spádovosti,“ říká starosta obce 
Líbeznice Martin Kupka. „Dokonce naopak, my jsme
v roce 2018 školský obvod rozšířili o dvě další obce –
Zlonín a Bořanovice. Smlouvou o spolupráci obcí
jsme se pak všichni zavázali řešit problematiku zá-
kladního školství společně. A musím říci, že se tento
model skvěle osvědčil při rozšiřování líbeznické
školy. Ale bylo potřeba mít jasný cíl podpořený pád-
nými argumenty a také důkazy o tom, že to bude

Milí čtenáři,
špatných zpráv je teď všude kolem nás plno. Tak

jsem se rozhodl, že tento můj pravidelný sloupek žád-
nou takovou obsahovat nebude. Nejsem sice schopen
říci, kdy se děti vrátí do školy a kdy se znovu otevřou
obchody a služby a všichni se vrátíme k normálnímu
životu, ale bedlivě sleduji, jak se vyvíjejí všechny epide-
miologické ukazatele a jaké scénáře pro cestu z nouze
se nabízejí – a sám se k rozumnému návratu celé spo-
lečnosti do normálního života snažím také přispět.

Chci moc poděkovat všem, kteří omezili své kon-
takty a chovají se ohleduplně. Je to naprostá většina
lidí. A nebudu se vyjadřovat o těch, kteří to vidí jinak.
Ničemu by to neprospělo. Obecní policie u nás v obci
vystupuje přiměřeně a dbá na to, aby tu nevznikaly
zbytečné konflikty i pocit nespravedlnosti, že se někdo
omezí a jinému projde opak. V Líbeznicích se zatím
kvůli nenošení roušky neodehrála žádná scéna z akč-
ních filmů a doufám, že se ani neodehraje. Všichni teď
žijeme ve vypjaté době a prvotním úkolem strážníků je
přispívat k tomu, abychom mohli žít společně v klidu
a vzájemném respektu.

Velkou radost mi udělalo, jak mnoho z vás přistou-
pilo k výzvě „Ukliďme si své Líbeznice aneb Uzávěra
nás nepoloží“. Jen za první dva týdny přísných omezení
se posbíralo celé auto pytlů s odpadem. Nejen sa-
motný intravilán obce, ale celý katastr je teď čistší. Na
celý boj s covidem to nestačí, ale hezčí prostředí kolem
nás má určitě důležitý vliv na to, jak spokojeně se mů-
žeme cítit. A to je samozřejmě taky důležitá součást
všeobecné imunity před vším srabem a blbou náladou.
V protikladu s touto výzvou jsem zaznamenal, že se
pořád nedaří udržovat pořádek na Areálu zdraví.
Každý den tam bohužel po některých návštěvnících
zbývá hromada nepořádku. Zakázal jsem si na úvod
tohoto sloupku špatné zprávy, tak chci jen poprosit
všechny, kdo na skateparku jezdí: Život je jízda, ale ne-
musíme se u toho brodit v odpadcích. Tak si to, prosím,
vezměte k srdci.  

Oceňuji také to, že se naše praktické lékařky po-
stavily velmi pozitivně k očkování a paní doktorka Har-
nová s ním už dokonce začala. Její možnosti jsou sa-
mozřejmě závislé na dodávkách očkovacích látek, což
je se zoufale pomalým rozjezdem nejslabším místem
celé očkovací kampaně. Ale těší mě, že pokud budou
vakcíny k dispozici, naše paní doktorky mnohým z nás
ušetří cestu někam do očkovacího centra, až na nás
dojde řada.

S jarem samozřejmě přicházejí i nové investice. Brzy
se začne upravovat asfaltové hřiště v Areálu zdraví,
které se přemění na multifunkční hřiště a na uměle
chlazenou ledovou plochu, jejíž provoz by mohl začít
už s příští zimní sezonou, pokud všechno dobře půjde.
Spustí se také práce na kompletní přestavbě komuni-
kací v lokalitě U kola a Na Hůrce. Líbeznice budou
znovu žít i stavebních ruchem.

Tak věřím, že vás tyto dobré zprávy alespoň trochu
vyzbrojí lepší náladou do prvních jarních dnů, přestože
Velikonoce strávíme už podruhé v řadě v neobvyklém
režimu. Přeji vám proto z celého srdce, aby to byly
svátky plné rodinného klidu. A abyste – třeba právě
díky těm nezvyklým vnějším podmínkám – v letošních
velikonočních svátcích našli jejich původní, v poslední
době už často skrytý význam – pro mnohé na prvním
místě duchovní, pro ostatní příchod jara se všemi na-
dějemi a probouzením přírody kolem nás. 

Snad s letošním jarem konečně znovuožije i celá
naše společnost.

Váš starostaDokončení na straně 3

Vítězný návrh nové návsi a školy v Bašti                                                     foto návrh BARAAK arch, s. r. o. 
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ROZHOVOR

Řekněte mi, jak vlastně projekt Pekárny 
Líbeznice vznikl.

Vzhledem k nasazení a množství energie, kterou
bylo potřeba do holešovické pekárny vkládat, jsme
se dlouhou dobu utvrzovali v tom, že žádný další
podnik otvírat nechceme. Potom se ale objevil Mar-
tin Malý se svým projektem renovace starého Plic-
kova statku tady v Líbeznicích a bylo nám jasné, že
tuto nabídku nemůžeme odmítnout.

Co od dubna pro zákazníky chystáte, na co
a na koho se chcete zaměřit?

To hlavní se samozřejmě bude točit kolem pece.
Krom klasické pekařiny se budeme snažit nabízet
i něco více. Z pečiva, které si upečeme, budeme
dále chystat různé druhy sendvičů a obložených
bulek a ze sladkých korpusů potom připravovat va-
riace dezertů. Těšit se můžete také na kávu, kterou
nám praží náš kamarád přímo na míru k našim dob-
rotám, nebo na poctivou zmrzlinu z pravé vanilky
a na ovocné sorbety. Vzhledem k tomu, že se sna-
žíme pracovat s kvalitními surovinami a nijak ne-
urychlovat pracovní postupy, potěšíme především
milovníky poctivého řemesla.

V čem se Pekárna Líbeznice bude odlišovat
od vašeho zavedeného podniku Naše Tous-
tárna v Holešovicích?

Jako starousedlíci vidíme, jak dynamická obec Lí-
beznice je. Tím pádem jsme se rozhodli otevřít zde
velmi podobný koncept, jakým je i Naše Toustárna
v Praze. Hodně se těšíme na nové potenciální zá-
kazníky, které z Holešovic tolik neznáme, a to jsou
děti a žáci z líbeznické školy. Zde si chceme vyhrát
s ingrediencemi a nabídnout jim dostatek zábav-
ných a neotřelých chutí.

