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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

OBEC VYBRALA NOVÉHO 
PROVOZOVATELE ŽLUTÉ KARTY

Jelikož současnému provozovateli Žluté karty, spo-
lečnosti Haldape, s. r. o., končí nájemní smlouva 
30. listopadu 2021, schválila Rada obce v červenci
vyhlášení výběrového řízení na nového provozova-
tele. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 22. července
2021 se lhůtou pro podání nabídek do konce
srpna. Veškerá dokumentace k výběrovému řízení
byla uveřejněna na webu obce, aby výběrové řízení
bylo maximálně transparentní. V průběhu srpna se
uskutečnily ve dvou termínech prohlídky samotných
prostor Žluté karty, během kterých se zájemci se-
známili s prostory restaurace a získali doplňující in-
formace ke zpracování svých nabídek. Výběrové ří-
zení bylo vyhlášeno s vícekriteriálním hodnocením
zahrnujícím výši nájemného s váhou 30 %, kvalitu
konceptu provozování gastro služeb s váhou 30 %,
praxi a zkušenosti provozovatele s váhou 20 %
a zkušenosti a schopnosti vedoucího gastro pro-
vozu s váhou 20 %. Pro účast ve výběrovém řízení
byl stanoven požadavek na doložení minimálně
dvouleté historie v oboru gastro služeb. Samozřej-
mým požadavkem bylo oprávnění k podnikání, bez-

úhonnost a bezdlužnost účastníků výběrového ří-
zení.

Zájem o provozování Žluté karty byl poměrně
značný, neboť ve lhůtě pro podání nabídek ob-
držela obec celkem šest nabídek. Tento počet je po-
zoruhodný, uvážíme-li, čím vším si celý obor gastra
během pandemie covidu-19 prošel. A svědčí o tom,
že podnikatelé v gastronomii chuť podnikat roz-
hodně neztratili!

VYBRÁNA BYLA SPOLEČNOST
ICE RESTAURANT, S. R. O.

Pro hodnocení nabídek obec jmenovala sedmi-
člennou výběrovou komisi, v níž zasedli vedle zá-
stupců obce i podnikatelé v oboru gastra a lidé se
znalostí oboru. Před výběrovou komisí stál nelehký

Milí čtenáři,
dovolím si být tentokrát na úvod zcela osobní.

Chci vám všem touto cestou poděkovat za účast ve
sněmovních volbách. Jak u nás bývá zvykem, byla vy-
soce nadprůměrná. K volbám dorazilo přes 76 %
oprávněných voličů a jejich rozhodnutí mě samo-
zřejmě velice potěšilo. Po mnoha letech jsme se ales-
poň co do pořadí prvních tří subjektů trefili do celo-
státního výsledku. I v Líbeznicích vyhrála koalice
SPOLU, na druhém místě bylo hnutí ANO 2011 a na
třetím koalice PirSTAN. Přece jen jsme se ale hodně
lišili v procentech – protože první na pásce dostal ne-
uvěřitelných 54 procent hlasů. Vnímám to nejenom
jako vyjádření obecné politické nálady v obci, ale zá-
roveň jako ocenění výsledků dlouholeté práce všech
lidí z naší obce, kteří se ke koalici SPOLU hlásí. Moc
bych si přál, aby se na celostátní úrovni podařilo to,
co se daří v Líbeznicích. Aby Česká republika byla
dobrým domovem pro všechny bez ohledu na to,
koho právě volili. Přesně tak, jak jsou Líbeznice –
pevně doufám – dobrým domovem pro všechny, bez
rozdílu ve vzdělání, věku, pohlaví, zdraví i politických
postojů. 

Pojďme ale zpátky ke komunálním tématům,
čeká nás listopad nabitý událostmi! Tradiční slav-
nostní koncert, který jsme v uplynulých letech zažívali
v hale Na Chrupavce ve výroční den vzniku samostat-
ného Československa 28. října, bude mít letos poně-
kud odlišný ráz. Uspořádáme jej 17. listopadu a kon-
certovat nebude symfonický orchestr, ale mladá
talentovaná klavíristka ze sousední obce, Klárka Gi-
bišová. Určitě si mnozí vzpomínáte, že se objevila
v našem covidovém facebookovém vysílání a její hra
vzbudila velkou pozornost. Tak pevně doufám, že se
jí podaří líbeznické posluchače oslovit znovu a na -
dchnout je svým mimořádným talentem a bezesporu
neskutečnou pílí. Zároveň bude slavnostní večer, tak
jako každý rok, spjat s předáním ceny obce Líbeznice.
Samozřejmě vám teď neprozradím, kdo ji letos obdrží
– to se 17. listopadu dozvědí všichni, kteří v 18 hodin
přijdou do koncertního sálu Základní umělecké školy.

Listopad bude zároveň měsícem dokončení letoš-
ních velkých obecních investic. Uzavře se rekon-
strukce celé oblasti U Kola, Na Hůrce a Na Skalce,
a tak bychom chtěli v neděli 21. listopadu v 11 hodin
za přítomnosti pana faráře Vladimíra Málka vysvětit
kapličku svaté Ludmily, která je součástí architekto-
nické úpravy celé lokality, a zároveň se tak připojíme
k letošnímu výročí 1 100 let od mučednické smrti 
sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Týden na to, v sobo-
tu 27. listopadu, slavnostně otevřeme multifunkční
hřiště. Ten den si na něm také budete moci zabruslit.
Led bychom tu rádi udrželi až do března. No a o den
později, na první adventní neděli, nás čeká tradiční 
líbeznický adventní program – v 17.30 si na náměstí
zazpíváme koledy, v 17.45 se rozsvítí vánoční strom
a na 18 hodin vás zveme do kostela sv. Martina na
adventní koncert, na kterém vystoupí Talichovo kvar-
teto a sopranistka Lucie Kaňková.

Tak ještě jednou děkuji za velkou podporu vyslo-
venou ve volbách a přeji vám krásný listopad. Užijte
si všechny naše velké listopadové události!

Váš starostaDokončení na straně 2

Žlutá karta                                                                                                                                  foto archiv obce

Výběrové řízení na nového provozovatele gastro provozu Žlutá karta v hale Na Chrupavce již
zná svého vítěze. Výběrová komise vybrala jako nejvhodnější nabídku společnosti Ice restaurant,
s. r. o., jejímž jednatelem je Petr Šťovíček. Ten bude působit i jako vedoucí gastro provozu a ga-
rantovat kvalitu poskytovaných služeb. Výběr následně schválila Rada obce.
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a nevděčný úkol výběru jedné nabídky. Všech šest
podaných nabídek bylo totiž zpracováno velmi kva-
litně, splnilo formální náležitosti výběrového řízení
a bylo vidět, že jejich předkladatelé věnovali zpra-
cování dost času a že o provozování Žluté karty sku-
tečně stojí.

