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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

ZELENÝ PÁS KOLEM OBCE

Již při ukotvení okružního parku v územním plánu
bylo zřejmé, že co do realizace se jedná o projekt
na řadu volebních období. Desítky dotčených po-
zemků, ještě větší počet vlastníků a spoluvlastníků
s různými zájmy, někdy pobývajícími na neznámém
místě v zahraničí, činí jednání o pozemcích časově
náročnými s nejistým výsledkem. Obcí preferova-
ným řešením pro uspořádání právních vztahů k po-
zemkům je převod vlastnického práva koupí či smě-
nou, případně zřízení služebnosti.

NOVÝ ÚSEK ZELENÉHO PÁSU

V roce 2020 se podařilo na získaných pozem-
cích vybudovat úsek zeleného pásu na území u Neo -
rondelu, který spojuje ulice Nádražní a Měšická a lo-
kalitu základní školy v Líbeznicích. Mlatová cesta
s alejí čítající přes sto stromů doplněná několika
stovkami keřů se stala vyhledávaným a oblíbeným
místem pro vycházky, běhání a venčení pejsků.

Tento úsek jsme již měli možnost postupně vidět
a užívat ve všech ročních obdobích a v každém
z nich má své nezpochybnitelné kouzlo.

Vybudovaný úsek zeleného pásu si přirozeně
říká o napojení a o pokračování. Proto již na podzim
roku 2020 započala jednání s vlastníky pozemků
nacházejících se jižně od ulice Měšická směrem
k Mratínce a severně od ulice Nádražní směrem
k ulici Mělnická. Začátkem roku 2021 se obci po-
dařilo získat pozemek podél zastavěného území
obce směrem od Měšické ulice k Mratínce. Hranice
pozemku končí na úrovni stávající zástavby při-
bližně 20 m od břehu potoka. „Na tomto pozemku
byla v závěru loňského roku vysázena stromová alej,
složená hlavně z dřínů, hlohů, muchovníků a oske-
ruší. Na výsadbu se nám podařilo získat dotaci ze
Státního fondu životního prostředí,“ říká starosta
obce Jan Havlíček. 

Dále probíhají jednání s vlastníky pozemků při-
léhajících k potoku a s vlastníky pozemků směrem

Dokončení na straně 3

Okružní park kolem obce je vymezen v územním plánu Líbeznic od roku 2015. Jedná se o zásadní
koncepční prvek územního plánu, který má za cíl vymezit zastavěné a zastavitelné území obce,
izolovat a chránit obytná území od hluku, exhalací a nepříznivých klimatických podmínek (větry).
Zelený pás tvoří předěl mezi zastavěným územím obce a okolní zemědělskou krajinou. Hlavním
sjednocujícím prvkem je centrální alej s nezpevněnou cestou procházející celým územím. Celek
je rozdělen do několika úseků, přičemž v každém úseku je zvolen hlavní alejový druh doplněný
solitéry a dalšími druhy s menším zastoupením.

Milí sousedé, 
je příjemné pozorovat, jak se nám se slábnoucí

epidemií covidu-19 a s tím spojeným uvolňováním
protiepidemických opatření na obecním webu množí
pozvánky na obecní a spolkové akce. Není se čemu
divit, vždyť poslední ples se v hale Na Chrupavce
konal naposledy začátkem roku 2020. Ano, jsou to
neuvěřitelné dva roky. S ustupující epidemií se spo-
lečenský, kulturní a sportovní život v Líbeznicích vrací
do starých dobrých kolejí. 

První ples po dlouhých dvou letech organizuje
Skautské středisko Willi Líbeznice v sobotu 12. břez-
na 2022. Je pojat jako maškarní ples celebrit z historie
a současnosti. Následovat bude obecní ples 26. břez-
na 2022, na němž se můžeme těšit na předtančení
a na skvělou hudbu od Martin Vaverka & Friends. Od-
loženou plesovou sezonu zakončí spolkový benefiční
ples, který organizují 7. května 2022 společně líbez-
ničtí zahrádkáři, hasiči, fotbalisté a baráčníci. Všechny
plesy se uskuteční v hale Na Chrupavce. 

Kalendář akcí se však uvedenými plesy nevyčer-
pává, právě naopak. Plesy představují pouze začátek
bohatého sousedského života v Líbeznicích v letoš-
ním roce. Na 28. května 2022 je v hale Na Chru-
pavce naplánován veletrh líbeznického vzdělávání,
na kterém se uskuteční workshopy a prezentace
vzdělávacích a volnočasových aktivit v obci. Na vele-
trhu vystoupí i zajímaví hosté jako Lukáš Fritscher
„Lukefry“, youtuber a moderátor, a Ondřej Štefl, od-
borník v oblasti vzdělávání a zakladatel a ředitel spo-
lečnosti Scio.

Nemůžu nezmínit volnočasové aktivity, které bu-
dou organizovány z grantového programu obce.
V letošním roce se sešlo celkem 17 žádostí, a protože
nebyla vyčerpána celá alokovaná částka, rozhodla se
rada obce vyhlásit doplňkovou výzvu na předložení
dalších žádostí. Uvidíme, s jakým zájmem se tato
výzva ještě setká.

Všechny akce, které se v letošním roce uskuteční
a na nichž bude možné se setkat, popovídat si a od-
nést si odsud společné zážitky, jsou pro život obce
nesmírně důležité. Jsou životadárnou esencí, pomá-
hají vytvářet sociální vztahy, pro něž je vesnice ves-
nicí. Troufám si říct, že po období dvouletého půstu
si budeme všichni více než dříve vážit toho, že se mů-
žeme společně potkávat. Tak si to pěkně užijme!

Ke svému závěru se nám blíží první bruslařská se-
zona na kluzišti v Areálu zdraví. Sezona to podle ra-
dosti, kterou bylo možné v průběhu zimy na kluzišti
sledovat, byla velice úspěšná. Musíme provést její vy-
hodnocení, nejen ekonomické, ale i využívání jed-
notlivých bloků. Teď nás bude čekat první sezona
provozu multifunkčního hřiště, které kluziště na-
hradí. Připravujeme proto jeho rozvrh a ceník. Rezer-
vační systém, přes který se nakupují vstupy na klu-
ziště, bude sloužit i pro multifunkční hřiště.  

Přeji vám, ať si z letošních obecních a spolkových
akcí vyberete co nejvíce těch, které vás osloví a kde
se dobře pobavíte.

Opatrujte se.

Výsadba stromů v novém úseku zeleného pásu                                                                   foto archiv obce
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ROZHOVOR

Proč jste se do výběrového řízení na provoz
Žluté karty přihlásili? 

Na doporučení kamaráda Honzy Mišnera a jeho
táty Ládi, kteří mi řekli, že současným nájemcům
Žluté karty končí smlouva a obec vypsala výběrové
řízení. Na to konto jsem se za Honzou párkrát stavil
na pivko a na fotbal. Jednou mě strašně zarazilo,
že na fotbal bylo zavřeno nebo večer v polozhas-
nuté kavárně seděli třeba dva hosté. Říkal jsem si,
že je škoda takový prostor nechat jen tak ladem. 

Podmínkou výběrového řízení byly před-
chozí zkušenosti z provozu podobného za-
řízení. Jaké byly ve vašem případě? 