Provozovat oba podniky současně bude ná-
ročné a bez spolehlivého a dobře fungují-
cího týmu se neobejdete. Můžete nám jej
krátce představit?

Toustárnu jsme před šesti lety otevírali s dalším lí-
beznickým rodákem Martinem Vašendou ve třech.
Za ta léta fungování se nám podařilo obklopit se
úžasným týmem a momentálně je nás patnáct.
Navíc se ukázalo, že pracovat společně s kamarády
a rodinou je možná cesta. Těšíme se tedy na další
výzvy i budoucí nové kolegy, třeba na někoho z na-
šich sousedů.

Co vlastně pekařské řemeslo a podnikání
v tomto oboru obnáší?

Především hodně brzké vstávání, nošení těžkých
pytlů s moukou, desítky naběhaných kilometrů
kolem pece a pultů, ale také plno úžasných vůní
a křupavých kůrek. Práce to tedy není rozhodně
snadná, každopádně je neuvěřitelně voňavá a ty
blažené výrazy zákazníků, kteří k nám chodí, za to
prostě stojí.

Adéla Figallová a Jan Demuth                                                                                                 foto archiv obce

Jak jste se k pekařině a k založení podniku
Naše Toustárna dostali?

Jezdili jsme do Prahy do školy a do práce a jako
spoustě dalších lidí nám chyběly podniky, kde by se
dalo koupit kvalitní a chutné jídlo, ideálně s sebou.
Původně jsme chtěli být spíše bistro s kavárnou.
Když jsme se však dále rozhodovali, jakou formu
bude náš podnik mít, rychle nám došlo, že aby to
za něco stálo, budeme si muset péct vlastní pečivo.
Vzhledem k tomu, jak neutěšená situace tu s dob-
rými pekárnami před lety byla, se zakrátko ukázalo,
že pekařina u nás bude hrát hlavní roli.  

Změnily se nějak preference zákazníků za
dobu, co provozujete Naši Toustárnu?

Rozhodně ano. Snažíme se našim zákazníkům na -
slouchat a vyhovět jejich speciálním potřebám.
V naší české kotlině má stále velmi silnou pozici tra-
dičně zažitý pšenično-žitný chléb šumavského typu.
V Toustárně jsme se z tohoto stereotypu snažili 
vymanit a začali lidem nabízet barevnější paletu
chlebů. Jasným favoritem je dnes žitný chléb. Naši
zákazníci si však velice oblíbili i chléb podmáslový,
bramborový, sladový nebo vícezrnný. Makové lou-
páky nebo burger bulky se u nás na pultu také 
nezdrží dlouho. Součástí našeho sortimentu jsou
i v poslední době častěji vyhledávané bezlepkové
výrobky. 

Kromě mnoha druhů pečiva jste pověst-
ní rovněž výrobou toustů, sladkých šuplíků
a svačinek. Co o nich můžete prozradit?

Obrovskou výhodou pekárny je, že máme stále do-
statek čerstvého pečiva, a proto je perfektní, když
během celého dne můžeme doplňovat naši na-
bídku obložených svačinek. Pečeme si svůj toustový
chléb, ze kterého připravujeme několik druhů send -
vičů, z nichž nejoblíbenější je s marinovanou sla-
ninou, který bude jistě i v nabídce v Líbeznicích.
Sladké šuplíky obměňujeme během celého roku 
dle ročního období a sezoních surovin. Na podzim
hodně používáme jablka, povidla a dýně, v zimě při-
pravujeme perníkové těsto a více pracujeme s čo-
koládou, na jaře zase rádi využijeme třešní a rebar-

bory a v létě pečeme sladké šuplíky s jahodami
nebo rybízem.

Oslovíte svou nabídkou i lidi více zaměřené
na zdravý životní styl?

Po pravdě milujeme poctivou pekařinu, kde se po-
užívá máslo, sádlo, smetana, med, tvaroh apod.,
což jsou pro nás prioritní suroviny. Takže pro zákaz -
níky, kteří jsou zaměřeni na zdravý životní styl,
jsme schopni připravit ovocné nebo zeleninové
smoothie, upéct vícezrnné pečivo, žitný chléb nebo
třeba 30 hodin kynutý kváskový chléb. Ze sladkého
sortimentu připravujeme bezlaktózový chia pudink
s ovocem nebo si pečeme müsli s ovesnými vloč-
kami, oříšky a kokosovým olejem.

Jak se vám daří zvládat covidovou dobu?

Pro nikoho není tato doba lehce zvladatelná, ale 
držíme se. Chléb je naštěstí základní potravina,
a proto fungujeme poslední rok nepřetržitě a Tous-
tárna zavřená být nemusela. Doplňujeme hodně 
vitaminů, chodíme všichni poctivě na procházky
a snažíme se držet v pozitivní náladě. Práce v pe-
kárně je v dnešní době naštěstí příjemná jistota.

Na co se v souvislosti s Pekárnou Líbeznice
nejvíce těšíte?

Za prvé asi na známé i nové líbeznické tváře, vždy
je příjemné si se zákazníkem chvilku popovídat
a zhodnotit kvalitu našich výrobků. Za druhé se
velmi těšíme, že budeme ráno vstávat o něco poz-
ději než do Holešovic, protože budoucí líbeznická
pekárna je kousek od našich domovů.

Co byste rádi vzkázali potenciálním zákaz -
níkům?

Myslíme si, že dobrý chléb má být pěkně dokřupava
vypečený, tak přijďte ochutnávat a nestyďte se nám
říct svůj názor, co vám chutnalo a nechutnalo. Pro-
tože kvalitní zpětná vazba je základ úspěchu. Tě-
šíme se na vás. 

Děkuji za rozhovor
Jan Havlíček

PEKÁRNA 
LÍBEZNICE
Již brzy nebudeme muset dojíždět za kvalitním
pečivem do hlavního města. V dubnu se v ulici
Družstevní naplno rozjede provoz Pekárny Lí-
beznice. Pekařské řemeslo a výrobky výhradně
vlastní výroby do obce přinášejí Honza Demuth
a Adéla Figallová, kteří již šestým rokem pro-
vozují v pražských Holešovicích podnik Naše
Toustárna. Jelikož oba v Líbeznicích žijí, je pro
ně otevření pekárny v obci srdeční záležitostí.
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fungovat,“ pokračuje starosta Kupka. „To není do-
hoda sedmi starostů obcí, ale především podpora
všech zastupitelů z těchto obcí.“ A jen díky této
podpoře mohl vzniknout dobrovolný Svazek obcí
Pod Beckovem, jehož hlavním účelem je spolupráce
členů v oblasti školství, zejména výstavby a provozu
nové základní školy či škol. Dodatek stanov z února
2021 pak upřesnil dobu trvání svazku na 30 let
s přesně danými zásadami financování stavby školy
či škol, ale i veškeré představební přípravy a také
splácení úvěru, bez kterého se výstavba škol roz-
hodně neobejde.