„Říká se, že papír snese všechno. Proto výběrová
komise uskutečnila s účastníky výběrového řízení
osobní rozhovory, aby o nich získala ucelenější a reál -
nější obrázek a ověřila některé skutečnosti,“ uvádí
Jan Havlíček, místostarosta obce. Během rozhovorů
se ověřovala mimo jiné ekonomická stránka před-

Dokončení ze strany 1 loženého konceptu, aby koncept byl životaschopný
a udržitelný. Dále se ověřovaly některé zkušenosti
a praxe účastníků. „U některých účastníků bylo vi-
dět, že vyhodnocení reálných ekonomických mož-
ností provozu není jejich nejsilnější stránkou,“ do-
dává místostarosta obce Michal Doubrava. 

Přišel okamžik vyhodnocení nabídek a výběru.
Celkově hodnoticími kritérii nejlépe prošla nabídka
společnosti Ice restaurant, s. r. o., s jednatelem Pe-
trem Šťovíčkem. Výběrová komise shledala jeho
koncept a dosavadní praxi jako nejlépe zapadající
do provozu Žluté karty, která je úzce spojena s fot-
balovým hřištěm a sportovní halou. Pan Šťovíček
v posledních sedmi letech provozoval restauraci
v letňanské Ice areně a předtím vedl restauraci šLa-

pák v Praze-Ládví. V restauraci v Letňanech byl
zvyklý zaměřovat své služby nejen na sportovce
všech věkových kategorií, ale i na rodiče dětí čeka-
jících na trénující děti. To vše by měly být dobré
předpoklady pro úspěšné provozování Žluté karty.

Před novým provozovatelem bude stát hned po
převzetí restaurace začátkem prosince náročná
výzva. V sobotu 4. prosince se totiž uskuteční za-
hajovací ples v hale Na Chrupavce. Na přípravu za-
jištění celé akce tak bude mít minimum času.
Buďme proto ze začátku trpěliví a shovívaví a držme
novému provozovateli palce, ať vše zvládne!

-jh-

ROZHOVOR

Květinářství Fleur Fatale provozuješ v Praze
již sedm let. Jak se v současné době v tomto
konkurenčním oboru podniká?

Ale jo, jde to, pořád je šance vynikat a něčím se lišit,
což si myslím, že se nám daří. Stačí se podívat na
vazby a ceny u konkurence a hned jsem zase
v klidu. I když zákazníků není nikdy dost. A teď po
covidu obzvlášť. 

Vím, že máš řadu stálých a věrných zákaz -
níků v obci. Hodně lidí však o tobě vůbec
neví. Co jim můžeš nabídnout?

Krásné kytice s dovozem do Líbeznic zdarma. Čímž
bych to tímto chtěla líbeznickým nabídnout. Bu-
dete-li se chtít přesvědčit, neváhejte mě kontakto-
vat – Kettnerovasarka@seznam.cz.

Existují u květin nějaké trendy?

Víc a víc se začínají využívat lokální pěstitelé a tzv.
luční kytice. My odebíráme od naší Jíři a ta má ty
nejkrásnější jiřiny a spoustu dalších květin, které se
skvěle doplňují s těmi dovezenými ze světa. 

Jak k nákupu květin přistupují muži a ženy? 

U nás se vždy ptáme na tři otázky: Za kolik? Pro
koho? Výběr necháte na nás? Naštěstí to obě sku-
piny většinou nechávají na nás.

A co roční období, ovlivňují nějak nákupní
chování zákazníků? 

Víc než roční období ovlivňují chování spíše kon-
krétní svátky – Velikonoce, Vánoce atd.

Máš v souvislosti s květinami a podnikáním
ještě nějaké přání?

RODAČKA,
ZASTUPITELKA,
ÚSPĚŠNÁ
PODNIKATELKA 
Z LÍBEZNIC
Šárka Kettnerová je v Líbeznicích známá osoba.
Líbeznická rodačka je zastupitelkou a dlouho-
době se věnuje organizování nejrůznějších kul-
turních akcí v obci. Zároveň je to i úspěšná pod-
nikatelka, která provozuje květinářství Fleur
Fatale v pražské Petrské ulici. Krásu jí vázaných
květin pravidelně oceňuje řada obyvatel obce,
kterým květiny pro nejrůznější příležitosti do-
dává.

Samozřejmě si přeji, aby se nám dařilo a již se ne-
opakovala žádná pandemie. Sice jsme mohli mít
otevřeno, ale nebylo komu prodávat. Zkrátka kéž
by se nám opět dařilo jako před koronavirem.

Nyní se přesuňme k tvému veřejnému pů-
sobení v obci. Jak doposud hodnotíš letošní
kulturní akce, které v obci proběhly?

Pomalu se vše začíná vracet do starých kolejí a to
je dobře. Sice neproběhly všechny akce, na které
jsme zvyklí, ale věřím, že příští rok už bude stopro-
centní.

Jak obtížné je zajistit interprety na Líbez-
nické posvícení? Co všechno to obnáší?

Obtížné to až tak není. Samozřejmě ne každý, kte-
rého bychom si představovali, nám vyhovuje fi-
nančně – zejména v současné době se ceny inter-
pretů hodně zvýšily. A ne každý, kdo nám vyhovuje
finančně, má čas. Horší je, když s blížícím se termí-
nem akce někdo odpadne a na poslední chvíli mu-
síme sehnat jinou hvězdu.

Máš nějaké jméno interpreta, kterého bys
chtěla na posvícení přivést v budoucnu?

Často se mě lidé ptají, proč nepozveme například
Chinaski, MIG 21 a podobné pecky. Já to obvykle
vysvětluju takto: Zaprvé při vstupném 100 korun na
ně zdaleka nemáme finančně, zadruhé za toto
vstupné by se k nám sjela celá Praha a zatřetí areál
na Chrupavce není nafukovací a už takhle je plný
na maximum. Jinak jsem ráda za ty, kdo už tady vy-
stupovali, například Vladimír Mišík, Michal Prokop
atd. Napadá mě, že tady ještě nehrál Miro Žbirka.  

Na co se v kultuře můžeme do konce roku
ještě těšit?

Na divadelní odpoledne pro děti, líbeznický ples
a na adventní trhy a koncert v kostele.

A jak se ti v Líbeznicích žije?

Hezky, mám naši obec ráda.