Poslední naše zkušenost byla na zimním stadionu
v Letňanech, kde jsme provozovali restauraci s bu-
fetem, a to je hodně podobný koncept, jako je tady
na fotbalovém hřišti v Líbeznicích. Jinak se v pro-
středí gastronomie pohybuji přes 25 let.

Je velký rozdíl provozovat restauraci na ho-
kejovém stadionu a ve sportovní hale v Lí-
beznicích? 

Trochu ano, na stadionu je větší zima. Ne, dělám si
legraci. Ale je fakt, že do restaurace v patře zimního
stadionu si jen tak s manželkou za ručičku na večeři
nevyrazíte. Je to tam trochu zapadlé. To tady v hale
je výhod hned několik. Například vchod je ze strany
haly, který je vidět z ulice. Velkým plusem je také
to, že se hala nachází v obci, kde není moc mož-
ností zajít si při procházce třeba na zdravotní pivko
a smažák.

Jakým podnikem by podle vašeho názoru
Žlutá karta měla být? Jaké hosty chcete do
restaurace přilákat? 

Je těžké zaměřit se na konkrétní koncepci podniku,
který je na fotbalovém hřišti. Chtěli bychom vytvořit
podnik, do kterého se lidé budou rádi vracet nejen
na dobré pivo a jídlo, ale hlavně přijít na jiné myš-
lenky a starosti běžného dne, za příjemnou obslu-
hou, která by měla udělat maximum pro to, aby to
tak bylo.

Co v současné době hostům nabízíte? 

V současné době mapujeme poptávku sortimentu,
ale z piva nabízíme Plzeň 12°, Kozel 11° a čepovaný
Birell pomelo & grep. Dále z nealka Pepsi sortiment
a čepovanou malinovku. Kuchyň máme malinkou,
ale snažíme se nabídku měnit podle poptávky
a možností kuchyně. Například máme nakládaný
hermelín, který si nakládáme vlastním receptem a je
tady mimochodem dost oblíbený a vyhledávaný.
Dále tatarák (také náš recept), smažák, řízek nebo
pečené koleno, těstoviny a náš speciální recept na
hamburger s trhaným masem. Nebo také třeba lí-
vance atd. 

Potkala se vaše nabídka s poptávkou? Jaké
máte první ohlasy na své působení v Líbez-
nicích? 

Zatím si myslím, že podle možností kuchyně je
z čeho vybírat, ale chceme sortiment měnit a do-
plňovat podle poptávky a třeba v letní sezoně na-
bídnout venkovní gril a točenou zmrzlinu.

K provozu restaurace patří také propagace,
máte již nějaké webové stránky? 

To je trochu problém. Bohužel původní název pro-
vozu i webové stránky nám minulý nájemce odmítl
přenechat, přestože tady v Líbeznicích už nepůsobí.
Dokonce je stále z nepochopitelného důvodu aktua -
lizuje, čímž mate naše zákazníky. Připravujeme
nové, naše webové stránky, které zákazníci najdou
pod www.bistrozlutakarta.cz. Jsme také na sociál-
ních sítích Facebook a Instagram jako Bistro Žlutá
Karta. 

Když zhodnotíte první dva měsíce ze svého
pohledu, jste spokojeni, nebo do naprosté
spokojenosti ještě něco chybí? 

Tak za dva měsíce se nedá úplně hodnotit, ale
musím přiznat, že jsem mile překvapen z hostů,
kteří nás navštívili a říkají: „Jsme rádi, že můžeme
v klidu přijít na pivko a jen tak posedět a dát si jídlo,
moc jsme se na vás těšili.“ To nás samozřejmě
hodně těší a já jen doufám, že jejich důvěru v nás
vloženou nezklameme a požene nás to do maxi-
mální oboustranné spokojenosti.

Jaká byla vaše osobní cesta do gastrono-
mie? 

Já jsem si jako mladistvý původně myslel, že budu
hrát hokej, a v záloze jsem měl možnost jít na ku-
chaře–číšníka. Bohužel žádná škola na hokejistu ne-
byla, tak mi nic jiného nezbylo než se dát na kariéru
gastronomie a pohostinství. Cesta to tedy byla kli-
katá a dlouhá.

Když vy sám jdete do restaurace, jaký typ
kuchyně preferujete? 

Abych pravdu řekl, nemám úplně vyhraněný určitý
druh kuchyně. Mám rád pizzu, masa, těstoviny, sa-
láty a sladké asi nejvíce, což je na mně mimocho-
dem i vidět. 

Co podle vás musí mít správná restaurace,
aby do ní hosté chodili rádi? 

Tak to vím úplně přesně – čisté záchody a příjem-
nou atmosféru s obsluhou, která se i přes některé
ne zrovna dobře naladěné hosty přenese s úsmě-
vem, a také dobré jídlo připravené s láskou.

Jaké jsou v současnosti největší problémy
v české gastronomii? 

Určitě nedostatek personálu a momentální covi-
dová situace, která se snad zlepší a přenese nás do
normálního života, abychom se zase mohli radovat
i z maličkostí.

Když zrovna neřešíte provoz Žluté karty,
zbyde čas na nějaké koníčky?

Koníčky, to je moje. Já nejvíc relaxuji jako hokejový
rozhodčí. Tam alespoň na chvilku zapomenu na
pracovní trable. Někdy jsou ty zápasy slušně vyhro-
cené, takže se musím soustředit, abych ze stadionu
odešel ve zdraví. Také se rád projedu na motorce.
Tam se člověk musí soustředit a hlavně musí dávat
pozor za ostatní řidiče. No a samozřejmě rodina. Na
tu nesmím přeci zapomenout. Bohužel na koníčky
teď není moc čas, a tak doufáme, že si to brzo
sedne a čas na ně zase bude.

Zpět do Líbeznic. Na co se můžeme ve Žluté
kartě v nejbližší době těšit? 

Těšit se můžete třeba na občerstvení při fotbalových
utkáních, které tady trochu chybělo, a doufám, že
se nám povede vymyslet něco, na co sem budou
jezdit i diváci z okolí, především na dobré pivo, jídlo
a v létě točenou zmrzlinu.

Děkuji za rozhovor. 
František Grunt

Petr Šťovíček                                                                                                                       foto František Grunt

CHCEME, ABY SE K NÁM LIDÉ RÁDI VRACELI
Od prosince loňského roku mají gastro prostory žluté apsidy haly Na Chrupavce nového nájemce. Pod názvem Bistro Žlutá karta zde provozuje
bistro a restauraci společnost Ice restaurant, s. r. o. Společnost zvítězila ve výběrovém řízení, které obec Líbeznice na provozovatele prostor vypsala.
Jednatele společnosti a provozovatele restaurace Petra Šťovíčka jsme se zeptali na jeho zkušenosti z oboru, jaké to vůbec je, provozovat v Líbeznicích
restauraci, a jaké má s provozem plány.
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od Mratínky až k ulici Hovorčovická. Jako nadějnější
lze nyní hodnotit jednání s vlastníky pozemků mezi
Mratínkou a ulicí Východní. S jedním z vlastníků již
bylo dosaženo dohody. Další jednání stále probíhají.