S otevřením 20třídního Neorondelu ale práce na
projektu nových škol nezačaly. Byly totiž už v plném
proudu – aktualizace demografického vývoje, vy-
hodnocení SWOT analýzy jednotlivých obcí o mož-
nosti výstavby školy na jejich území a definitivní roz-
hodnutí sněmu delegátů svazku z června 2020
o výstavbě nové školy pro 540 žáků v Bašti a pře-
stavbě hospodářských zámeckých budov v Měšicích
na školu pro 270 žáků. 

UNIKÁTNÍ PROJEKT PODPOŘÍ
ZÁCHRANU HISTORICKÝCH
OBJEKTŮ

„Je před námi opravdu hodně práce a čas
strašně rychle letí. Ve školním roce 2023/2024 musí
stát minimálně jedna škola; obě dvě by ale pocho-
pitelně byly pro školský obvod lepší,“ přibližuje plán
na následující dva roky starosta Kupka. 

„V březnu by měla být podepsána smlouva na
zpracování projektové dokumentace s vítězem ar-
chitektonické soutěže s názvem ‚Nová náves Bašť
s budovou základní školy‘ a do roka a do dne by-
chom nejpozději měli mít stavební povolení a sou-
těžit zhotovitele školy. A kdyby se podařilo do
konce letošního roku získat stavební povolení na
‚vestavbu školy‘ do historických budov sýpky a ko-
nírny v Měšicích, mohli bychom říct, že se velmi
smělý plán výstavby dvou škol daří plnit. Bez patřič-
ného nasazení starostů, projektantů, stavebních do-
zorů a hlavně koordinátorky obou projektů to ale
nepůjde,“ dodává starosta Kupka.

Dokončení ze strany 1

TÉMA

PRAKTICKÉ LÉKAŘKY V LÍBEZNICÍCH
JSOU NA OČKOVÁNÍ PROTI 
ONEMOCNĚNÍ COVID-19 PŘIPRAVENY
Pomalu se blíží okamžik, kdy praktické lékařky v obci MUDr. Jana Posltová a MUDr. Jana Har-
nová začnou očkovat proti onemocnění COVID-19. Den, kdy se tak stane, ovšem leží zcela
mimo sféru jejich vlivu. Přípravu na očkování ze strany praktiků provází zmatek a nedostatek
informací. 

Obě praktické lékařky podnikají všechny potřebné
a možné kroky k tomu, aby k nim první dávky vak-
cíny dorazily. To především obnáší velkou dávku tr-
pělivosti při registraci zájemců do centrálního regis-
tru, kdy zadávání všech údajů probíhá manuálně.
Načítání dat z karet pacientů má být spuštěno až
později. Nyní lze zadávat pouze údaje osob starších
70 let. Po zadání údajů do systému bohužel absen-
tuje zpětná vazba, lékař nemá informace o tom,
kdy a v jakém množství mu dorazí vakcína a bude
moci začít očkovat. Proto někteří pacienti tuto ne-
jistotu nevydrží a zaregistrují se na očkování do oč-
kovacího centra. Tomu se jistě nelze divit, jde nám
všem o co nejrychlejší proočkovanost. Ale je tu

háček. Tyto osoby již nejde znovu zadat zpět do re-
gistru u praktického lékaře. Přesněji řečeno, mož-
né to je jen se zvláštním schválením prostřednic-
tvím linky 1221. Doporučit tento krok ovšem není
moudré, protože praktik dostane vakcínu jen pro
osoby, které na očkování zaregistroval.

Jana Posltová i Jana Harnová se jen těžko brání
pocitu, že na zapojení praktických lékařů do vakci-
nace náš stát příliš velký zájem nemá. Přitom právě
prostřednictvím praktiků by se při dostatku vakcín
mohlo dosavadní pomalé tempo očkování zrychlit.
Navíc proč jezdit někam do očkovacího centra, když
můžeme zajít ke svému lékaři? Za této situace znějí

jako z jiného světa informace z médií, že tisíce
dávek vakcíny leží někde ve skladech, že done-
dávna nebyl vybrán distributor a pro vakcínu jezdili
hasiči či zástupci „Mladých praktiků“.

Přes všechny potíže obě lékařky věří, že první
dodávky sta dávek vakcíny se brzy dočkají a na pře-
lomu března a dubna již budou mít první naočko-
vané. Držme proto oběma lékařkám palce v jejich
snaze pomoci překonat pandemii a přispět k tomu,
abychom všichni mohli znovu naplno prožívat život
v naší hezké obci a zemi!

-jh-

Podoba budoucí školní tělocvičny v Měšicích                                           foto Atelier M1 Architekti, s. r. o.

A tak má před sebou svazek obcí s příhodným
názvem Pod Beckovem dvě velké výzvy. Obě však
mají jedno společné; nové školy rozhodně pozved-
nou v obou obcích genia loci. Přeměna zchátralé
hospodářské usedlosti uprostřed Baště na moderní
náves se zachováním původního objektu sýpky pro
potřeby obce, dále původních stodol na prostory
pro 1. stupeň školy i družinu a další pro zázemí ku-
chyně nenásilně propojí historii se současností. Zá-
chrana historických objektů pro další generace je
nosnou linkou unikátního projektu v Měšicích. Ate-
lier M1 architekti zde dokončuje studii vestavěné
školy do původních zchátralých budov sýpky a ko-
nírny, tzv. house in house. Pod bedlivým okem 
památkářů by zde měla vzniknout hlavní školní bu-
dova se zázemím v prostorách sýpky, zatímco ko-

nírna se přemění na jídelnu s kuchyní a prostory pro
odbornou výuky a také družinu. I pro tělocvičnu se
zde našlo místo tak, aby nebylo narušeno původní
upořádání areálu měšického zámku; pouze zelená
střecha i obvodové zatravněné zdi budou zdálky
působit jako obrovská „krtina“ tolik oblíbené ve-
černíčkovské postavy krtka s kalhotkami.

Než však náves v Bašti bude vypadat jako ar-
chitektonický návrh z titulní strany a hospodářské
budovy měšického zámku dostanou nový kabát,
čeká sedmero obcí hodně a hodně práce. Ale sed-
mička je přece šťastné číslo! Tak to by v tom byl
čert, aby se nepodařilo i tyto projekty dotáhnout
do konce.