Děkuji za rozhovor. Jan Havlíček

Šárka Kettnerová                                                                                                  foto archiv Šárky Kettnerové
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Deváté třídy předvedly prvňáčkům momenty ze školního řádu                                        foto archiv školy

Deváté třídy předvedly prvňáčkům momenty ze školního řádu                                        foto archiv školy

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

LÍBEZNICKÁ ŠKOLA
MĚLA NA ZAČÁTKU
ŠKOLNÍHO ROKU
NAPILNO 
Ve středu 1. září 2021 začal na líbeznické škole
další školní rok. Školní třídy přivítaly 1 385 žá-
ků, což je nejvíce v dějinách školy, z toho 195
je nových prvňáčků. Pedagogický sbor pak po-
sílilo šest nových kolegů učitelů, čtyři asistentky
pedagoga a dvě nové vychovatelky ve družině.
Celkem se o provoz školy stará 165 zaměst-
nanců. Pro první třídy začal rok slavnostním
přivítáním, kterého se kromě vedení školy zú-
častnili i zástupci obce, starosta Martin Kupka
a místostarosta Jan Havlíček. 

Z pedagogického pohledu bylo celé září věnováno
adaptaci dětí na školní režim a opakování a upev-
ňování látky z předchozího školního roku, který byl
výrazně ovlivněn covidovou epidemií. „K důklad-
nému opakování jsme přidali i doučování v nejdů-
ležitějších předmětech, jako je matematika nebo
český jazyk, do doučování se zapojilo 31 kolegů ze
všech ročníků a více než 200 dětí,“ doplňuje k za-
čátku školního roku František Grunt, ředitel školy. 

Od 1. září vstoupil v platnost nový školní řád,
který přinesl upevnění role online systému Bakaláři
jako oficiálního komunikačního kanálu školy, zrušil
papírové žákovské knížky nebo nastavil používání
mobilních telefonů ve škole. Po dlouhé době zase-
dal také žákovský parlament, kde se zástupci všech
tříd mohli potkat s vedením školy a tlumočit jim své
požadavky a poznámky k fungování školy a výuky.
„Komunikaci s dětmi a jejich zpětnou vazbu pova-
žujeme za velice důležité a podobná setkávání
chceme organizovat pravidelně. Děti měly mnoho
podnětných připomínek, které budeme postupně
zpracovávat a na příštím zasedání je se zástupci jed-
notlivých tříd probereme,“ dodává Pavla Zarem-
bová, zástupkyně ředitele. Všem žákům také škola
nabídla možnost zajistit si studentský průkaz ISIC
školák, který je nejen dokladem, že žák či žáky-
ně navštěvuje líbeznickou školu, ale také meziná-
rodním žákovským průkazem platným ve více než 
80 zemích a rovněž slevovou kartou. Možnost za-
jistit si ISIC školák za výhodných podmínek využilo
více než 800 žáků, respektive jejich rodičů. Školní
jídelna od října začala opět nabízet dvě jídla. Kvůli
tomu, aby se netvořily fronty, byl zakoupen třetí 
výdejní terminál. Podruhé škola nabídla rodičům
a žákům možnost nákupu oblečení s motivy ZŠ
a ZUŠ Líbeznice. Školní kolekce oblečení byla při-
pravena ve spolupráci s firmou Schoools United. 

PRVNÍHO ZÁŘÍ JSME PŘIVÍTALI 
REKORDNÍ POČET ŽÁKŮ 
– 1 385 A 195 PRVŇÁČKŮ

Kromě aktivit ve škole byl během září a října
velký důraz kladen na aktivity, které mají výchovně
preventivní charakter a slouží k upevňování třídních
kolektivů a vztahů na škole. Mezi takové aktivity
patřilo například divadlo na téma nejdůležitějších
bodů ze školního řádu, které pro všechny první třídy
připravili již zkušení a školou protřelí deváťáci.
Mnohé třídy také vyjely na jednodenní nebo více-
denní výlety, tři třídy si troufly i na celotýdenní školu
v přírodě v Jizerských horách. Pro všechny šesté
třídy škola připravuje během října a listopadu adap-

tační kurzy, které mají šesťáky připravit na druhý
stupeň, posílit týmového třídního ducha a také
žákům umožnit se vzájemně poznat s novým tříd-
ním učitelem. Součástí kurzu bude i přespání ve
škole. „I na prvním stupni se snažíme dětem pobyt
ve škole udělat co nejzajímavějším a zpříjemnit jej
aktivitami mimo školu. Podařilo se nám zrealizovat
divadelní představení Pohádky z proutěného koše,
výlet do zoo, planetária, na pštrosí farmu, do leso-
parku nebo na kbelské letiště či do kina,“ popisuje
bohaté aktivity nejmenších dětí Martin Skalický, zá-
stupce ředitele. Děti ze druhých tříd jezdí na plavání
do bazénu v Neratovicích. 

Škola nezapomíná ani na obě třídy skupinové
integrace, pro ně bylo připraveno několik projekto-
vých dnů, například s účastí pejsků nebo absolvovali
výlet na zámek Veltrusy, kde jim dokonce za skvělé
chování na prohlídce byla umožněna hra na harmo-
niu a návštěva míst, která nejsou veřejnosti běžně
dostupná. 

S celoročním projektem se přidala i školní dru-
žina. Ten letošní nese název Bláznivé pátky a jeho
principem jsou neobvyklé aktivity. Každý pátek se
děje něco, co není úplně obvyklé a je trošku bláz-
nivé. Jeden z pátků se nesl například v duchu
pátku naruby, děti i paní vychovatelky to vzaly do-
slova a oblékly si oblečení naruby. Děti do bu-
doucna čekají další zajímavá témata – co můžeš
dát kolem krku, knírový pátek nebo všechno, co
mám rád.

Nezahálela ani líbeznická ZUŠka, naplno běží
projektové dny mimo školu, žáci a žákyně výtvar-
ného oboru vyrazili za zajímavým programem do
Plas a Kuksu, učitelé využívají možnost sbírat zku-
šenosti na okolních základních uměleckých školách,
například v Praze, Rokycanech, Berouně nebo Bran-
dýse nad Labem. „Nejviditelnějším projektem dětí
z výtvarného oboru je výmalba zdi multifunkčního

hřiště v Areálu zdraví. Koncepci a přípravám jsme
věnovali velkou část prázdnin, samotná výmalba
pak trvala přibližně 14 dní a výsledek podle ohlasů
stojí za to,“ uvádí ke zdi plné očí Iva Štrynclová, zá-
stupkyně ředitele pro ZUŠ. V říjnu opět začnou pra-
videlné koncerty žáků ZUŠ, které by měly vyvrcholit
v květnu slavnostním koncertem k 10. výročí zalo-
žení základní umělecké školy. MŠMT v letošním
školním roce vyhlásilo pro žáky ZUŠ soutěže v obo-
rech hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje,
sólový a komorní zpěv, kterých se bude líbeznic-
ká ZUŠ účastnit. Jde nejen o soutěž, ale i o setká-
ní s ostatními muzikanty okresu a kraje. Na pátek
12. listopadu připravuje ZUŠ ve spolupráci s Líbez-
nickým komorním orchestrem koncert v kostele 
sv. Martina, na kterém mimo jiné zazní Truvérská
mše Petra Ebena v podání pěveckých sborů Líbez-
níček a Camerata Praha.