Na celý úsek zeleného pásu od ulice Měšická po
ulici Východní zpracovává projektovou dokumen-
taci Ateliér M1 architekti. „V této části záměru jsou
navrženy vodní plochy – přírodní tůně a ekosystém
mokřadu v území bezprostředně navazujícím na
potok,“ doplňuje místostarosta obce Michal Doub-
rava. Mokřad a tůně stabilizují ekosystém a příznivě
zapůsobí na životní prostředí a erozní podmínky
a budou přirozenými prvky pro zadržování vody.
Zpevnění potoka a některých úseků nově vytvářené

Dokončení ze strany 1 větve je navrženo z rovnaného lomového kamene,
s výplní mezer drceným kamenivem. U dna a v patě
břehů budou velké kameny. Vysázeny zde budou
alejové i solitérní stromy – topol bílý, tisovec dvou-
řadý a vrby. Součástí bude též naučná stezka. Kon-
krétní podoba tohoto úseku se s projektanty nyní
dotváří. Předpokladem pro samotnou realizaci bude
samozřejmě dohoda s vlastníky dotčených po-
zemků.

OBJEVÍ SE TU I VODNÍ PLOCHY

Ve směru severně od ulice Nádražní obec požá-
dala o převod pozemku ve správě Státního pozem-
kového úřadu, který potvrdil splnění podmínek pro

bezúplatný převod. Vše je nyní v procesu úředního
schvalování. U dvou dalších pozemků, které vlastní
Římskokatolická farnost Odolena Voda, se letos
v lednu uskutečnilo jednání za účasti zástupkyně
Arcibiskupství pražského. Jednání dává příslib nale-
zení budoucího řešení pro využití pozemků pro ze-
lený pás.

Každý další realizovaný úsek zeleného pásu po-
těší a přináší zkvalitnění života a životního prostředí
v Líbeznicích. Cena, za kterou může obec potřebné
pozemky získat, však není neomezená. Je podlo-
žena znaleckým posudkem a vychází z již realizova-
ných prodejů orné půdy v katastru obce a v katas-
trech okolních. Nepřiměřené požadavky vlastníků
pozemků obec nemůže akceptovat.

-jh-

TÉMA

Kde jsou počátky České Masny v Líbeznicích?
Naše firma vznikla v roce 1993, kdy jsme otevřeli
naši první provozovnu v ulici Korunovační v Praze 7,
tehdy ještě jako sdružení fyzických osob, kde jsme
provozovali prodejnu řeznictví s jídelnou. Později
jsme rozšířili nabídku služeb o velkoobchod s roz-
vozem masa do jídelen, restaurací atd., což je ko-
neckonců hlavní činností České Masny v dnešní
době. Pro rozrůstající se velkoobchod jsme hledali
vhodné prostory, které jsme našli v Líbeznicích. Pro-
najali jsme si řeznickou provozovnu – prodejnu a vý-
robnu s bourárnou masa – po panu Černém, je-
jíž součástí je i budova čp. 1 na rohu ulic Mělnické
a Potoční, kde od roku 1998 působíme.

Vaše firma nakonec tuto budovu koupila a je
jejím majitelem? 
Majitelem budovy není naše firma, ale jsme to my
jako fyzické osoby. Je to takový pozůstatek ze za-
čátků našeho podnikání, kdy jsme podnikali jako
sdružení fyzických osob.

Jaké máte s tímto objektem plány?
V plánu je celý objekt revitalizovat a rozšířit do dvora
tak, aby splňoval náročné podmínky, které požadují
současné veterinární a hygienické předpisy.

Rekonstrukce probíhá již několik let, jaký je
současný stav?
Rekonstrukce bohužel neprobíhá. Zatím byly pro-
vedeny pouze statické záchranné práce (celá hlavní
budova měla narušenou stropní konstrukci, kterou
bylo potřeba opravit, a v návaznosti na tyto práce
byly opraveny také čtyři byty, které se v budově na-
cházejí. Dlouhých šest let jsme čekali na konečné
stavební povolení, které jsme dostali až minulý rok
na podzim. Bohužel v tu nejhorší dobu, kdy byl 
již kvůli pandemii koronaviru nedostatek stavebního
materiálu i lidí ve stavebnictví a zároveň se projevo-
vala ekonomická stagnace. Kdybychom dostali sta-
vební povolení o několik let dříve, tak by byl celý
objekt již zrekonstruovaný. V současné době začí-
nají přípravné práce uvnitř objektu. 

V objektu by prý měla být zřízena jídelna. Ne-
přemýšlíte o tom, že by odpoledne a večer fun-
govala jako restaurace? 
Ano, v budově je naplánována prodejna s jídelnou
a prodejem polotovarů. O klasické restauraci jsme
zatím neuvažovali, ale využití jídelny je v podstatě
možné i ve večerních hodinách, je to otázka po -
ptávky a situace na restauračním trhu.

Typickým znakem této budovy byly opěry zdi
v Potoční ulici, co vedlo k jejich odstranění?
Tyto opěry byly odstraněny na doporučení statika,
jelikož neměly žádnou funkci, naopak zatěžovaly
svojí vahou stavební konstrukci.

Máte nějakou alespoň přibližnou představu
o termínu dokončení?
Prodejnu s jídelnou jako celek bychom rádi uvedli
do provozu ke třicetiletému výročí založení firmy
v září 2023. Zřejmě tomu budou předcházet nějaké
etapy postupného otevírání. Jako první bude ote-
vřena prodejna masa a uzenin, která nahradí sou-
časnou malou nedostačující prodejnu.

Na co se mohou občané Líbeznic i ostatní zákaz-
níci těšit? Chystáte pro ně nějaké překvapení?
Naši zákazníci se mou těšit na rozšíření sortimentu
vlastních výrobků, které částečně probíhá již v sou-
časné době. Máme radost, že jsme obdrželi certi-
fikát Klasa pro náš výrobek staročeský bok bez
kosti. Se slavnostním otevřením pro naše sousedy
a zákaz níky samozřejmě přichystáme nějaké pře-
kvapení. Určitě se bude na co těšit.

Děkuji za rozhovor. Radek Kraus

KDY SE DOČKÁME ZREKONSTRUOVANÉHO OBJEKTU 
ČESKÉ MASNY, BUDOVY ČP. 1?
Každý z nás jezdí okolo této stavby v Líbeznicích, kde je dnes prodejna České Masny. Jde o jednu z nejstarších budov v obci, bývalý zájezdní hostinec
na rohu Mělnické a Potoční ulice. Svého času zde dle zápisu v obecní kronice přenocovali Hans Christian Andersen nebo Napoleon Bonaparte.
Určitě mnohým z nás vyvstane na mysli otázka, proč je tak dlouho ve stavu, v jakém je. Na to odpovídá osoba nejpovolanější, jeden z majitelů, 
Ing. Pavel Šťastný.

Vizualizace objektu čp. 1                                                                                                      foto Česká MasnaPavel Šťastný                                      foto archiv PŠ
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PŘÍBĚHY NAŠICH
LÍBEZNICKÝCH
SOUSEDŮ 
V letošním roce se tři týmy žákyň a žáků devá-
tých tříd líbeznické školy zapojily do projektu
organizace Post Bellum Příběhy našich sou-
sedů. Jejich více než půlroční snažení vyvrcho-
lilo 17. února 2022 v plném brandýském kině
závěrečnou prezentací životních momentů pa-
mětníků, které si žáci vybrali a jejichž životní
příběh postupně zmapovali. 

Post Bellum je nezisková organizace, která od roku
2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků
klíčových momentů 20. století. Jejím stěžejním pro-
jektem je Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrét-
ních osobností, fotografií, deníků a různých archi-
válií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá
tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový
archiv je přístupná široké veřejnosti.