-lč-
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LÍBEZNICKÝ TUNEL
JAKO SOUČÁST 
VYSOKO-
RYCHLOSTNÍ TRATĚ
PRAHA–DRÁŽĎANY
I když se může zdát, že výstavba železničního spo-
jení z Prahy do Drážďan je ještě daleko, některé do-
kumenty v rámci přípravy vysokorychlostní tratě již
naznačují, jak by měla trať vypadat. Jedním z těchto
dokumentů je studie proveditelnosti pro vysoko-
rychlostní trať Praha–Drážďany, kterou nechala zpra-
covat Správa železnic a jejímž předmětem je prově-
ření proveditelnosti vybudování nové tratě. Pocho-
pitelně že nás jako občany Líbeznic nejvíce zajímá
řešení tratě podél obce. 

Studie proveditelnosti, kterou schválila Centrální
komise Ministerstva dopravy v prosinci loňského
roku, počítá s vybudováním tunelu na východní
straně v extravilánu obce. Studie tak reaguje na po-
žadavky a připomínky obce vznesené na několika
jednáních. Navrhovaný tunel o délce 2 700 m se na-
chází mezi obcemi Bořanovice, Hovorčovice, Líbez-
nice a Měšice a je koncipován jako dvoukolejný
a hloubený. Návrhová rychlost pro tunel je 250 km/h.

Líbeznický tunel                                                                                                                        foto Studie SŽDC

Vlajka líbeznických baráčníků                                                                                                 foto archiv obce

Konstrukce tunelu bude po výstavbě zasypána
a terén upraven do původního stavu. Vjezdový por-
tál je umístěn v katastru obce Bořanovice a je si-
tuován v blízkosti obce Hovorčovice. 

Výjezdový portál je situován mezi obcemi Líbez-
nice a Měšice v blízkosti komunikace Nádražní. Lí-

beznický tunel má být vybudován v rámci I. úseku
tratě Praha – sjezd Lovosice / sjezd Litoměřice. Stu-
die zde předpokládá provoz od roku 2031, což ne-
vypadá reálně.

-jh-

PŘEDSTAVUJEME 
LÍBEZNICKÉ SPOLKY

VLASTENECKO-
-DOBROČINNÁ
OBEC BARÁČNÍKŮ
LÍBEZNICE
Líbezničtí baráčníci patří mezi spolky s nej-
delší historií. V Čechách vznikla první baráč-
nická organizace roku 1873, v naší obci pak
baráčníci působí od května roku 1934. V sou-
časné době mají 43 členů. Nejstaršímu členovi
je 90 let, nejmladšímu 18 roků. V posledních
třech letech došlo k přijetí 11 nových členů.
Průměrná věková hranice líbeznického spolku
činí 66 let. 

Od roku 2012 je rychtářem líbeznický rodák Martin
Polakovič, jehož děda s babičkou byli zakládajícími
členy spolku a rovněž jeho maminka byla baráčnicí.
Z těchto rodinných základů pramení jeho kladný
vztah k baráčnictvu a přirozená autorita, které se
těší nejen mezi baráčnictvem. Dalším významným
jménem mezi zdejšími baráčníky je Věra Vörösova,
která je jednatelkou spolku, v baráčnické termino-
logii syndik. 

Hlavním posláním baráčníků je pečovat o odkaz
našich předků a udržovat i v 21. století tradice
a zvyky, které nám zanechali. Tím si připomínáme
naši identitu, kdo jsme a z čeho jsme vyšli. Členové
se nazývají sousedé a tetičky a kladou důraz na vzá-
jemnou úctu, respekt, lásku a sousedskou družnost. 

Současná pandemická situace pochopitelně vý-
znamně ovlivňuje i činnost baráčníků, kdy vzájemná
sousedská setkání nejsou možná. Baráčníci ale věří,
že zase bude líp. Že se opět budou moci scházet
jednou měsíčně v Komunitním centru Archa, že

budou opět pořádat tanečky v místní restauraci
a zpívat společně české písničky a že opět společně
vyrazí na výlet a do divadla a budou se znovu schá-
zet s baráčníky z jiných obcí.  

Baráčníci jsou spolek nepolitický a neziskový, fi-
nanční prostředky získávají z dobrovolného vstup-

ného na zábavách, z příspěvků od tetiček a sousedů
a z příspěvků od obce. Heslo, kterého se drží, je ak-
tuální pro nás všechny, zní totiž: „Ni zisk, ni sláva,
ale hlavně ať je dobrá nálada!“

-jh-
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JAK SPRÁVNĚ NA
TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
NEJČASTĚJŠÍ MÝTY
V oblasti třídění odpadů se často setkáváme
s mnoha „zaručenými“ informacemi, v jejichž
důsledku můžeme podlehnout dojmu, že tří-
dění odpadů nemá smysl. A protože jsme chtěli
mít jasno, jak to s těmito informacemi je, tro-
chu jsme pátrali. Přinášíme vysvětlení nejčas-
tějších mýtů, které na téma třídění odpadů ko-
lují mezi veřejností.

„Stejně se to sype na jednu hromadu…“
Není to pravda. Po roztřídění už se jednotlivé ma-
teriály nikdy nemíchají dohromady. V dnešní době,
kdy se za každou uloženou tunu odpadů na sklád-
kách platí, nemá nikdo zájem sesypávat odpady do-
hromady. V České republice je dostatek zpracova-
telů, kteří vytříděný odpad nadále zpracovávají ať
na druhotnou surovinu, se kterou se dále obcho-
duje, nebo na hotové výrobky, s nimiž se v běžném
životě setkáváme.

Jen občas se bohužel najdou ti, kdo jsou schopni
celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími pří-
měsmi, jako je například směsný komunální odpad.
Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru
s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s ním
již nelze nakládat jako s odpadem tříděným, není
možné ho naložit na svozový vůz spolu s ostatním
tříděným odpadem. Tím by bylo znehodnoceno to,
co je již na voze naloženo. S takovým znečištěným
tříděným odpadem je třeba nakládat jako s odpa-
dem směsným a odvézt ho na skládku nebo do spa-
lovny. 

„Je to jenom módní výstřelek, který pomine...“
Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše
o společenskou odpovědnost, přístup k životnímu
prostředí, a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady
se vlastně třídí už od nepaměti. V minulých stoletích
se využitelný odpad (zejména zemědělský) dále zpra-
covával. Především na vesnicích se málokdy něco vy-
hazovalo a odpad se dále využíval. Například v ku-
chyních se využívalo vše od skořápek až po slupky
od brambor. Také si určitě někteří z vás pamatují
dobu, kdy igelitky byly vzácné a pravidelně se vymý-
valy vodou, aby mohly ještě několikrát posloužit.