ŠKOLNÍ DRUŽINA MÁ NOVÝ
CELOROČNÍ PROJEKT
„BLÁZNIVÉ PÁTKY“

Na líbeznické škole se naplno rozběhl školní pro-
jekt Učíme se z historie, v jeho rámci již žáci a žá-
kyně navštívili výstavu Sluneční králové, chystá se
projektový den mimo školu s tématem Kde domov
můj nebo návštěva Terezína. „Do školy rovněž zve-
me zajímavé osobnosti, které děti inspirují svými
příběhy. Přivítali jsme například nadanou studentku
biochemie na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii
Barboru Cihlovou nebo úspěšnou kanoistku a olym-
pioničku Terezu Fišerovou,“ uzavírá k začátku škol-
ního roku ředitel školy František Grunt.

-na- 
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

VÝTVARNÍCI V AKCI I O PRÁZDNINÁCH
Výtvarníci z líbeznické ZUŠ ani o prázdninách nelenili a poslední srpnový týden věnovali výmalbě zdi nově vznikajícího hřiště v Areálu zdraví. Do tajemství techniky
street artu je ochotně zasvětili malíř Roman Hudziec, fotografka Petra Hajská a sochařka a současně naše paní učitelka Jana Voldřichová. Na ploše 40 x 1,5 metru
společně vymalovali osm párů očí. Jsme rádi, že ZUŠ mohla přispět ke zkrášlení Líbeznic, a všem zúčastněným patří zasloužený dík.

Iva Štrynclová

Výtvarníci při výmalbě zdi nově vznikajícího hřiště v Areálu zdraví                                                                                                                               foto archiv ZUŠ
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TÉMA LÍBEZNICKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY 
UKONČILY SVOU ŠESTOU SEZONU
Líbeznické farmářské trhy probíhají vždy na jaře a na podzim. Jarní sezona začíná přibližně v po-
lovině května a běží do prázdnin. Podzimní trhy potom začínají začátkem září a běží do konce
října. Trhy můžete v tomto období navštívit každou druhou sobotu a konají se na Mírovém ná-
městí. Přesné termíny trhů bývají uvedeny v Líbeznickém zpravodaji. V týdnu před trhy připomí-
náme jejich konání také v místním rozhlase a na stránkách obce Líbeznice. Zájemcům o nakupo-
vání doporučujeme sledovat facebookové stránky trhů
https://www.facebook.com/libeznicke.farmarske.trhy/.

LÍBEZNICKÉ 
POSVÍCENÍ 2021
Je těžké tomu uvěřit, ale líbeznické posvícení
je už plnoleté. Akce, na kterou se každoročně
těší téměř každý líbeznický občan, se letos opět
konala druhou zářijovou sobotu. Po úvodní
dešťové sprše nás čekalo tradiční slunečné záři-
jové počasí a na akci plnou zábavy dorazilo
kolem 2 800 návštěvníků.

Na sociálních sítích se nedávno objevil příspěvek,
jehož autor se domníval, že líbeznické posvícení
jsou dožínky. Není tomu tak. Posvícení vzniklo před
lety původně jako oslava narozenin Divadla kouzel.
Postupně se z něj stala pravidelná a vesměs velmi
oblíbená akce, na které se setkávají dospělí i děti
z Líbeznic a okolí a kde si přijde na své snad každý.
Program vždy začíná tradičním vystoupením de-
chovky Strahovanka. Po něm následuje až do půl-
noci kvalitní program v podobě vystoupení nej-
různějších interpretů, která potěší mladší i starší
obecenstvo. Letos si návštěvníci mohli v úvodu
odpoledne poslechnout skupinu Schovanky. Po ní
následovalo výborné vystoupení Petra Spáleného,
který rozezpíval nejednoho posluchače. Zlatými
hřeby byli potom Bára Poláková a David Kraus se
skupinou Gipsy Brothers. Večer uzavřela neodmys-
litelná ohnivá show, před kterou to – jako každý rok
– rozjel Klasickej postup. 

Na „vedlejší scéně“ si přišli na své milovníci
pouťových atrakcí, kterých byl i letos dostatek. Od-
vážnější návštěvníci se mohli nechat unášet řetízko-
vým kolotočem na vysoké věži nebo si z krkolom-
ného kolotoče prohlédnout Líbeznice vzhůru noha-
ma. My konzervativnější jsme se spokojili s jízdou
na labuti, na kterou jsme zvyklí z dětství.

Líbeznické posvícení není ale jen o vystoupeních
a kolotočích. Pro většinu občanů jde myslím o něco
důležitějšího. Je to totiž možnost setkat se s přáteli
nebo se sousedy a užít si uvolněné odpoledne, kte-
ré má nezaměnitelnou atmosféru. Kdo se třeba do
Líbeznic přistěhoval teprve nedávno a posvícení
ještě nezažil, určitě by ho měl příští rok navštívit –
stojí to za to.   

Na závěr je důležité ještě poděkovat lidem, kteří
se o posvícení zasloužili. Jde zejména o Šárku Kett-
nerovou, která se každý rok stará o výběr interpretů
a o organizaci a hladký chod všech vystoupení.
Věřte, že to není vůbec jednoduché. Velké díky patří
i líbeznickým zahrádkářům, baráčníkům, skautům
a dalším spolkům, jejichž členové se na organizaci
posvícení také podílejí.   

Pavla Zarembová

Barbora Poláková                          foto archiv obce

Na trzích se vždy můžete těšit na sezonní ovoce
a zeleninu od místních pěstitelů. Dále zde najdete
například med od místních včelařů, domácí vajíčka,
květiny, nakládané potraviny, houby, ořechy a ko-
ření. Pravidelně k nám jezdí také výrobci piva. Le-
tošní novinkou jsou potom ručně pletené ponožky,
svetry a čepice a stánek s výrobky ze zázvoru. Pro
mnohé občany jsou trhy také společenskou udá-
lostí. Při nákupu můžete totiž potkat spoustu zná-
mých a dát si s nimi třeba kávu a domácí koláč.
Atmosféra sobotního dopoledne na Mírovém ná-
městí je opravdu příjemná.  

Tradici obecních farmářských trhů v Líbezni-
cích bychom velmi rádi udrželi i v následující se-

zoně. Snažíme se sehnat a udržet kvalitní pro-
dejce tak, že jim obec nabízí své stánky a výhodné
podmínky. Nutno však říci, že nejkvalitnější pro-
dejce přilákají samotní občané, pokud budou na
trzích nakupovat. Pouze tak se nám podaří trhy
zachovat a zajistit to, že na ně budou farmáři rádi
jezdit.  

Prosíme tedy všechny občany, kterým na trzích
záleží, aby je přišli i v následující sezoně podpořit.
Budeme také velmi rádi za jakékoli tipy a kontakty
na nové prodejce, kteří by naše obecní trhy oživili.  