Součástí aktivit organizace Post Bellum je i roz-
sáhlý vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů. Ten
je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a tercií
a kvart víceletých gymnázií. Mají za úkol pod vede-
ním svého učitele vyzpovídat pamětníka, natočit
jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie,
prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlaso-
vou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.
A právě do tohoto celorepublikového projektu
a soutěže se v letošním školním roce zapojily hned
tři týmy z líbeznické školy.

Tým pod vedením paní učitelky Stanislavy Hla-
vinkové ve složení Tereza Ela Holičová, Magda Ka-
lašová, Matěj Němec, Artem Ridchenko a Karolí-
na Veselá zmapoval životní příběh Evy Červenko-
vé, líbeznické skautky tělem i duší, která vzpomí-
ná nejen na zakazování a obnovování skautingu,
ale i na okupaci v roce 1968 v rodných Líbeznicích.
„V rádiu začali hrát hymnu a my jsme začali brečet
všichni. Že nás budou okupovat ruské tanky, to
jsme tedy nečekali. Cestou domů v autobuse kou-
káme na tanky namířené hlavněmi na Líbeznice, tak
jsme pochopili, že to je asi pravda.“ 

Paní učitelka Michaela Sošková vedla tým ve slo-
žení Lea Gjugjaj, Anna Kalabisová, Barbora Kme-
ťová, Kateřina Koderičová a Jaroslav Rybalka, který
popsal životní příběh Karla Stolla. „Politicky nespo-
lehlivý“ skaut, který zažil postihy komunistického

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

režimu. Aktivní účastník sametové revoluce v roce
1989, zakladatel Občanského fóra v Líbeznicích
a spiritus agens dění v líbeznickém kostele. Karel
Stoll vzpomíná třeba na svoji účast na prvním pro-
tikomunistickém povstání proti měnové reformě
v roce 1953: „Přišel rok 1953, došlo k měnové re-
formě a historicky první protikomunistické demon-
straci, já jsem tam byl spatřen a během asi dvou
dnů mi došlo oznámení, že jsem vyloučen z vyso-
kých škol, ze všech.“

Třetí tým ve složení Lucie Kovářová, Ema Kříž-
ková, Veronika Pokorná a Klára Konvičková pod pe-
dagogickým vedením Františka Grunta popsal pří-
běh prvního porevolučního starosty a jediného
čestného občana Líbeznic Otakara Hlavína. Otakar
Hlavín vzpomíná zejména na sametovou revoluci
v Líbeznicích, založení místního Občanského fóra
a na svých dlouhých dvacet let starostování a pro-
jekty, které ve funkci se svými kolegy realizoval:

„První léta jsme dělali hlavně infrastrukturu, která
v obci vůbec nebyla – kanalizaci, čistírnu odpadních
vod, rozvod vody, rozvod plynu, rozvod telefonu.
Dělá mi radost, že jsem se mohl účastnit tak zásadní
proměny obce.“ 

Součástí každého příběhu je natočení rozhovoru
s pamětníkem, vypracování jeho životopisu, posklá-
dání fotografií z jeho života i průběhu projektu,
video- nebo audioreportáž a všechny týmy pro své
pamětníky připravily i malované portréty. Příběhy
našich líbeznických sousedů je možné si prohléd-
nout na www.pribehynasichsousedu.cz/stredni-po-
labi/stredni-polabi-2021-2022. 

Premiérová účast v projektu a soutěži přinesla
skvělé výsledky. Tým, který zmapoval příběh Evy Čer-
venkové, soutěž, které se účastnilo dalších 12 týmů
ze Středního Polabí, vyhrál. Tým s příběhem Karla
Stolla se umístil na druhém místě.

-na- 

Otakar Hlavín s týmem                                                                   foto archiv ZŠ Tým při rozhovoru s Karlem Stollem                                             foto archiv ZŠ

Vítězný tým s pamětnicí Evou Červenkovou                                                                             foto archiv ZŠ
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PRVNÍ POLOLETÍ 
V LÍBEZNICKÉ 
ZUŠCE
Koncerty po dlouhé době 

První pololetí v ZUŠ se letos naštěstí obešlo bez uza-
vření školy a většina výuky proběhla v normálním
režimu. Díky tomu jsme s dětmi nacvičili bohatý re-
pertoár a za dodržení přísných hygienických pravi-
del jsme výsledky naší práce také prezentovali rodi-
čům. Příležitost veřejně vystoupit dostali všichni žáci
hudebního oboru a při Novoroční taneční akademii
potlesk sklidili i tanečníci. 

Přinášíme vám několik momentek dokumentu-
jících chvíle, kterých si po dlouhých lockdownech
v minulých letech opravdu vážíme. Některá vystou-
pení doslova provokovala a snažila se motivovat
děti i rodiče k domácímu muzicírování. Také by-
chom se tímto způsobem rádi představili zájemcům
o naši ZUŠ, kteří se budou moci již brzy přihlásit
k talentovým zkouškám.

Okresní kola soutěže MŠMT

Vybraní žáci pěvecké třídy pod vedením Nadi No-
votné mají za sebou okresní kolo pěvecké soutěže
MŠMT v sólovém a komorním zpěvu, které se usku-
tečnilo 3. února v Čelákovicích. 

Opět se ukázalo, že na líbeznické škole je
mnoho talentů, což dokazuje bilance skvělých vý-
sledků, kterých žákyně na soutěži dosáhly. Čtyři

Okresní kola soutěže MŠMT                                                                                                                                                                                                  foto archiv ZUŠ

Výzdoba chodeb                                                                                                                                                                                                               foto Iva Štrynclová

první ceny s postupem do krajského kola a dalších
šest druhých cen. Všem patří velká gratulace a po-
děkování za reprezentaci školy. 

V nejbližších dnech se do soutěže zapojí i žáci
dechového a bicího oddělení. Jedná se o celostátní
klání, jehož jedinou myšlenkou není jen zvítězit, ale
také vzájemně se setkat, sdílet zkušenosti a navázat
nová přátelství. Budeme všem našim soutěžícím i je-
jich učitelům a korepetitorům přát hezký zážitek
a i v dalších oborech postup do krajských kol. 

Výzdoba zdravotního střediska

Základní umělecká škola se opět zapojila do výzdoby
obecních prostor. Žákyně a žáci výtvarného oboru
pod vedením paní učitelky Jany Voldřichové nakreslili
obrázky, které zdobí stěny chodeb v líbeznickém
zdravotním středisku. Vznikla tak nejen originální vý-
zdoba, ale i malá výstavní síň. Obrázky je možné si
prohlédnout ve druhém patře střediska.  

-tis-
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LEDEN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
V lednu nám z našich myslí ještě nestačila vyprchat
povánoční nálada a na dveře již klepal strašák omi-
kron. Asi jen opravdový naivka si myslel, že jeho
dlouhé prsty se ho nedotknou. Tolik medializovaný
kolaps školství je toho plně dokladem. I když problém
mateřských škol nebyl nijak zmiňován, naší líbeznické
mateřinky se dotkl. V jeden čas jsme museli řešit cel-
kový nedostatek personálu pedagogického i nepe-
dagogického. Každý z nás v daný moment dělal, co
mohl, přesto byla situace kritická. Velký dík patří všem
rodičům, kteří mateřské škole vyšli maximálně vstříc.
Velmi si toho vážíme. Bez chápavé a včasné pomoci
rodičů by byl provoz ohrožen. 