Třídění odpadů se rozmohlo v padesátých letech
minulého století prostřednictvím sběrových soutěží
na školách, kde se sbíral papír a kovy. V sedmdesá-
tých letech minulého století jsme se mohli setkat
s prvními kontejnery na sklo, s barevnými kontejnery
na další komodity jsme se začali setkávat v letech
devadesátých. Již deset let máme možnost třídit 
do barevných kontejnerů. Systém třídění odpadů je
u nás i ve srovnání s jinými evropskými zeměmi na-
staven efektivně a pohodlně pro občany tak, aby tří-
dění nebylo problémem, ale snadnou cestou k další
recyklaci využitelných složek komunálních odpadů.

Každým rokem roste produkce odpadů a je
třeba zajistit, aby se využitelné suroviny dále upo-
třebily a recyklovaly. Navíc každým rokem musí
Česká republika plnit recyklační procenta daná EU.
Veškeré povinnosti o třídění a recyklaci odpadu vy-
plývají ze zákona o odpadech.

„Třídí málokdo…“
Omyl – 73 % Čechů odpady aktivně třídí! Většina
spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou
součást každodenního života. V České republice se

podařilo i přes loňskou krizi na trhu druhotných su-
rovin zachovat systém třídění a využití odpadů v ta-
kovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl v posledních le-
tech vybudován. Nemusíme ihned začít třídit vše, ale
prokázáním dobré vůle se můžete připojit k těm, kte-
rým není zbytečné plýtvání zdroji lhostejné.

„Třídění doma zabere spoustu místa…“
Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si
doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to poři-
zovat speciální koše nebo nádoby. Postačí k tomu
jedna papírová krabice a dvě plastové tašky od ná-
kupu. Pokud upustíte uzdu své fantazii nebo ne-
cháte vyniknout vynalézavé děti, může se z místa
pro třídění odpadu stát jedinečný bytový doplněk.
Místo, které doma odpadu věnujeme, se několika-
násobně vrátí v podobě ušetřeného místa v přírodě. 

„Kdo třídí odpad, musí chodit častěji 
ke kontejnerům…“
Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce od-
padu nezvýší, a nemusím tedy chodit s odpadem čas-
těji – právě naopak. Pokud budu odpady třídit, koš
se směsným odpadem se mi nenaplní tak rychle
a bude stačit s ním chodit méně často. No a s třídě-
ným odpadem stačí jít jednou týdně k barevným kon-
tejnerům, pokud to k nim nemám cestou do práce.

Závěrem uvádíme několik užitečných rad, jak
naložit s některým pro skládkování specifickým,
avšak běžným domácím odpadem.

Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů
a kovovými obaly?
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte do sběr-
ných nádob nebo pytlů určených pro sběr kovů.
Větší množství můžete odnést do sběrného dvora
nebo do výkupny kovů. Pozor, víčka od zavařova-
cích sklenic jsou zpravidla potažena gumou, tedy je
nelze vytřídit nikam a patří do směsného odpadu.

Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou
obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává
určité množství pasty v tubě, takže se jedná o zne-
čištěný obal.

Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské
hygienické potřeby, do černého nebo šedého kon-
tejneru na směsný odpad.

Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky?
Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do
plastů, zbytky slijte a v menším množství je můžete
vyhodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším
množství odvezte na sběrný dvůr. Řasenka, ačkoli
je z plastu, je silně znečištěná, a proto patří do
směsného odpadu.

Kam patří účtenky z termopapíru?
Do směsného odpadu, protože termopapír v drtivé
většině případů obsahuje látku bisfenol. Uvolněné
látky pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se
do papíroviny. Tyto účtenky lze tedy třídit pouze
tehdy, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. In-
formaci o obsahu těchto látek však na samotném
termopapíru běžně nedohledáme.

Co dále patří do směsného odpadu? 
Blistry od žvýkaček, bakelit, celofán, časopisy na kří-
dovém papíru, fotografie, guma, houbičky na ná-
dobí, krabičky od cigaret.

-jh-

V LOŇSKÉM ROCE
JSME V OBCI 
VYTŘÍDILI 135 KG
POUŽITÝCH BATERIÍ
Ve sběrném dvoře v obci jsme v roce 2020 vy-
třídili 135 kg použitých baterií. Od neziskové
společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a re-
cyklaci baterií v České republice, jsme za naši
činnost obdrželi osvědčení o přínosu pro ži-
votní prostředí. Děkujeme všem, kteří se do
sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, puto-
valy by na skládku nebo do spalovny. V obou pří-
padech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky,
včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzdu -
ší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie
odnesete do sběrného dvora, předcházíte těmto
škodlivým procesům, které se negativně podepisují

nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň
díky recyklaci získaným druhotným surovinám še-
tříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí
zatěžovat další těžbou. 

Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v Čes-
ké republice vytřídíme zhruba 45 procent baterií,
které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina.
Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem
2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle ro-
zumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé
vybité baterie odnášeli na sběrná místa. Má to velký
smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace lze ze 100 ki-

logramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných
surovin, které znovu slouží lidem k užitku. Napří-
klad z tužkových baterií získáváme recyklací ocel,
zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií
také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny
se pak využívají k výrobě nových produktů využitel-
ných například ve stavebnictví, dále při výrobě po-
pelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo
i hudebních nástrojů.

Každá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme, že
v tom jedete s námi.

-jh-
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KAM PEJSKOVÉ
V OBCI NESMĚJÍ
Občas je užitečné si připomenout některé povin-
nosti, jichž si nemusíme být všichni vědomi. V obci
platí obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o veřej-
ném pořádku. Tato vyhláška stanoví rovněž místa,

kam je zakázáno vstupovat se psy. Jedním
z těchto míst jsou zahrady ZŠ a ZUŠ Líbez-
nice. S pejsky se tak nesmí vstupovat 
do parku školy, na hřiště (multifunkční
a fotbalové) a do jejich okolí, na do-
pravní hřiště, na běžecký ovál a jeho
okolí. Těmito místy se nesmí s pejsky
ani procházet. Zákaz není samoúčelný.
Smyslem je zajistit, aby děti v areálu
školy měly bezpečné a neznečištěné pro-
středí. 

S pejsky se v obci nesmí ani do parku za
prodejnou Tesco a na fotbalové hřiště a dětské

hřiště v Areálu zdraví. Mimo uve-
dená místa je pohyb pejsků

v obci možný, v zastavěném
území obce však pouze na
vodítku. 

Dodržujme proto uve-
dené povinnosti! Nebude-
me tak obtěžovat své sou-
sedy, bude se nám zde spo-

lečně lépe žít a vyhneme se
i postihům za přestupky.

-jh-

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

HALOVÉ
MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
JUNIORŮ 
A DOROSTU 
V OSTRAVĚ
V polovině února byla na základě usnesení
vlády udělena výjimka ze zákazu konání hro-
madných akcí a bylo povoleno konání Halo-
vého mistrovství České republiky juniorů, ju-
niorek, dorostenců a dorostenek v Ostravě, ve
dnech 6.–7. března 2021.