Pavla Zarembová

VINNÁ KULTURA
V LÍBEZNICÍCH JE
NA VYSOKÉ
ÚROVNI ANEB 
LÍBEZNICKÉ VINNÉ
SLAVNOSTI 2021
Milovníci vína se v sobotu 3. září na Mírovém ná-
městí sešli na v pořadí již 4. ročníku Líbeznického
vinného koštu, který si našel svoje skalní příznivce
z řad milovníků dobrého vína a jídla. Letošnímu roč-
níku již tradiční akce přálo nádherné počasí, a tak
se sklenice s erbem obce při naplnění krásně jiskřily
veltlínem, ryzlinkem a dalšími odrůdami bílých
a červených vín. Akce si našla své příznivce i z řad
vystavovatelů – prodejců vín, kteří už jezdí na Líbez-
nický vinný košt opakovaně a rádi. Všichni se však
pochlubili novinkami, takže nabídka vín pro opako-
vané návštěvníky rozhodně nebyla fádní. Dobroty
k jídlu zajistili výhradně lokální podnikatelé. Akce
se tradičně zúčastnil JIP, jehož prodejna v Bořano-
vicích patří k nejpěknějším prodejnám široko da-
leko. Účastníci si pochutnali na palačinkách z bistra
Líbeznického statku, který se zúčastnil akce poprvé

a doufejme, že ne naposledy. Nabídku doplnila lí-
beznická Pekárna a nebyli zklamáni ani milovníci
sushi, které motali borci ze Sedlece. Výběr ze vstup-
ného – stokoruna za vinnou skleničku s erbem obce
– byl použit na kulturní doprovod akce, protože
nejen jídlem a pitím živ je člověk. O hudební vy-
vrcholení se postarala cimbálovka Žandar, která ty
nejvěrnější a zodpovědně ovíněné účastníky akce
již tradičně doprovodila v jejich zpěvu lidových písní
do pozdních večerních hodin. Pokud jste ale letošní
ročník Líbeznických vinných slavností nestihli, ne-
vadí. Jeden z vystavovatelů – Matěj Šaman, náš lí-
beznický soused – prodává řadu krásných vín na
portále Velkovinotéka.cz, takže stačí projet na-
bídku, kliknout a s vínem přijedou až k vám před
práh. Takže soukromé líbeznické vinné slavnosti
u vás doma nejsou žádný problém. Na zdraví!

-na-

Farmářský trh s čerstvou zeleninou                                                                                        foto archiv obce
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

AMAZONČÍ DEN
Náš „amazončí“ den jsme zahájily 18. září 2021
okolo 10. hodiny v Líbeznicích u skautských
kluboven Na Chrupavce.

Sešlo se mnoho žlutých, modrých i zelených ama-
zonek. Bylo nás tolik, kolik nás mělo být, a tak jsme
vyrazily. Šly jsme Líbeznicemi až do Měšic. Už na za-
čátku výpravy se odstartovaly dvě putovní hry (předá -
vání kolíčku a přírodní katastrofy). Šly jsme po pří-
rodních cestách, takže to byla pěkná změna oproti
asfaltu a všem chodníkům. V Měšicích jsme to oto-
čily a mířily znovu po přírodní cestě do Hovorčovic.
Prošly jsme Hovorčovicemi a prohlédly si zvenku
místní školu, skautské klubovny našich vodních
skautů a venkovní probíhající kulturní akci. Došly
jsme na hřiště, kde jsme si daly svačinky a napily se.
Pak si zelené Amazonky připravily velmi záživnou
a zábavnou překážkovou dráhu na dětském hřišti.
Všem to moc šlo a spousta zdatných Amazonek si
dráhu přeběhla i vícekrát. Když už doběhly všech-
ny malé soutěžící světlušky, tak nastoupily starší
skautky a naše oddílové vůdkyně na zkoušku zdat-
nosti. Dráha pro skautky a vedoucí byla o trochu
ztížena lidskými překážkami, ale nakonec si to
všechny Amazonky moc užily a pobavily se u toho. 

Byl čas vyrazit dál. Znovu jsme prošly Hovorčo-
vicemi, tentokrát ale nazpátek. Naše další cesta
směřovala do Líbeznic na plácek u lesíka. Tam jsme
se všechny zase napily a nasvačily. Dále jsme mířily
na polní cestu k Beckovu. Na Beckově se starší
Amazonky rozutekly do lesa pro dříví, abychom si
mohly udělat „typický amazončí oběd“, což je
francouzská polévka s písmenky a mušličkami +
houska, salám a taveňák. Zjistily jsme, že polév-
ku budeme muset dělat nadvakrát, protože jeden
kotlík pro všechny nevystačí. Rozdělaly jsme oheň
a všechny jsme spolupracovaly okolo vaření a udr-
žování ohně. Když už jsme s prvním kotlíkem fini-

šovaly, pohnuly se podpůrné tyče, které držely kot-
lík, a polovina polévky byla na zemi. Naštěstí jsme
měly více vody, tak to nebyl žádný problém. Polévka
všem chutnala a bylo dost i na přídavky. Potom jsme
zbylé místo v žaludku zaplácly houskami, salámy
a sýry. Byl čas odchodu. 

Poslední část našeho dne. Došly jsme do lesa na
Beckově, tam jsme zahájily amazončí rituál. Nejdříve
jsme přivítaly nové členky mezi nás a potom jsme
se rozdělily do skupinek podle našich barev. Pokra-
čování rituálu ve všech skupinkách probíhalo tak,
že se definitivně rozhodlo o rádkyních a podrádky-
ních (což jsou důležité skautské funkce pro správ-
né fungování každého oddílu). Potom se všechny
Amazonky seznamovaly se svými dalšími novými
funkcemi. Byl to velmi dojemný rituál plný radosti,

hrdosti a vděku. A pak jsme zjistily ještě něco šoku-
jícího. Naše sestřička Severka přišla se skvělým ná-
padem o našem pojmenování. Náš oddíl se jmenuje
Amazonky, stejně jako řeka Amazonka, která má
různě velké a dlouhé přítoky. Naše vedoucí se toho
nápadu chytily a našly nejhezčí názvy. Tak jsme byly
pojmenovány podle přítoků řeky Amazonky. Naše
družiny se momentálně nazývají: Iriri, Xingu, Putu-
mayo, Araguaia a Tocantins. Tím jsme ukončily náš
rituál a pak už následovala jenom cesta do Líbeznic
ke klubovnám, kde na nás čekali naši milující rodiče.
Nakonec jsme ušly téměř 14 km i s našimi nejmlad-
šími sestřičkami. Byl to pěkný a povedený den.