Plynoucí čas však nezastaví nic, a tak se i letošní
školní rok přehoupl do své druhé poloviny. Ve dru-
hém pololetí bývalo u nás v mateřské škole doslova
tradicí začít s intenzivní přípravou předškoláků, a to
i ve spolupráci s rodiči. To bylo běžné v období před
covidem. Už dva roky nám společnou práci kompli-
kují různá nařízení a epidemiologická situace. Letošní
rok je to podobné. Přesto jsme se zamýšleli, jak na-

ATLETIKA POD
TAKTOVKOU DELTY
A OMIKRONU
Již třetím rokem žijeme s covidem, každý se s ním
vyrovnáváme po svém. I my v atletice. V loňském
roce jsme museli halové závody úplně oželet, a tak
jsme se těšili na letošní halovou sezonu. Přizpůsobili
jsme tomu všechno. Trénovali jsme nejen na Du-
hovce, ale bylo nutné trénovat také v hale. Proto
jsme uvítali, že kromě strahovské přetlakové haly,
kde občas v zimě trénujeme, náš „Hlavas“ (rozuměj
hlavní trenér) domluvil i tréninky v nově vybudova-
ném tunelu v Benešově. Tréninků se účastnily děti
z přípravek, žactva, dorostu i z řad juniorů. 

Prvním zkušebním závodem v hale byla 19. pro-
since 2021 Vánoční hala mladšího žactva na
Strahově. Pořadatelem byl Univerzitní sportovní
klub Praha a účastnilo se jej 115 závodníků z 20 od-
dílů. I my jsme zde měli několik atletů. Velkou ra-
dost nám udělaly především výsledky z nejkratšího
sprintu na 60 m, kdy děvčata obsadila celé stupně
vítězů (Sophie P. 8,07 s, Lenka V. 8,17 s a Maruška
K. 8.32 s). Ani ostatní děvčata si nevedla špatně
a náš jediný mužský zástupce v této kategorii Kryš-
tof Š. obsadil 10. místo. A tak byla spokojenost Hla-
vase veliká, šest závodníků v první dvacítce. Další
disciplínou byl skok daleký. I zde náš oddíl zanechal
svou stopu. Pro své druhé zlato v závodech si do-
skočila do dálky Sophie, ostatní se vešli částečně do
první pětky a částečně do první desítky. Paráda.

Dalšími testovacími závody, které proběhly hned
2. ledna 2022 opět na Strahově – Novoroční zá-
vody, tentokrát pod taktovkou Dipoli Černošice,
jsme prověřili formu i nejmladších závodnic a zá-
vodníků, na které čekal víceboj. Medaile ve svých
kategoriích si přivezla většina povoleného množství
závodníků. Zlato čekalo na Danielu H., Mikoláše K.,
Terezku H. a Vojtu K. Stříbro vybojovali Ella P., Kryš-
tof K. a Tonda K. A bronzem sbírku doplnili Eliška M.
a Lukáš B. 

V dopoledních hodinách probíhalo atletické klá-
ní i pro starší atlety, kteří závodili ve svých prefero-
vaných disciplínách a často i mimo svou věkovou
kategorii, ale i tak si dokázali vybojovat několik me-

dailí. Zlato získali Maruška K. v běhu na 60 m pře-
kážek, stříbro Dan Š. ve skoku do dálky, Kryštof Š.
ve skoku do výšky, Sophie P. v běhu na 150 m,
Zuzka V. ve skoku do dálky a Fanda S. rovněž ve
skoku do dálky. Dvě bronzové ještě doplnila Sophie
v běhu na 60 m a skoku do dálky.

Oboje to byly takové „rozkoukávací“ závody.
Týden se přehoupl a konečně tu byl první

z vrcholů atletické halové sezony – Krajské pře-
bory (mistrovství) Středočeského kraje, po-
stupně pro jednotlivé věkové kategorie. 

První nastoupilo na scénu starší žactvo, 8. led-
na 2022 na Strahov. Tady nám poprvé citelně za-
úřadoval „pan Covid“ a opatření s ním spojená.
Nejen že některé závodníky vyřadil tím, že je pro-
mořil nebo nahnal do karantény, ale i omezil počet
startů v různých disciplínách, ztížil rozcvičování zá-
vodících atletů a především omezil pobyt účastní-
ků v hale na nejkratší možný čas. Ceremoniál i sa-
motný závod probíhaly v komorních podmínkách,
bez přítomnosti rodičů, kteří tak byli odkázáni na
fotoreportáže dvou trenérů, kterým byl naštěstí
vstup do haly povolen. I přes tyto peripetie se našim
atletům podařilo získat samé zlaté medaile. Jed-
notlivci, kteří se mohou pro tento rok pochlubit 
titulem přeborník/přebornice kraje, jsou Dan Š. 
ve skoku do dálky s výkonem 591 cm, Maruš-
ka K. v běhu na 60 m překážek s časem 9,10 s 
a So phie P. v běhu na 60 m s časem 7,92 s a rovněž
ve skoku do dálky výkonem 554 cm. Pátou zlatou
medaili získalo dívčí kvarteto ve složení Sophie P.,
Adéla B., Maruška K. a Karolína Š., které zaběhlo
štafetu 4x 200 m v čase 1:48,97 min. 

Hned druhý den, v neděli 9. ledna 2022, se do
zápolení pustili nejstarší závodníci oddílu – dorost
a junioři. Krajské přebory se konaly v Atletické hale
Otakara Jandery ve Stromovce. Tentokrát byly
podmínky ještě přísnější. Závodníci museli být buď
očkovaní, nebo museli onemocnění prodělat, ale
ještě navíc museli mít platný PCR test. Pokud někdo
nebyl očkovaný ani nemoc neprodělal, nemohl zá-
vodit ani s platným PCR testem. A to se bohužel
dotklo nemalého počtu závodníků ve všech oddí-
lech. I tentokrát jsme se v omezeném počtu ale do-
čkali medailové sklizně. Sice tituly krajských přebor-
níků putovaly jinam, ale v juniorech na trati 400 m
bral bronzovou medaili Adam H., v dorostencích si
také bronz, a to hned dvakrát, odvezl Tomáš K., po-
prvé osobním rekordem v běhu na 60 m a podruhé
krásným skokem do dálky. A stříbro si v kategorii
juniorů vyskákal do dálky i Fanda S.  

I přesto, že nejstarší kategorie měla již důležité
závody za sebou, nelenila a závodila napříč republi-

stavit spolupráci s rodiči co nejefektivněji a přitom ne-
ohrozit při společném setkávání nás, rodiče ani děti.

Stimulační program Maxík je věnován přípravě
předškoláků tak, aby usnadnil vstup do první třídy
celé rodině, pomohl dítěti upevnit znalosti a doved-
nosti v oblastech potřebných ke snadnějšímu vzdělá-
vání, naučil ho pozornosti a soustředění. Každodenní
krátký nácvik pomůže rodiči i dítěti zvládnout lépe
povinnosti první třídy. V běžném provozu byli rodi-
če jedenkrát týdně zaškoleni společně s dítětem ke
správné práci v jednotlivé lekci programu. V současné
době je toto takříkajíc nemožné. Přemýšleli jsme nad
každodenním zařazením programu do hlavní vzdělá-
vací činnosti dne. Bohužel program je postaven ze-

jména na individuálním přístupu k dítěti, což v plné
třídě dětí opravdu nelze, důraz je kladen také na pra-
videlné cvičení. Museli jsme počítat s nemocí, karan-
ténou. Takže možnost zastoupit rodiče je nereálná. 