Netrpělivě jsme čekali na nominace závodníků, pro-
tože letošní halová sezona kvůli koronaviru ještě ani
nezačala a loňská byla velmi omezená.

Jaká byla naše radost, když z našeho oddílu byli
na republikové mistrovství nominováni dokonce
tři atleti – Ema (dorostenka) ve sprintu na 60 m,
Pavel (junior) v běhu na 400 m a Matěj (dorostenec)
ve skoku do výšky. Výběry závodníků byly tentokrát
velmi přísné a počet nominovaných závodníků byl
oproti minulým rokům nižší. O to větší bylo naše
nadšení.

Účasti předcházelo mnoho administrativy jak
pro účastníky, tak pro trenéra a nezbytné PCR testy,
ale vše se podařilo včas zajistit. O prvním březno-
vém víkendu nás tak do Ostravy vyrazili reprezen-
tovat Pavel Beneš a Matěj Špicl. Cesta proběhla
v pořádku, kontroly předpisově, ubytování bylo
skoro naproti hale, akreditace vyřízeny.

Stream z celého mistrovství se vysílal na webu
Jsem atlet, aby mohli všichni diváci místo osobní
účasti v hale dění sledovat alespoň online.

V sobotu odpoledne byla na programu Pavlo-
va disciplína, v běhu na 400 m si zaběhl osobák
a umístil se na krásném 10. místě. To Matěj si musel
počkat do neděle, skok do výšky byl zařazen jako
první nedělní technická disciplína. Krásnými čistými
pokusy si vyskákal sdílené 9. a 10. místo.

Pavlovi a Matějovi moc blahopřejeme a děku-
jeme za reprezentaci oddílu. Děkujeme také rodi-
čům, že i v této náročné době příliš neváhali a kluky
do Ostravy doprovodili a ve všech směrech podpo-
řili. V neposlední řadě míří naše poděkování k hlav-
nímu trenérovi Tomáši Pšeničkovi, který dokáže své
svěřence perfektně připravit a na místě také psy-
chicky podpořit.

Pevně věříme, že se covidová situace brzy zlepší
a umožní se venkovní závody, které budou povo-
leny i mladším závodníkům, aby i oni mohli zúročit
svoje natrénované disciplíny. 

Tým Atletiky Líbeznice Pavel se svým trenérem                                                                                     foto archiv Atletika Líbeznice
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ONLINE ATLETICKÉ
VÝZVY
Na začátek bychom vás rádi seznámili s výsledky
Zimní atletické výzvy. Pro připomenutí – po
dobu jednoho měsíce mezi sebou v chůzi, běhu,
běžkách a dalším pohybu soutěžili členové oddílu
po celé České republice. Výzvy se zúčastnilo cel-
kem 63 oddílů z celé republiky, zapojilo se více než
3 400 dětí a dospělých. Náš oddíl se umístil na
krásném 7. místě, sportovalo celkem 149 účast-
níků. Nachodili jsme, naběhali či naběžkovali úcty-
hodných 16 130 km. 

A teď několik čísel – z celkového počtu z našeho
oddílu bylo 67 rodičů a 82 dětí. Nejmladším účast-
nicím byly 3 roky. Z dospělých nejvíce nachodili a na-
běhali Jana Ch. – 447,22 km, Vendula Ch. – 385 km
a Ondřej B. – 348,8 km. Z dětí to byli Nicole V. –
222,4 km, Olivka Š. a Filip K. – každý z nich 220 km.
Zúčastnilo se 38 maminek a 29 tatínků, 46 holči-
ček a 38 kluků. To jsou tedy neuvěřitelné výkony
a počty. Všem sportovcům moc děkujeme a jsme
rádi, že máme takové aktivní děti a rodiče. Čekají
na vás také drobné odměny na památku.

V rámci projektu Atletika pro celou rodinu
jsme stihli další výzvu. Trenérka Terezka M. je ne-
uvěřitelně akční a pro naše svěřence vymyslela Vir-
tuální OCR závod. Trasa byla možná ve dvou smě-
rech – od Líbeznic či od Baště a vedla směrem na
Beckov. Děti cestou plnily sportovní úkoly (prolézání
závory, dřepy s výskokem, žabáky, angličáky, sprin-

tík apod.) a vyvrcholením bylo hledání odměny –
krásné cílové medaile. Děkujeme všem zúčastně-
ným za milé ohlasy, krásné fotografie z plnění úkolů
nebo s cílovou odměnou. Nebojte se, nebyla to po-
slední výzva, Terezka už má zase něco schované
v rukávu…

Český atletický svaz vyhlásil sportovní výzvu –
Atletická výzva 2021 – určenou zejména pro ka-
tegorii žactva, ale i širší atletickou veřejnost. Různé
oddíly vymyslely lokality a soutěžní úkoly. Soutěžíme
také u nás na Duhovce. Soutěžními disciplínami jsou
běh na 200 m, výskoky na schod tribuny, skoky ža-
báky mezi fotbalovými brankami na multifunkčním
hřišti, vybíhání schodů vedle skluzavky a běh na
800 m. Zapojit se může kdokoli. Díky omezení po-
hybu mezi obcemi a okresy je výzva prodloužena 
až do dubna. Více informací k výzvě naleznete 
na našem webu www.atletika-libeznice.cz nebo na
naší facebookové stránce, případně na FB stránce
Jsem atlet. Po ukončení výzvy by měly být Svazem
vybráni nejúspěšnější závodníci na každé lokalitě,
kteří by měli obdržet odměnu. Tak se určitě zapojte.

Znovu připomínáme pozitivní myšlení, optimis-
mus a dobrou náladu. Sportujte, buďte venku a tě-
šíme se snad brzy na společné tréninky na Du-
hovce!

Tým Atletiky Líbeznice

Císařská ulice                                                                                                                                    foto Google

LETOPISY OBCE 
LÍBEZNICE
Zákonem ze dne 30. ledna 1920 č. 80 Sbírky zá-
konů a nařízením uložena byla všem obcím v re-
publice povinnost pečovati o řádné zapisování míst-
ních pamětí do trvanlivé knihy obecní kroniky.

Jednohlasým usnesením ctěného obecního za-
stupitelstva ze dne 7. listopadu 1925 a dopisem
téhož ze dne 10. listopadu t. r. čís. 1560 byl jsem
vyzván, abych napsal kroniku obce.

Velmi rád se uvazuji v tuto práci. Bylť jsem uči-
telem zdejším v letech 1884–1898 a Líbeznice mi
byly vždy milé a rád na ně i ve svém stáří (70 let)
vzpomínám.