Assisi – Kristýna Kalíšková

Amazonky na výletě                                                                                                              foto archiv skautů

Vodní skauti na Vltavě                                                                                                                                                                                                      foto archiv skautů

Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je tradičním
pražským vodáckým závodem s historií sahající až
do roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních
kilometrů se startem na Císařské louce (nad Želez-
ničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice. Jak
název závodu napovídá, na trati se překonávají tři

jezy: Šítkovský (pod Jiráskovým mostem), jez Staro-
městský (Karlovka nad Karlovým mostem) a Hel-
movský jez u Štvanice. Trať tohoto prestižního zá-
vodu je atraktivní, vede historickým centrem Prahy
a je ojedinělou příležitostí ke sjetí pražských jezů,
které se pro veřejnost otevírají právě jednou ročně

u příležitosti tohoto závodu. Letos jsme se tohoto
závodu zúčastnili se čtyřmi posádkami, dvěma zá-
vodními a dvěma jedoucími v open kategorii.

Sekki – Jaroslav Hamerník

SKAUTSKÝ ODDÍL PÁTÝ OCEÁN ZÁVODIL NA VLTAVĚ
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DUHOVÉ ZÁVODY
Prosluněná neděle 3. října byla jako stvořená
pro již 5. ročník našich Duhových atletických
závodů. Standardně se tyto závody konaly
vždy na jaře, ale jak v minulém, tak v letošním
roce nám covidová omezení umožnila pořádat
závody až na podzim. Počasí nám ale přálo,
téměř celý den bylo slunečno, jen později od-
poledne trochu foukalo ze strnišť.

Malí i větší sportovci k nám zavítali nejen z Líbeznic
a z blízkého okolí – z Baště, Tišic, Kostelce nad
Labem, Velenky, Předboje či částí Prahy –, ale také ze
vzdálenějších lokalit, například z Hradce Králové či Se-
nohrab, nebo z jiných atletických oddílů – z Čeláko-
vic, Neratovic a Kutné Hory.

Dopoledne patřilo nejmladším atleťátkům. Těch
se na startu sešlo celkem 97. Ti úplně nejmenší si za-
soutěžili v trojboji, kde sice chyběl dlouhý běh, ale
o to víc sil jim zbylo na sprint, skok a hod raketkou.
Ti o maličko starší již bojovali ve čtyřboji složeném ze
sprintu na 60 m, skoku do dálky, hodu raketkou
a běhu na 200 m.

Odpoledne pak patřilo těm starším, dalo by se říci
zkušenějším atletům. Závodníků se oproti dopoledni
sešlo o maličko méně, ale konkurence byla velká.
Všichni porovnali své síly ve čtyřboji, kde nechyběl
sprint na 60 m, skok do dálky, běh na 200 m a hod,
který byl rozdělený podle ročníků – mladší házeli ra-
ketkou a starší oštěpem. V odpoledním větru to byla
trochu výzva a raději jsme varovali i diváky, aby hlídali,
kam že to vlastně letí… 

Kvalitu celého atletického zápolení velmi po-
zvedla cílová kamera, kterou byly měřeny jak všechny
sprinty, tak i běh na 200 m. Skvělým pomocníkem se

Plakety pro výherce                                                                                                        foto Atletika Líbeznice

stal také větroměr, díky němuž je možné skoky i běhy
starších závodníků zapsat do statistických atletických
tabulek.

Při registraci všichni obdrželi bonbony Duhovky
(jaké také jiné na Duhových závodech) a po dokon-
čení všech disciplín si vysloužili sladkou odměnu v po-
době čokolády Milka. Tři nejlepší závodníci a zá-
vodnice z každé věkové kategorie obdrželi duhový 
diplom, smějící se plaketku a drobnou odměnu. 

Pro hladovce z řad diváků i závodníků byl po celou
dobu k dispozici stánek s občerstvením společnosti
JIP a jako obvykle šly nejvíc na odbyt párky v rohlíku.

Všem účastníkům gratulujeme k jejich skvělým vý-
konům. Padla i spousta osobáčků, ze kterých máme
jako trenéři vždycky obrovskou radost. A také vidět
naše líbeznické atlety na stupních vítězů je pro nás
nejen velkou odměnou, ale zároveň motivací.

Pevně doufáme, že sport bude i nadále přinášet
jen samou radost, jak jsme to měli možnost vidět ve
tvářích všech závodníků, a že se již nebude opakovat
situace, kdy bude dětem znemožněn pohyb v partě
kamarádů.

Už nyní se těšíme na další ročník Duhových zá-
vodů, doufáme, že v dubnu 2022. 

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na náš další tra-
diční závod, a to Podzimní běh, který se uskuteční na
konci listopadu (termín bude upřesněn na našich we-
bových stránkách). Zde budou mít možnost porovnat
své síly v přespolním běhu nejen děti, ale i dospělí,
kteří určitě ocení odměny pro prvních pět závodníků
i závodnic v „tekuté“ podobě.

tým Atletiky Líbeznice

CO SE NA JAŘE 
NESTIHLO, TO SE
MUSELO V ZÁŘÍ
DOHNAT…
Letošní jarní sezonu v hale a na dráze již podruhé
omezila epidemiologická situace a závody na dráze
se pomaloučku rozbíhaly teprve během června. Ale
protože bylo potřeba získat nějaké výkony, aby se
mohly na podzim konat i závody kategorie nejvyšší,
tak to během srpna a září vypadalo, že si od závodů
neodpočineme ani den. 

Abychom zde přesně popisovali, kde všude se
povinně nebo nepovinně závodilo, na to by nám
nestačily ani čtyři stránky. Ale rádi bychom shrnuli
to nejdůležitější.

V srpnu se konalo Mistrovství České republiky ve
vícebojích žactva, kam se v kategorii mladších žákyň
nominovala Adéla B. a vybojovala krásné 13. místo.

V srpnu už také začaly Krajské přebory družstev
všech kategorií, kde jednotlivá družstva bojovala
o postupy do krajských finále. Po krásných výkonech
se do finálových klání dostala družstva starších žákyň,
starších žáků, mladších žákyň a přípravek. Družstvo
starších žáků nakonec ve finále ve své kategorii ob-
sadilo 4. místo, starší žákyně 7. místo a mladší žákyně
6. místo. I když družstva nedosáhla na medaile,
všichni předvedli výborné výkony, které z velké části
znamenaly osobní rekordy nebo nejlepší výkony se-
zony. 

Kdo ale na medaili dosáhl, bylo družstvo přípra-
vek, které ve složení Ela U., Lukáš N., Sára B., Kryštof
K., Viktor Š., Lukáš B., Kuba P., Valča V., Vojta K. a Te-
rezka H. předvedlo v Berouně skvělý výkon a vybojo-
valo 3. místo ve Středočeském kraji. Téměř ve stejném
složení ještě v polovině června obsadilo 2. místo v prv-
ním ročníku Polabského poháru přípravek.

Hned první školní den se nejlepší starší žáci a žá-
kyně ve Středočeském kraji sjeli do Vlašimi, aby bo-
jovali o tituly krajských přeborníků. Účast našeho od-
dílu byla silná, ale medailová smršť ještě silnější.
Tentokrát kluci předčili dívky a Adam H. si vyházel 
2. místo v hodu oštěpem, Michal V. si odnesl 2. místo
v běhu na 150 m, 3. místo z běhu na 60 m a 3. místo
z hodu oštěpem, Kuba S. získal 3. místo ve skoku vy-
sokém, bodovala i naše klučičí štafeta na 4 x 60 m,
Adam H., Adam S., Dan Š. a Kuba S. si odvezli také
3. místo. Celkem šest medailí byla veliká radost.

Na krásné výkony staršího žactva navázali ve
druhé polovině září v Čáslavi také starší atleti a na
Krajských přeborech mládeže Středočeského kra-
je ukázali, co v nich dřímá. Pavel B. si doběhl pro 
2. místo na 400 m, Matěj Š. získal 1. místo v hodu
oštěpem a 2. místo ve skoku vysokém, Tomáš K. si
doskočil pro zlato ve skoku do dálky, ale také doběhl
pro 1. místo na 200 m. Zde však i dívky předvedly, co
umějí, a Terezka F. si vyskákala zlatou medaili ve sko-
ku vysokém a stříbrnou ve skoku do dálky, Jana Š.
krásné 3. místo ve skoku do dálky. To bylo tedy me-
dailí. A to i přesto, že na nás zapomněl autobus
a málem jsme ani neodjeli. Ale vše dopadlo naprosto
skvěle.

Medailovou smršť zakončily Krajské přebory
mladšího žactva Středočeského kraje 2. října v Kutné
Hoře. Zisk mnoha medailí završil sezonu na dráze
i pro tuto kategorii. A kdo byli ti medailisté? Adéla B.
získala 1. místo ve skoku do dálky a také 1. místo
v běhu na 300 m, Lenka V. si na 150 m doběhla pro
2. místo, Kryštof Š. si vyskákal 2. místo ve skoku vy-
sokém, Tomáš P. obsadil 3. místo v běhu na 1 500 m,
dívky si odnesly zlato ze štafety 4 x 60 m (Adéla B.,
Berenika F., Žaneta T. a Lenka V.). 

Nezmínili jsme tu ale úžasné výkony všech závod-
níků jak z mladšího nebo staršího žactva, tak i mlá-
deže. Všech těch, kteří sice na medaili nedosáhli, ale
předvedli to nejlepší, co v nich je, a tím reprezentovali
náš oddíl. Děkujeme!

V polovině září se mezi celorepublikovou elitu ža-
ctva nominovali dokonce čtyři žáci a žákyně – Adéla
B., Sophie P., Michal V. a Adam H. a závodili na
Mistrovství České republiky žáků a žákyň v Mladé 

Boleslavi. I když nedosáhli na mety nejvyšší, ukázali,
že do této skupiny právem patří.

Další sváteční sportovní den jsme měli na svátek
sv. Václava v Písku, tentokrát šlo o reprezentaci Stře-
dočeského kraje v mezikrajových utkáních mladšího
žactva. Z našeho oddílu byli vybráni čtyři závodníci –
Adéla B., Lenka V., Kryštof Š. a Tomáš P. Konkurence
ve Středočeském kraji je opravdu obrovská, proto
jsme rádi, že se i děti z líbeznické atletiky do výběrů
dostávají a patří mezi hlavní opory týmu. Celý kraj po-
tvrdil velkou výkonnost, a proto i v boji pěti krajů jed-
noznačně vyhrál a nechal za sebou i Prahu a velmi
silný Plzeňský kraj.

V září se konalo také finále běhů a hodů Čokolá-
dové tretry, kde nás ve svých běžeckých kategoriích
nebo v hodu raketkou v Ostravě reprezentovali do-
konce tři závodníci – Terezka H., Kryštof K. a Voj-
ta K. Terezka si doběhla pro 4. místo a Kryštof pro 
13. místo s osobáčkem. Bohužel třebaže Vojta celou
dobu svůj běh vedl, 10 m před cílem upadl, a i když
statečně závod dokončil, na medaili si bude muset
počkat na příští rok. Držíme palce!

Odpoledne 1. října jsme zakončili náš celoroční
projekt Atletiky pro rodinu závodním odpolednem.
Na Duhovce se sešlo 13 rodinných týmů připravených
utkat se o finálové medaile.

Aby vám ale nepřipadalo, že se našimi atlety vy-
tahujeme – tento článek jsme chtěli napsat zejména
proto, abychom všem našim dětem-atletům poděko-
vali za jejich zájem a chuť sportovat, která je nepřešla
ani navzdory velkým omezením během loňského a le-
tošního roku. Chtěli jsme ukázat, že i oddíl z malé
obce, který trénuje na školním oválu, prakticky bez
zázemí šaten a dalších prostor, se dokáže prosadit
mezi oddíly z velkých měst. Chtěli jsme touto cestou
poděkovat nejen našim trenérům, kteří věnují svůj
volný čas tréninkům a závodům (a že jich bylo…), ale
také rodičům, kteří své ratolesti podporují v pohybu
a jezdí fandit a podporovat naše svěřence. Chtěli jsme
motivovat všechny naše atlety k tomu, že i když ne-
vyhrají žádnou medaili, tak jsou součástí naší velké
atletické party. A to se prostě počítá. 

Tým Atletiky Líbeznice



LETOPISY OBCE 
LÍBEZNICE
VIII.
Statky líbeznické v 18. století

Čís. 24 grunt 20 kop záhonů, rolí (kopa = 6 kor-
ců) s velkou a malou štěpnicí. Roboty 4 kusy po-
tahu 3 dni týdně platu o sv. Jiří 3 zl., o sv. Havle 
3 zl., 10 slepic, 92 vajec pěší robota 3 dni. R. 1707
z poručení milostivé vrchnosti ujal grunt ten Mar-
tin Purnoch od Jakuba a Martina Šíly za 350 zl.
Řečení Jakub a Martin pro zlé hospodářství, je-
jich nedbalostí statek vyhořel, z něho jsou sesa-
zeni.