Z tohoto důvodu jsme opět začali pracovat s vir-
tuální třídou, kam jsou vkládána instruktážní videa,
pracovní listy i pokyny k práci v jednotlivé lekci. My
pak každé pondělí zaškolujeme samotné děti, nacvi-
čujeme, radíme a pomáháme. Přes všechny nesnáze
a těžkosti věříme, že leckterému dítěti tímto usnad-
níme náročné začátky v první třídě. Pevně doufáme,
že máme spoustu trpělivých rodičů, kteří to s námi
a Maxíkem vydrží až do 15. lekce.

Jiřina Svobodová

Cvičíme                                                                                                                                    foto J. Svobodová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

kou, a tak o nás bylo v týdnu či o víkendech slyšet
nejen v Praze, ale i v Jablonci a Českém Brodě. 

Svého halového vrcholu se dočkalo i mladší
žactvo – 22. ledna 2022 opět na Strahově. At-
leti byli přihlášení, forma vyladěná a zase zasáhl
„pan Covid“. Smršť omluvenek nebrala konce. Bo-
hužel nejen že byly děti nemocné nebo v karan-
téně, a nemohly se tudíž závodů účastnit, ale ten-
tokrát nás vypeklo i přetížení odběrových center
a obrovské vytížení laboratoří, které tak nestačily
dodat výsledky PCR testů včas (ani po garantova-
ných 48 hodinách). A tak byl smutek veliký. Dětem
se nedivíme. Dva roky trénují, jsou zdravé a pak…
nedorazí výsledek… nepustí je do haly. Pocit zmaru
a beznaděje. Ty šťastnější ale bojovaly i za své ka-
marády z oddílu a určitě i Hlavasovi svými výkony
alespoň trochu zacelily ten šrám na duši. První
cinkla bronzová medaile Lenky V. v běhu na 60 m,
vzápětí tatáž závodnice přidala i zlatou medaili na
150 m a získala tak titul přebornice kraje. A ve
skoku do dálky zabojoval a bronz získal Matyáš Č. 
Všem medailistům i ostatním závodníkům moc bla-
hopřejeme k pěkným výkonům a děkujeme jim za
reprezentaci líbeznické Atletiky. Přejeme hodně
zdraví, sil a úspěchů při závodech i tréninku. 

Už teď víme, že někteří z výše jmenovaných se
v průběhu února a března představí na Mistrovství
České republiky žáků a žákyň, dorostu a juniorů,
jest liže to situace dovolí. Držme jim proto palce!

Tým Atletiky Líbeznice

Vítězná štafeta                          foto archiv Atletiky

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
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TÉMA

PENĚŽNICTVÍ – 
PENĚŽNÍ ÚSTAVY
V LÍBEZNICÍCH
Naši předci své těžce naspořené peníze chránili,
aby je měli připraveny pro případ své potřeby
nebo pro potřebu svých blízkých. Způsoby, kde
peníze uschovat, závisely na vynalézavosti. Za-
kopávaly se třeba v hrnci pod zem, zazdívaly do
zdí budov atd. nebo byly ukládány do slam-
níku.

Když si naši předchůdci potřebovali finance půjčit,
většinou se obraceli na příbuzné, sousedy anebo
v horším případě na lichváře, jinou možnost neměli.
Vývoj k lepšímu nastal až se zřízením peněžních
ústavů, které se staraly o úspory vkladatelů a nesly
za ně záruky. Jejich vznik byl různý.

Za vlády císaře Josefa II., který byl skvělým eko-
nomem, byly tvořeny zásobárny obilí pro případ
možné neúrody, aby se předcházelo hladu, něco
na způsob dnešních potravinových bank. Od roku
1788 byly pro tyto účely stavěny patrové fortel-
né budovy, tzv. kontribučenské sýpky (jedna stála 
za zastávkou Líbeznice II na Mělnické ve dvoře 
čp. 36). Podpora jejich vzniku byla i legislativní, od
9. června 1788 byla povinná. Do sýpek rolníci po-
vinně odváděli část úrody obilí. Kontribučenské
sýpky byly budovány zejména u šlechtických vel-
kostatků. V Karlínském okrese bývalo takových
sýpek čtrnáct. 

V 19. století začala být v Rakouském císařství
budována kvalitní železniční síť, která významně ře-
šila zásobování potravinami. Přestával být problém
dovézt potraviny v poměrně krátkém čase tam, kde
jich bylo třeba. Železnice proto měla ve své pod-
statě vliv i na existenci stávajících kontribučenských
sýpek, které již přestávaly plnit svůj původní účel
a poslání. 

ULOŽIT DO MATRACE, NEBO
DO SPOŘITELNY?

Také vlivem měnících se politických poměrů
proto byly dne 9. června 1863 zrušeny a transfor-
movány na kontribučenské záložny hospodářské. 

Roku 1870 tak v Líbeznicích existovala Záložna
obilno-peněžná, od roku 1879 nesla zjednodušený
název Záložna. Netrvala dlouho, v roce 1882 byla
zrušena v důsledku vzniku nové Okresní záložny
hospodářské v Karlíně. Peněžními ústavy se zame-
zovalo bezbřehé lichvě.

Roku 1888 bylo rozděleno jmění kontribučen-
ského peněžního fondu bývalého panství pako-
měřického mezi jednotlivé podílné osady. Líbeznice
dostaly čtyři dluhopisy, dvě směnky, hotově 149 zla-
tých, celkem v hodnotě 2 972 zlatých a 31 krejcarů
včetně podílu z kontribučenského peněžního fondu
434 zlatých a 41 krejcarů.

A NEBO SI PŮJČIT? 

V 19. století se lidé zbavili roboty, měli více pra-
covních příležitostí, mohli vyjet za prací. Někteří 
líbezničtí obyvatelé docházeli nebo jezdili z měšic-
kého nádraží vlakem za prací do Prahy. Muži pra-
covali na stavbách nebo ve fabrikách, děvčata slou-
žila v pražských domácnostech nebo pracovala
v nových továrnách. 

Hlavními zaměstnavateli v obci ve druhé polo-
vině 19. století byly cukrovar, cihelna a statky míst-
ních sedláků. Hotových peněz mezi lidmi přibývalo. 

Jednu z prvních možností peněžitých půjček
měli zaměstnanci líbeznického cukrovaru, kdy jeho
ředitel Jan Fischer (byl jím v letech 1866–1885) za-
jistil u svého vedení možnost půjček zaměstnancům
i dodavatelům cukrové řepy, sedlákům. Půjčka měla
výhodné podmínky a mohla být rozložena i na ně-
kolik ročních splátek. Zemědělci ji mohli splácet
i v naturáliích, dodávkách řepy. Občanům občas fi-
nanční půjčkou vypomohla i obec, ale spíše se jed-
nalo jen o sociální výpomoc, pomoc v nouzi. 