Neuvádím ve spise pramenů, z nichž jsem čer-
pal. Opakuji, co napsal prof. Lacina v úvodu své
„České kroniky“: „Pramenů v textu nedokládám,
aby kniha tuze nevzrostla; znalec věc pozná a ten,
kdo jen dějin je žádostiv, nebude dokladů vyhledá-
vati.“

Uvádím tedy zde jen součet pramenů, jichž jsem
použil; jsou to: 

Památky archeologické – Archiv český – Sněmy
české – Bílkovy Konfiskace – Městský archív praž-
ský – Sborník historický – Ottův slovník naučný –
Dr. Podlahy a Šittlera Soupis památek historických
a uměleckých – Farní kronika líbeznická – Paměti
škol okresu karlínského.

Také zápisků kolegy Karla Bořického jsem zde
použil.

Připomínám, že touto mou prací nejsou vyčer-
pány všecky prameny a že by se dalo snésti ještě
více látky dějepisné pro tuto obec. Z té příčiny ne-
chal jsem po straně každého listu část prázdnou,
by tam bylo možno napsati případné doplňky.

V Slaném, na Skalkách, 9. prosince 1925, Karel
Zima, řídící učitel v. v.

Staré dějiny obce

Odkud se vzalo jméno Líbeznice? Prvním obyvate-
lům se zde zajisté líbilo; proto se tu usadili. Odtud
také asi jméno osady. Že se našim předkům i jinde
po Čechách zalíbilo, patrno z toho, že množství
obcí nese podobné jméno; v našem nejbližším okolí
máme: Libeň, Libšice, Libiš, Liblice, Vysokou Libeň,
Libomyšl aj.

ZE ŽIVOTA OBCE

Krásná a úrodná zdejší rovina poblíže Labe a Vl-
tavy, lemována na západní straně řetězem lesů
kdysi od Ďáblic až k Vodolce, zajisté vábila sem naše
předky v šeré minulosti.

Že jsou Líbeznice osadou velmi starou, možno
souditi z toho, že zde objeveny četné pohanské
hroby a že tu stával starožitný kostel, posvěcený sv.
Martinu. Známoť, že kostely svatoklimentské (na
Vodolce) a svatomartinské sahají původem svým do
prvních dob křesťanství v Čechách; i je oprávněna
domněnka, že krajinou touto ubíral se někdy sv.
Methoděj. Také poloha Líbeznic mezi Prahou a Měl-
níkem potvrzuje domněnku tuto.

V r. 1780 přišlo se na pohanské hroby na kopci
Na Zvonici při kopání základů k domku. Nalezeno

tam 20 hliněných nádob z jemného černého jílu;
v jedné nalezen kamenný mlat. Nádobám těm říkali
lidé zdejší „baňky“ nebo „bandasky“; mělyť po-
dobu nízkých velmi širokých džbánů. Vedle baněk
bylo mnoho popela. Zároveň nalezeny tu kostry lid-
ské, položené hlavou k severu, nohama k jihu. O ná-
lezu podal zprávu Josef Dobrovský v Pojednání čes.
společnosti pro vědu na r. 1786. Dobrovský, zakla-
datel novočeské literatury, byl v letech 1776–1787
domácím učitelem u Nostitzů v Měšicích a osobně
asi zhlédl naleziště.

Pokračování příště.
AD
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LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
7. března 1850 narozen první československý 
prezident Tomáš Garrigue Masaryk – spisy O svo-
bodě náboženské a volnosti přesvědčení, Rusko
a Evropa

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

CO SPOJUJE 
HUXLEYHO, 
ORWELLA 
A ZAMJATINA
Na začátku bylo slovo utopie. Původ tohoto slova
lze nalézt v řečtině, kde spojením slov ú = ne
a topos = místo vzniká nové spojení utopos, zna-
menající „neexistující země“. Slovo utopie označuje
také výmysl, výtvor fantazie, tzv. chiméru, která ne-
počítá se skutečností. 

Druhý způsob, jak vysvětlit původ označení lite-
rárního žánru termínem utopie, vychází z díla Tho-
mase Mora, které vyšlo v roce 1516 pod názvem
Knížka vpravdě zlatá a stejně užitečná jako zábavná
o nejlepším stavu státu a o novém ostrově Utopii.
Utopie je zemí bez bídy, vykořisťování, hněvu a vy-
čerpávající práce bez zahálky. Utopie přestala být
pouhým názvem ostrova popsaného v díle a stala
se označením jistého literárního druhu. Názvem
utopie se začala označovat i díla, která vznikla mno-
hem dříve než Morova Utopie, například Platonova
Ústava.

A od slova utopie jsme již u slova dystopie. Opět
z řečtiny, dis = špatný a topos = místo. Ranou po-
dobou dystopie bývá satira na racionální a vědec-
kou utopii Mora a Bacona.

Jedna z mnoha definic charakterizuje dystopii
jako temnou stranu utopie, jako místo, které je
horší než to, ve kterém žijeme. Většina spisovatelů
užívá dystopickou imaginaci jako jakési proroctví,
které autoři s etickými a politickými obavami zve-
řejňují, aby nás varovali před strašlivými politickými
tendencemi, které budou-li takto pokračovat, uza-
vřou náš svět do jakési železné klece vylíčené v Uto-
pii. (Baccolini, R., Moylan, T.: Dark Horizons: Sci-
ence Fiction and the Dystopian Imagination, 2003)

A nyní přejděme k otázce z nadpisu článku: Co
spojuje tyto tři spisovatele? Antiutopické či dysto-
pické romány, které jsou celosvětovým rodinným
stříbrem pro nás všechny.

Když v roce 1920 napsal Jevgenij Zamjatin anti-
utopický román My, nemohl ho v Sovětském svazu
vydat, protože měl zákaz publikování. Román vyšel
v roce 1925 v zahraničí v angličtině.

Jádrem díla je život v „Jednotném státu“ vznik-
lém někdy ve třetím tisíciletí po dvousetleté válce.
Lidé v této době už netrpí bídou, ztratili však jména
a stali se pouhými „čísly“, lidmi-šroubky. Ženy jsou
pojmenovány samohláskami, například I-330, a mu-
ži souhláskami, například hlavní hrdina je D-503.
Život těchto lidí je organizován a přísně střežen Úřa-
dem Strážců. Všichni lidé žijí v prosklených domech,
takže nemohou nic skrýt. Vstávají každý den všich-
ni ve stejnou minutu, stejně odcházejí do práce
a stejně i na odpočinek. Na každé sousto při jídle
mají předepsaných padesát skousnutí. Na dítě musí
mít povolení, jinak jsou popraveni. Vůle kolektivu

OBECNÍ KNIHOVNA

zde pod totalitním diktátem Dobroditele zcela vy-
tlačuje svobodu lidského myšlení.

Zamjatin se zde nezaměřuje na žádnou kon-
krétní zemi, ale na důsledky průmyslové civilizace.
Intuitivně předpovídá a varuje před prosazováním
jedné pravdy a jednoho názoru, před zrůdným od-
lidštěním, umrtvením myšlení a společenským
úpadkem. Zamjatin měl své vlastní zkušenosti s po-
litickými režimy. Byl vězněn carskou vládou v roce
1906 a poté bolševiky v roce 1922, dokonce na
stejné chodbě stejného vězení.

Jevgenij Zamjatin se narodil 20. ledna 1884 v Le-
bedani v Tambovské gubernii. V roce 1908 ukončil
studium polytechniky a stal se lodním inženýrem.
V březnu 1916 byl vyslán do Velké Británie, aby tam
stavěl ledoborce pro Rusko. Pracoval v loděnicích
v Glasgow, v Newcastlu upon Tyne a v Sunderlandu.
Byl hlavním konstruktérem ledoborce Svatý Ale-
xandr Něvský (po revoluci přejmenován na Lenin).

V dopisu J. V. Stalinovi z června 1931 Zamjatin
poukazoval na to, že se proti němu dávno vede
kampaň, vlastně už od článku „Bojím se“, kterým
napadal porevoluční literární konjunkturalismus.
Dále píše, že nemožnost publikovat se pro spisova-
tele rovná ortelu smrti, a prosí ho, aby tento trest
byl změněn ve vypovězení ze země (to byla podle
tehdejšího sovětského trestního zákoníku druhá
nejvyšší výměra po trestu smrti).

Na přímluvu M. Gorkého dostal Zamjatin roku
1932 svolení k odjezdu za hranice. Usadil se v Pa-
říži; tam také 10. března 1937 zemřel.

Je třeba podotknout, že se Zamjatin nedožil
známých moskevských procesů, jimiž vyvrcholily
stalinistické represálie, které jeho postihly jen o ně -
co dříve (a zřejmě proto ještě ne smrtelně). 

(Například kampaň proti Borisi Andrejeviči Pil-
ňakovi: V roce 1935 ho Maxim Gorkij obvinil z „li-
terárního výtržnictví“ a „nedostatku respektu ke
čtenářům“. O rok později, kdy začínají stalinské
procesy, se Pilňak ještě necítil ohrožen. V říjnu se
však již musel bránit kritice Svazu sovětských spiso-
vatelů. Dne 28. října 1937 byl uvězněn a 21. dubna
1938 se ocitl před Vojenským kolegiem Nejvyššího
soudu SSSR, byl obviněn ze špionáže ve prospěch

Japonska a odsouzen k trestu smrti. Rehabilitován
byl v roce 1956.)

„Vyprávěj něco dětem, dopovíš do konce,
a přece se pořád ptají: a dál, a proč? Děti jsou jediní
odvážní filozofové. A odvážní filozofové jsou bez-
podmínečně dětmi. Zrovna tak to vždycky má být,
jako to dělají děti: a co dál?“ (úryvek z knihy My)

/Zdroje – Wikipedia, internet, M. Drozda v před-
mluvě vydání knihy My z roku 1990/

Pokračování v příštím čísle.
AD

Aldous Huxley                                       foto Google George Orwell                                       foto Google

Jevgenij Zamjatin                                 foto Google

12. března 1915 narozen český spisovatel, drama-
tik a novinář Jiří Mucha – Studené slunce, Pravdě-
podobná tvář

12. března 1922 narozen americký spisovatel Jack
Kerouac – Na cestě, Dharmoví tuláci

20. března 1828 narozen norský dramatik a básník
Henrik Ibsen – Heda Gablerová, Nora

26. března 1911 narozen americký dramatik Ten-
nessee Williams – Tramvaj do stanice Touha, Kočka
na rozpálené střeše, Sestup Orfeův

29. března 1900 narozen český básník Jiří Wolker –
Host do domu, Těžká hodina
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I v roce 2021 mohou občané Líbeznic využít služeb Líbeznické s.r.o., která poskytuje práce spojené s odvozem materiálů a odpadů, práce s technikou a drobné zednické, výkopové
a údržbářské práce. Přinášíme kompletní ceník prací a kontaktní informace pro případnou objednávku.

Líbeznická s.r.o.
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
IČ: 24182681, DIČ: CZ24182681
č.ú.: 248287914/0300

libeznickasro@libeznice.cz, tel.: 606 283 687
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C,
vložka 186379

Ceník 2021
Ford tranzit                                                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz větví a klestí 
spojený s likvidací v obci                                                       400,00                         484,00

Ford tranzit                                                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz větví a klestí                                                                                             
spojený s likvidací mimo obec do 15 km                         500,00                         605,00

Ford tranzit                                                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz materiálu a odpadu                                                                               
v Líbeznicích každá započatá půlhodina                         100,00                         121,00

Ford tranzit                                                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz materiálu mimo 
obec do 15 km každá započatá půlhodina                     150,00                         181,50

Ford tranzit                                                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz mimo obec nad 15 km                                                                         
1 km                                                                                                28,00                            33,88

Ford tranzit                                                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
nakládka a vykládka (čekací doba)                                                                                         
každá započatá čtvrthodina                                                   20,00                            24,20

Provedené práce                                                             Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
nakládka a vykládka každá započatá půlhodina                 80,00                            96,80

Traktor                                                                                  Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
práce traktorem každá započatá hodina                         450,00                         544,50

Uložení stavební sutě                                                   Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
jeden naložený Ford tranzit                                              1 000,00                     1 210,00

Uložení objemného odpadu                                     Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
jeden naložený Ford tranzit                                                 400,00                         484,00

Provedené práce vibračním válcem                     Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
každá započatá čtvrthodina                                                150,00                         181,50

Provedené práce vibrační deskou                         Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
každá započatá čtvrthodina                                                   75,00                            90,75

Výkopové práce                                                               Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
každá započatá hodina                                                          500,00                         605,00

Drobné zednické, výkopové a údržbářské práce                                   dle dohody

Půjčovné – vibrační deska                                         Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
každá započatá hodina                                                          100,00                         121,00
jeden den                                                                                   500,00                         605,00

Půjčovné – výsuvný žebřík                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
jeden den                                                                                   165,00                         199,65

Sekání trávy se sběrem                                                Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
do 100 m2                                                                                   250,00                         302,50

Sekání trávy se sběrem                                                Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
1 m2 (nad 100 m2)                                                                         2,50                              3,03

Sekání porostu traktorem                                          Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
1 m2                                                                                                   2,00                              2,42

Úklid sněhu                                                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
1 m2 (do 30 m2)                                                                              4,00                              4,84

Úklid sněhu                                                                        Kč bez DPH         Kč s DPH 21 %
1 m2 (nad 30 m2)                                                                            2,50                              3,03
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