OBECNÍ KNIHOVNA

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
3. 10. 1897 narozen francouzský básník a romanopisec a esejista Louis Aragon
– Aurelián, Karneval života, Blanche aneb Zapomnění
5. 10. 1713 narozen francouzský osvícenský filozof a spisovatel Denis Diderot
– Jakub Fatalista, Jeptiška, Salóny, Pojednání o kráse
15. 10. 1844 narozen německý idealistický filozof a básník Friedrich Wilhelm
Nietzsche – Tak pravil Zarathustra, Soumrak bohů, Antikrist
16. 10. 1854 narozen anglický dramatik, prozaik, básník a esejista Oscar Wilde
– Obraz Doriana Graye, Salome, Ideální manžel, Jak je důležité mít Filipa
20. 10. 1854 narozen francouzský básník, nejvýznamnější představitel tzv.
prokletých básníků Arthur Rimbaud – Opilý koráb, Sezóna v pekle, Záblesky

Cílem našeho klubu není jenom provozovat her-
ničku, ale především seznamovat místní maminky
mezi sebou. Tvořit první dětská kamarádství a na
dobrovolnické bázi vytvářet pro děti smysluplný
program. A to si myslím ocení nejeden rodič. Co si
budeme povídat, mnohé maminky, které se sem
přistěhovaly, by se rády seznámily a navázaly nové
vztahy, jen netuší, kam zajít. Proto si myslíme, že
zdejší hernička je ideálním prostorem jak pro ně,
tak pro naše stálé návštěvníky.

V minulosti jsme například navštívili včely v Má-
slovicích, prošli si Pony Park v Měšicích, udělali si
piknik v Měšickém parku apod. Letos v rámci her-

niček plánujeme pro naše návštěvníky Halloween-
skou hernu, lampionový průvod, Mikulášskou na-
dílku či Vánoční hernu s dárky. 

Na všechny herny a speciální akce se přihla-
šuje pomocí Doodle dokumentu na facebookové
stránce Dětský klub Líbeznice. Zde najdete všechny
aktuální informace, změny v programu či pláno-
vané výlety a venkovní akce.

Těšíme se tedy na všechny každý čtvrtek v Mo-
drém sále.

Za herničkový tým Tereza Tostová

PODĚKOVÁNÍ

OTEVÍRÁME HERNIČKU PRO NEJMENŠÍ
Jsme skupina maminek, která v Líbeznicích funguje už několik let pod záštitou Mateřského centra
Lodička, a stejně jako každý rok jsme pro vás i letos otevřeli herničku pro děti v předškolkovém
věku. Ta se koná vždy ve čtvrtek v Modrém sále na Chrupavce od 9.15 do 11.30 hodin, kdy od
9.15 do 10.00 hodin je řízená činnost a od 10.00 hodin následuje volná herna. Zde si připravujeme
pro vaše dítka různé aktivity. Těšit se můžete na výtvarku s Terkou, poznávání přírody s Irčou, za-
zpívá si s vámi Lucka a protáhnete si tělo a nastartujete den s úsměvem s Hankou. Nejen ony, ale
i zbytek týmu a jejich ratolesti se těší na seznámení s novými dětmi a jejich rodiči. 

Poté vystavěn grunt větším dílem nákladem
vrchnosti. Kupujícímu nechány: 2 koně, vůz, pluh,
brány, slámy dostatek a na podzim zasetí. R. 1738
po zem řelém Martinu Purnochovi převzal grunt syn
Matěj Purnoch. Grunt se mu pouští ve 340 zl.,
z čehož dědicům 25 zl., Jakubu Šílovi 50 zl., dceři
Ludmile 25 zl., Matěji držiteli 25 zl. a matce Alžběte
Purnochové 25 zl., tato vymínila si mimo to byt, půl
strycha pšenice, 2 str. žita, 1 str. ječmene, 1 krávu,
1 pár prasátek. 

Grunt čís. 29. Měl 30 kop záhonů a palouk
vedle báštecké cesty; roboty bylo párový potah
3 dni a pěší rovněž 3 dni v týdnu, platu o sv. Jiří
a sv. Havle po 2,32 zl., 6 slepic a 30 vajec.
R. 1698 ujal grunt Jan Maxa po tchánovi Matěji
Purnochovi v 515 zl., z nichž mu bylo tchánem
250 zl. odkázáno; milostivé vrchnosti 15 zl. a zá-
duší kostela líbeznického 50 zl. R. 1709 od
gruntu vzato 12 kop záhonů. R. 1712 pro sešlost
Jana Maxy dán grunt Matěji Toušovi za výplatu
264 zl. a kostelům v Líbeznicích, Pakoměřicích
a Hovorčovicích po 10 zl.

Grunt č. 32 měl 11 kop 50 záhonů rolí a kus
louky. Robota: 2 kusy dobytka a pěší po 3 dnech;
platu o sv. Jiří a Havle po 2,20 kr., 6 slepic, kopu
vajec. R. 1695 ujal Havel Lexa grunt po V. Tylovi,
jemuž byl Alžbětou Ševcovou kšaftem připsán
v sumě 220 zl. Lexovi nechal 3 koně, pluh, vůz
a brány. K tomu gruntu přidáno od J. Maxy (č. 29)
5 kop záhonů (r. 1709); mělť roboty 4 kusy 3 dni
a vyšacován na 245 zl. R. 1738 po zemřelém Havlu
Lexovi připadl grunt jeho synu Martinovi.

Grunt čís. 34 měl 26 kop záhonů rolí a kus
louky. Roboty bylo dvěma páry potahů 3 dni a pěší
také 3 dni.; odváděno dvakrát do roka po 2 zl. 
32 kr., 25 slepic, 150 vajec. R. 1708 Jiřík Purnoch,
který drží grunt po otci svém Davidovi, pouští jej synu
Janovi za 500 zl. R. 1709 z nařízení milostivé vrch-
nosti vzato od toho statku 8 kop 31 záhonů a od-
hadnut pak na 475 zl. R. 1717 pohořelý jsa, Jan nic
neklade do důchodu a následujícího roku přepustil
grunt zeti Janu Kolátorovi. R. 1738 držel jej Václav
Kasalický, jenž si vzal Rozínu, vdovu po Kolátorovi.

AD

Děti v barevném padáku        foto Tereza Tostová

PODĚKOVÁNÍ
VÝBORU 
ZAHRÁDKÁŘŮ
Děkujeme přítelkyním a příteli:

Blažovské Anně ✿ Durčové Evě ✿ Durčovi
Jaroslavovi ✿ Hlávkové Anně ✿ Horáčkové
Ludmile ✿ Procházkové Jarmile ✿ Řepové
Anně

za dlouholetou a láskyplnou péči 
o spolek líbeznických zahrádkářů.

Věříme, že se i nadále budou podílet na
všech aktivitách.

Těšíme se

zahradkarilibe@gmail.com
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Kalendář akcí 
pro rok 2021

28. 11.  Vánoční trhy 

             v 17.30 zpívání koled
             v 17.45 rozsvícení vánočního stromku
             v 18.00 adventní koncert – 

sopranistka Lucie Kaňková 
a Talichovo kvarteto v kostele sv. Martina

  4. 12.  Zahajovací ples

24. 12.  Vánoční sousedské setkání

Kromě toho 
každou druhou sobotu

FARMÁŘSKÉ TRHY
(2. 10., 16. 10. a 30. 10.) 

9.00 až 12.00 na Mírovém náměstí