Dne 15. prosince roku 1926 v Líbeznicích ote-
vřela Okresní záložna hospodářská v Karlíně svou
sběrnu a platebnu v čp. 1. Původně měla otevřeno
jen v pondělí, středu a pátek od 15.00 do 17.00 ho-
din. Vklady sběrny činily tou dobou 1 970 000 Kč
a zápůjčky cca 1 110 000 Kč. Pobočka dobře pro-
sperovala, a tak pro ni karlínská Okresní záložna
hospodářská postavila budovu na Mělnické čp. 280,
kterou otevřela v roce 1938. Za druhé světové války
Němci v roce 1943 zrušili okresní záložny, ze zdejší
záložny se poté stala pobočka Pražské spořitelny,
která vydržela až do roku 1948, kdy se z ní stala
spořitelna. 

V Líbeznicích vedle sebe souběžně fungovaly
dva peněžní ústavy. Roku 1929 byl zásluhou Josefa
Koubka z hospodářského družstva v Měšicích zalo-
žen Spořitelní a záložní spolek pro Líbeznice a okolí,
který byl členem Ústřední jednoty hospodářských
společenstev v Praze v Hybernské ulici. Spolek měl
100 členů z Líbeznic, Měšic, Hovorčovic a Zlonína.

Členský podíl činil 50 Kč. Sídlo spolku bylo u Josefa
Tišnovského v čp. 44, od 1. ledna 1948 v čp. 45 
(u čp. 115). 

Starostou peněžního spolku byl MUDr. Hetteš
z čp. 70, pak Josef Říha z čp. 114 a od roku 1944
Bohuslav Zadák z čp. 177. Spolek úřadoval jednou
týdně, pro členy nakupoval třeba uhlí aj., půjčoval
jim finance na výhodné dlužní úpisy, přijímal vklady
od členů a nečlenů. Spolek levnými půjčkami po-
máhal svým členům k výstavbě jejich vlastního byd-
lení. Tento peněžní spolek převzala v listopadu ro-
ku 1948 stávající pobočka Pražské spořitelny. Úřa-
dovna přesídlila z čp. 45 do domu čp. 280. Od roku
1949 se spolek jmenoval Spořitelna a záložna v Lí-
beznicích. 

Spořitelna a záložna v Líbeznicích existovala jako
samostatný peněžní ústav až do 31. prosince 1952.
Od 1. ledna 1953 se stala s pětičlenným předsta-
venstvem a šestičlennou dozorčí radou opět poboč-
kou Státní spořitelny na Václavském náměstí a od
1. dubna 1953 pobočkou č. 8 Státní spořitelny
v Karlíně – Atlasu. 

Po roce 1989 se místní pobočka spořitelny pře-
stěhovala z domu čp. 280 na Mělnické, který byl
posléze zprivatizován a přestěhoval se na místo
nové, do obecní budovy – do přízemí Staré školy
čp. 142 (nyní prostory Komunitního centra Archa).
Ale když nově vznikající banky v zemi začaly nabízet
své služby ve větší míře, klientů místní pobočky spo-
řitelny ubývalo, a tak tato pobočka České spořitelny
pro občany z Líbeznic a okolí postupně zanikla. Po-
slední úřednicí líbeznické spořitelny byla paní Svo-
bodová.

DLOUHOLETOU PRACOVNICÍ,
KTERÁ ZAJIŠŤOVALA 
PENĚŽNÍ SLUŽBY 
PRO OBYVATELE OBCE 
A JEJÍHO OKOLÍ, BYLA PANÍ
MILUŠKA SELCOVÁ

V roce 2022 jsou peněžní služby v Líbeznicích
poskytovány Poštovní spořitelnou na místní poště
čp. 275 a bankomatem umístěným při vnější části
budovy prodejny TESCO na Mělnické čp. 395. 

(Děkuji panu PhDr. Janu Králíkovi za korektury textu
a Jiřímu Selcovi za fotodokumentaci. Zdroje: ZIMA,
Karel, ZADÁK, Bohuslav: Letopisy obce Líbeznice,
Líbeznice 1926, dopsané 1954; FOLTA, Jaroslav: Ro-
čenka okresu národního souručenství, Karlín-Ven-
kov, Praha 1941.)

Hana Bílková

Podílnická knížka – Spořitelna 2 Líbeznice
                                                                                  foto archiv H. Bílkové

Sběrna a platebna v čp. 1                     
                             foto archiv H. Bílkové

Budovy spořitelny čp. 280 –
v dolní části listiny MNV Líbeznice
                              foto archiv H. Bílkové
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LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
4. 2. 1820 narozena česká prozaička a básnířka
Božena Němcová – Národní báchorky a pověsti,
V zámku a v podzámčí, Babička

6. 2. 1895 narozen český prozaik, dramatik,
literární a výtvarný kritik Ferdinand Peroutka –
Budování státu, Pozdější život Panny

7. 2. 1812 narozen anglický spisovatel Charles
Dickens – Starožitníkův krám, Kronika Pickwickova
klubu, Oliver Twist

8. 2. 1828 narozen francouzský spisovatel Jules
Verne – Pět neděl v balóně, Ocelové město, Taju-
plný ostrov

10. 2. 1890 narozen ruský básník, prozaik, nositel
Nobelovy ceny Boris Leonidovič Pasternak – Doktor
Živago, Vzdušné tratě, Glejt

21. 2. 1846 narozen český básník, prozaik a novinář
Svatopluk Čech – Písně otroka, Ve stínu lípy, Nový
epochální výlet pana Broučka, tentokráte do XV.
století

LETOPISY OBCE 
LÍBEZNICE
XI.

Kostelní (zádušní) pole dle vyměření z r. 1756:
Pole „v Libovinku“ mezi cestami k V. Bášti a k Bec-
kovu vedle pole Taušanovského, na zap. mezi je pě-
šinka k Pakoměřicům, nahoře je vybraná skála. Pole
rozděleno je na dva hony a měří 10 strychů.

Druhé pole podle cesty (silnice) mělnické, mezi
lukami sousedskými s jedné a též mezi polem far-
ským s druhé strany má výměry 4 strychy.

Pole „na Klínkách“ vedle „Průhona“ podle cesty
mezi polem Kavkovým a Kasarického, k půlnoční
straně je louka, má výsevku 5 strychů.

Pole „v Hořejších Statinách“ leží vpravo podle
cesty k Mratínu, mezi poli panským a M. Vyhlída
měří 6 strychů.

Pole „v Slatinách Dolejších“ podle cesty blíže 
remízku mezi poli Karkovského a Kasalického má 
7 strychů 2 věrtele.

Pole „na Klínku“ u sv. Anny u mělnické silnice
z jedné a báštecké cesty ze strany druhé, podle
pole M. Klejzara, měří 1 strych 1 věrtel.

Pole pod „Klíčanským hájem“ vedle pole Srcho-
vých při cestě k Beckovu má 6 strychů.

Vedle Libovinku „za Kamenem“, dole běží cesta
z Báště k Mratínu, měří 5 strychů, 2 věrtele.

Pole „za Libovinkem“ blíže kapličky po obou
stranách cesty báštecké má výsevku 3 strychy.

U Báště vedle cesty mratínské má 2 strychy. 
Pole „na Beckově“ podle cesty z V. Báště do Pa-

koměřic, mezi polem Sokolovským a Hejdovým, má
1 strych, 3 věrtele. Úhrnem 52 strychů.

Pole pod č. 7 „pod Klíčanským hájem“ ve vý-
měře 6 strychů užívá Matěj Purnoch a ten povídá,
že je to pole od jeho gruntu a že počítáno je do
počtu 18 kop záhonů, kterými jsou sousedi od mi-
lostivé vrchnosti poděleni. Avšak pan hejtman pa-
koměřický povídal, že je to pole zádušní, ze kterého
předkové jeho (Purnochovi) vždy třetí mandel dávali
a on také dává.

AD

MUŽI, KTEŘÍ 
VÝZNAMNĚ 
PŘISPĚLI 
K POZNÁNÍ O SVĚTĚ
Již samotný název nového cyklu hovoří zcela
jasně o tom, komu budeme v letošním roce vě-
novat pozornost. 

Na vývoji vědy se od pradávna podíleli filozofové,
matematici, fyzici a není možné v těchto článcích
popsat vše, co obohatilo lidstvo. Na to tu máme
knihy a těch je více než dost.

Nejstarší lidské civilizace nacházíme v povodí
velkých řek Eufratu a Tigridu v Mezopotámii. Kon-
cem 4. tisíciletí př. n. l. pro nás začíná doba histo-
rická. Máme již záznamy v podobě hliněných tabu-
lek. A sumersko-babylonskou kulturu. Ve Střední
a Jižní Americe působí předkolumbovská civilizace
Mayů, kteří navazují na předchozí kulturu Zapoteků
a Olmeků. Máme tu Egypt, jehož kultura běží nejen
souběžně s kulturou sumersko-babylonskou, ale je
částečně pod jejím vlivem. Stará indická kultura je
známa až od příchodu indoevropských Arjů kolem
roku 1500 př. n. l. Nesmíme zapomenout ani na
svébytnou čínskou civilizaci a kulturu, která patří
k nejstarším na světě.

Všechny tyto civilizace s sebou přinesly mnoho
astronomických, matematických, filozofických, tech-
nických poznatků a objevů, bez kterých by další
vývoj lidského poznání nebyl možný.

Evropská věda a kultura, a tedy i naše západní
civilizace bere svůj počátek u starověkých Řeků.

Východní národy nevytvořily ani logiku, ani ab-
straktní matematiku (víme, že východní národy
měly za sebou už tisíce let vývoje a matematiky, as-
tronomie a pozorování přírody, a přece je nikdy ne-
napadlo pokusit se o rozumové, logické vysvětlo-
vání jevů, hledat a vyjadřovat přírodní zákony);
tento úkol připadl starým Řekům. Řekové poprvé
oddělili náboženství a mytologii od filozofie a vy-
tvořili první racionální modely světa. Historikové 
se zamýšlejí nad tím, co bylo příčinou, impulzem
k tomu, že právě Řekové stanuli na prahu evropské
vědy. Řecká společnost byla otrokářská a jen svo-
bodní lidé, kteří se nemuseli živit těžkou fyzickou
prací, se mohli oddávat filozofování. Řecké městské
státy nebyly teokracií, nebyly ovládány panovníkem,
který by měl zároveň kněžské funkce, ale byly spo-
lečenstvím svobodných občanů, kteří se zabývali

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKYOBECNÍ KNIHOVNA

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

politikou a žili střídavě pod vládou demokratickou,
spravovanou všelidovým hlasováním, a oligarchic-
kou, kdy byla u moci skupina bohatých vlastníků.
Řekové tedy vedle vědy vynalezli i demokracii a je-
jich filozofové různé formy vlády důkladně teore-
ticky prozkoumali.

Počátky přírodní filozofie, snahy vysvětlovat pří-
rodní jevy přirozenými příčinami, bez božských zá-
sahů a rozumem je zdůvodňovat sahají do Milétu
(Turecko), kde se se zrodila škola tzv. iónských filo-
zofů.

Za prvního z iónských filozofů a vůbec prvního
evropského vědce, astronoma, matematika a fyzika
považujeme Thaleta z Milétu (625–547 př. n. l.).
Thales jako první v Evropě soustavně pozoroval ob-
lohu, určoval sklon roviny ekliptiky k rovině svě-
tového rovníku. Zabýval se geometrií, vlastnostmi
trojúhelníků a kružnice. Je objevitelem první mate-
matické věty, jedné z nejkrásnějších, o tom, že ob-
vodový úhel nad průměrem kružnice je vždy pra-
vý. Tento jediný výsledek by stačil k tomu, aby mu
zajistil nesmrtelnost. Thales měřil čas podle délky
stínu, konstruoval vodní hodiny, vedl meteorolo-
gická pozorování a vyvozoval z nich závěry pro
předpovědi počasí a úrody, snažil se vysvětlit pravi-
delné záplavy Nilu působením pasátních větrů.

Thaletův žák a přítel Anaximandros (610–546
př. n. l) prý sepsal první přírodovědecké pojednání.
Pokusil se v něm přirozenými příčinami vysvětlit ta-
kové přírodní jevy, jako je vítr, déšť, blesk a hrom,
zemětřesení a zatmění. Vytvořil také první mapu
zemí a moří, model nebeské klenby a zkonstruoval
sluneční hodiny. 

Dalším milétským filozofem byl Anaximenes
(585–527 př. n. l.), který považoval za podstatu
věcí, za pralátku, vzduch. Vzduch, řecky pneuma,
mu představoval cosi beztvarého, pohyblivého, pro-
měnného a jemného, tak jako dech, duch nebo
duše.

V dalším z iónských měst, v Efesu, působil He-
rakleitos (540–480 př. n. l.), vysoce oceňovaný v dě-
jinách filozofie. Herakleitos považoval za pralátku
oheň jako symbol pohybu a změny; dnes bychom
opět mohli za jeho oheň dosadit energii. Proslul vý-
rokem, že „vše plyne“ (panta rhei), je považován
za zakladatele dialektiky, učení o jednotě protikladů
a jejich vzájemném boji. Byl přesvědčen o tom, že
svět má neomezené trvání v čase a neustálé pro-
měnlivosti a podřizuje se zákonitosti (míře, řecky
logos).

Herakleitos prý napsal dílo O přírodě. To se však
nezachovalo, známe z něj asi 130 citátů, které nás
mohou těšit svou myšlenkovou hloubkou. Spíše než
přírodou se však zabýval lidským myšlením a cho-
váním a byl v tomto ohledu velmi kritický. Pytha-
gora nazýval tlachalem, ale neušetřil ani své před-
chůdce a současníky, včetně Homéra a Hesioda.

/zdroje: internet, I. Štoll – Dějiny fyziky/
AD

Thales z Milétu                  foto Google Herakleitos                         foto Google
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Kalendář akcí 
pro rok 2022

12. 3.  Maškarní ples CELEBRIT

26. 3.  Obecní ples

  7. 5.  Spolkový benefiční ples

28. 5.  Veletrh líbeznického vzdělávání

KONÁNÍ VŠECH AKCÍ JE PODŘÍZENO 
EPIDEMIOLOGICKÝM OPATŘENÍM.

KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ 
2022

29. 3. 2022     Koncert žáků Jiřiny Štrynclové 
a Heleny Matyášové

27. 4. 2022     Koncert žáků ZUŠ

18. 5. 2022     Koncert žáků Ivy Štrynclové

25. 5. 2022     Slavnostní koncert – 10 let ZUŠ

28. 6. 2022     Koncert žáků Jiřiny Štrynclové a Heleny
Matyášové

Akce se konají v uměleckém sále ZUŠ.
Konání všech akcí je podřízeno epidemiologickým opatřením,

prosíme, sledujte aktuality na 
www.zuslibeznice.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA


