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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

VELETRH LÍBEZNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Líbeznice mají v oblasti vzdělávání a volnočasových 
aktivit rozhodně co nabízet. Vlajkovou lodí je ne-
pochybně ZŠ a ZUŠ Líbeznice, která zajišťuje povin-
nou školní docházku celkem pro sedm obcí. Nikoho 
proto asi nepřekvapilo, že expozice líbeznické školy 
byla na veletrhu největší. Prezentovala ukázky výuky 
řady předmětů, od exaktních oborů přes umělecké 
obory až po dílenské dovednosti. Do prezentace 
školy byli zapojeni i její žáci. Školní orchestr pod ve-
dením Josefa Pospíšila celý veletrh odstartoval 
skladbami od skupin ABBA a Europe. 

Hezky pojatou expozici měla MŠ Líbeznice, kde 
si děti mohly skládat hračky a kde paní učitelky živě 
komunikovaly s dětmi i rodiči. Pozadu nezůstaly ani 
líbeznické spolky a oddíly. Zahrádkáři, 1. FC Líbez-
nice, Atletika, Koloběh, Taek-wondo, Karate, Tvávý-
zva.cz Martiny Mackové, JeduEdu.cz, Skauti, Živá an-
gličtina, paní Vašíčková – quilling, Sirius Třebíč, MAS 
Nad Prahou, ti všichni návštěvníkům prezentovali 
svou činnost a poskytovali cenné informace. 

V průběhu sobotního odpoledne návštěvníci 
zhlédli v hlavním sále též několik zajímavých vystou-
pení. Kromě již zmíněného školního orchestru si 
srdce diváků získalo vystoupení holčiček ze souboru 
Andělky a vystoupení děvčat z taneční školy paní 
Dany Gregorové. Institut regenerace pak představil 
ukázku orientálních břišních tanců.   

V rámci veletrhu se ve skautské klubovně usku-
tečnily dvě zajímavé přednášky na aktuální témata. 

Lukáš Fritscher „Lukefry“, úspěšný youtuber, in-
fluencer a moderátor, hovořil o životě na sociálních 
sítích. Jeho přednáška byla pojata jako diskuse s pu-
blikem, které se zajímalo nejen o tvorbu videí, ak-
tuální projekty a výběr témat ke zpracování, ale 
i o čistě osobní věci, jako je oblíbené jídlo a pití. On-
dřej Šteffl, zakladatel společnosti Scio a ScioŠkoly, 
který je nyní poradcem ministra školství, se věnoval 
problémům českého školství. Jeho vystoupení uká-
zalo, jak často se rozcházejí vzdělávací programy 
škol a problémy každodenního pracovního a osob-
ního života, kterým lidé po absolvování škol čelí. 
Neexistuje jediný správný přístup ke vzdělávání, di-
verzita přístupů je důležitá. Přesto lze vysledovat ur-
čité trendy ohledně budoucího vývoje společnosti, 
na které by školy měly reagovat.  

Celý veletrh provázela skvělá atmosféra a velký 
zájem návštěvníků. Na vystavovatelích bylo vidět, 
že svoji činnost dělají s radostí a tu pak přenášejí na 
ostatní. Poděkování proto patří všem vystavovate-
lům a návštěvníkům. Veletrh by se nepodařilo při-
pravit bez organizační pomoci ZŠ a ZUŠ Líbeznice 
a Julie Černé s Ingrid Halabicovou. I jim proto patří 
poděkování. Veletrh potvrdil, že spolkový život v Lí-
beznicích úspěšně překonal dva roky omezeného 
a ztíženého fungování během pandemie a že je 
opět v plné kondici.   

-jh-

Hala Na Chrupavce se v sobotu 28. května 2022 stala místem konání Veletrhu líbeznického vzdě-
lávání a volnočasových aktivit. Jednalo se o druhý ročník této prezentační akce, ten první se usku-
tečnil v únoru 2020. Cílem veletrhu je představit na jednom místě možnosti vzdělávání a trávení 
volného času v obci. Pestrost v nabídkách vystavovatelů, vystoupení a přednášky zajímavých řeč-
níků přilákaly návštěvníky všech věkových kategorií. 

Milí sousedé,  
došli jsme společně do poloviny letošního roku. 

S mnoha z vás jsme se v poslední době potkali na ně-
kolika zajímavých obecních nebo školních akcích. Ně-
které z nich bych zde rád zmínil. 

Dne 25. května se v uměleckém sále líbeznické 
školy uskutečnil slavnostní koncert při příležitosti  
10. výročí existence ZUŠ Líbeznice. Téměř hodinové 
vystoupení žáků nenechalo nikoho na pochybách, že 
učitelé ZUŠky pod vedením paní Ivy Štrynclové odvá-
dějí skutečně kvalitní práci a že školu navštěvuje řada 
velmi talentovaných dětí. Hala Na Chrupavce se sta- 
la místem konání historicky druhého Veletrhu líbez-
nického vzdělávání. Zájem z vaší strany byl značný, 
což nepochybně přispělo ke zdařilému průběhu této 
obecní akce pořádané ve spolupráci s líbeznickou 
školou. Veletrhu věnujeme samostatný článek. 
V červnu se líbeznický kostel sv. Martina opět připojil 
k Noci kostelů. Žáci ZUŠ Líbeznice zde vystoupili s ko-
morním koncertem, který měl v prostorách kostela 
jedinečnou atmosféru. Areál zdraví patřil dětem 
v rámci programu Zábavné Arčo v sobotu 11. června. 
Soutěže, ukázky práce Policie ČR, první pomoci a sou-
běžně probíhající závody ve freestyle scooter poskytly 
dětem hezký zážitek. Měl jsem možnost osobně za-
jišťovat jedno stanoviště, a tak jsem viděl nadšení, 
úsměvy a úsilí soutěžích dětí. 

V obci pokračují práce na rekonstrukci místních 
komunikací. V ulici Vnitřní již probíhá pokládání zám-
kové dlažby, v ulici Pakoměřická došlo k odstranění 
panelů a připravuje se podklad tak, aby se 1. srpna 
mohlo začít s asfaltováním. Zahájili jsme projekt re-
konstrukce veřejného osvětlení, v jehož rámci dojde 
k téměř kompletní výměně všech svítidel v obci za 
úsporná LED svítidla. Celková náklady činí téměř  
4 miliony Kč. Požádali jsme o dotaci z Ministerstva 
průmyslu a obchodu, které pro nás rezervovalo 
částku 3 miliony Kč. Pokud tedy vše dopadne, jak má, 
přijde nás tato investice na 1 milion Kč. Roční úspory 
z provozu osvětlení se budou pohybovat kolem ně-
kolika set tisíc Kč. 

Na své kapacitní možnosti se dostává líbeznická 
škola, kterou od 1. září bude navštěvovat 1 550 žáků. 
Obec jako zřizovatel souhlasila s navýšením limitní ka-
pacity ve třídách na 34 žáků. Uvědomuji si, že tento 
počet žáků je pro kvalitu výuky problematický. Pořád 
jej ale považuji za lepší než děti při zápisu do prvních 
tříd vybírat losem a nechat tak čistě na náhodě, koho 
škola přijme a koho nikoli. Abychom dopady této 
vyšší kapacity zmírnili, souhlasili jsme s návrhem ve-
dení školy zřídit od letošního září ve všech sedmi prv-
ních třídách školní asistenty, kteří budou učitelkám 
pomáhat. Pro školní rok 2023/2024 budeme muset 
navíc hledat náhradní prostory mimo líbeznickou 
školu, protože již s jistotou víme, že školní budovy 
svazkové školy v Bašti a v Měšicích nebudou do té 
doby postaveny. Společně se starosty svazkových obcí 
proto zvažujeme několik variant. 

Důležitá informace na závěr: Další vydání Líbez-
nického zpravodaje vyjde jako dvojčíslo za celé prázd-
niny na konci srpna. 

Přeji vám příjemné letní dovolené a dětem pěkné 
letní prázdniny.

Vystavovatelé a návštěvníci veletrhu                                                                                      foto archiv obec
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TANEČNÍ ŠKOLA DANY GREGOROVÉ ANEB „TANEC NAPLNO“ 
Po dvou letech omezení a zákazů se život v Taneční škole Dany Gregorové mohl konečně rozjet na plné obrátky. Soutěže, natáčení, ale třeba 
i účast na vlasové show. Pojďme to vzít hezky popořádku. 

V    únoru se některé mladé tanečnice zúčastni- 
ly natáčení pořadu Tvoje tvář má známý hlas 
a opět si tak zkusily, jaké to je, pracovat s profe-
sionály.  

Následovala březnová soutěž v Jihlavě, kterou 
snad nevynechá žádná kvalitní taneční škola. 
DANCE WORLD CUP byl prubířským kamenem, ze 
kterého si dívky odvezly další zkušenosti a krásné 
3. místo.   

Na soutěži NEW GENERATION v Liberci, kde 
v porotě zasedl i Vlastimil Harapes, si dívky vytančily 
2. místo.  

V květnu pak na mezinárodní soutěži AVE BO-
HEMIA dovedla Dana Gregorová své svěřence hned 
dvakrát na místo nejvyšší. Dvě první místa a úžasný 
výkon. Odměnou se stala akce PICASSO JUNIOR 
HAIR SHOW, kde dívky nejen tančily, ale na jeden 
den se z nich staly modelky. Užily si péči profesi-
onálních kadeřníků a maskérů, aby pak nadchly 
plný sál hotelu Hilton. 

Čtvrtá květnová neděle byla natáčecím dnem. 
Na Vyšehořovické tvrzi děti natáčely videoklip. Vý-
sledek diváci uvidí 18. června v divadle La Fabrika. 

Poslední veřejnou akcí byl Veletrh líbeznického 
vzdělávání, kde diváci mohli vidět malou ukázku 
z tanečních choreografií.   

Vlasta Černínová Dance world cup 2022, Jihlava                                                                           foto archiv Hany Gregorové

Akce Picasso Junior Hair Show 2022, hotel Hilton, Praha 
                                                                                    foto archiv Hany Gregorové

Natáčení Romea a Julie 
                                                                                   foto archiv Hany Gregorové

New generation 2022, Liberec                               foto archiv Hany Gregorové Ave Bohemia 2022, Praha                                      foto archiv Hany Gregorové
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SVAZKOVÁ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
POD BECKOVEM 
Projekt sedmi obcí, které tvoří společný spádový 
obvod pro základní školství, se posunuje do další 
etapy. Ačkoli škola v Měšicích má vydané stavební 
povolení, musíme ještě 15 + 15 dní čekat, až toto 
rozhodnutí nabyde právní moci. Teprve pak mů-
žeme požádat o dotaci na Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Škole v Bašti začne 
proces stavebního řízení v nejbližších dnech a tady 
musíme čekat dvakrát 15 + 15 dní. A doufat v obou 
případech, že se nikdo nebude v průběhu staveb-
ního řízení odvolávat. 

Bohužel musím konstatovat, že přes usilovnou 
práci projektového týmu jednak na přípravě všech 
stupňů projektové dokumentace pro školní objekty 
v Bašti a Měšicích, jednak při hledání dalšího zdroje 
financování, kterým by obce svazku snížily vlastní 
zdroje na financování, jsme oproti předpokladům 
v časovém skluzu. A už teď je jasné, že nové školní 

objekty nebudeme moci otevřít ve školním roce 
2023/2024. Podprogram MŠMT, který podporuje 
šest vybraných projektů svazkových škol, má nasta-
vena striktní pravidla, která se dost zásadně liší od 
programu Ministerstva financí (MF), ze kterého se 
rozšiřovala a navyšovala kapacita líbeznické školy. 
Zatímco v případě Neorondelu mohlo běžet sou-
časně stavební řízení s výběrem zhotovitele, MŠMT 
toto neumožňuje. Bohužel. Pevně daný harmono-
gram znamená minimálně půlroční skluz.  

KAM PŘIJMOUT PRVŇÁČKY? 

Všichni starostové Svazku obcí Pod Beckovem 
intenzivně hledají řešení, kam přijmout v září 2023 
nové prvňáčky. Ve hře je několik variant, ale rovnou 
musím říct, že v každém případě bude potřeba 
velká tolerance a trpělivost ze strany nejen rodičů, 
ale i všech pedagogů. Ve spolupráci s vedením ZŠ 
a ZUŠ Líbeznice budeme v průběhu letních měsíců 
vyhodnocovat možnosti a pokusit se vybrat tu „nej-
méně nejhorší“ variantu. Ve hře je výpůjčka školní 
budovy v dojezdové vzdálenosti (například v Kralu-
pech), hledání volných prostor v jednotlivých obcích 
či pronájem kontejnerů.  

Blíží se konec školního roku a bývá zvykem 
nejen rekapitulovat ten uplynulý, ale představit i to, 
co přinese ten následující. Demografická křivka se 
vyvíjí spíše v neprospěch celé naší spádové oblasti 
a trend každoročních sedmi tříd prvňáčků stále pře-
trvává. Ba spíše stoupá, což dokazují i zvyšující se 
počty žáků v jednotlivých třídách. Není to dobrý 
trend, což si uvědomují jak ředitelé škol, tak i sta-
rostové. Proto jsem iniciovala schůzku se starosty 
a předsedy dalších pěti svazkových škol, která 
proběhla ve čtvrtek 9. června 2022 a na níž jsme 
se celkem jasně shodli na bodech, jež se v rámci 
dotačního titulu musí řešit a nejlépe změnit. A že 
situace je nejen vážná, ale už přímo zoufalá, do-
kládá další plánovaná akce na podporu výstavby 
základních škol ve Středočeském kraji. Ve středu 
22. června 2022 proběhne schůzka na KÚ Stře-
dočeského kraje, kterou svolala paní hejtmanka 
a pozvala na ni pana ministra Gazdíka a všechny 
starosty Středočeského kraje, kteří se dlouhodobě 
potýkají s nedostatkem míst v základních školách. 
Držme si palce. Je to potřeba. 

Ludmila Červínová, projektový manažer  
Svazkové školy Pod Beckovem

REKORDNÍ ROK NA 
LÍBEZNICKÉ ŠKOLE 
Líbeznická škola má za sebou další školní rok, 
v pořadí již 66. v moderní historii školy, která 
se počítá od slavnostního otevření hlavní bu-
dovy v září roku 1956. Byl to rok v mnohém vý-
jimečný i rekordní.  

Jen co odezněla epidemie covidu-19, která nám 
i v tomto roce přinesla mnoho nového, například 
režim karantén nebo hybridního vyučování, nastou-
pila ukrajinská krize. Škola zareagovala poměrně 
rychle a otevřela čtyři adaptační skupiny, a to tři v Lí-
beznicích a jednu v Měšicích. Celkem se ve sku- 
pinách učí 70 dětí, které v Líbeznicích a okolních 
obcích našly útočiště před válkou. Cílem skupin je 
adaptovat žáky na nové prostředí a zejména je na-
učit český jazyk. I pro dospělé uprchlíky jsme nabídli 
hned tři kurzy výuky češtiny. Ještě jednou chci po-
děkovat všem, kdo se na těchto aktivitách podíleli. 
Štědrým dárcům, díky nimž nás provoz adaptačních 
skupin nestál jedinou korunu ze školního rozpočtu, 
kolegyním a kolegům, kteří se ve svém volném čase 
ukrajinským dětem i dospělým věnovali, i našim 
žákům, kteří se také do pomoci nezištně zapojili. 
Jsem hrdý na to, že škola byla a je v tomto směru 
solidární.  

Rekordní byl právě končící školní rok tím, že 
školu navštěvovalo nejvíce žákyň a žáků v její his-
torii. Jejich počet dosáhl čísla 1 375. Nejvyšší byl 
i počet dětí, které jsme přijali do prvních tříd, a to 
celkem 233 dětí. V příštím školním roce bude líbez-
nickou školu navštěvovat 1 550 dětí a možná se 
staneme největší školou v celé České republice. To 
je prvenství, o které ovšem nestojíme, nicméně se 
všichni musíme s touto skutečností vyrovnat. 
Všichni v pedagogickém sboru víme, že není dobré 
mít ve třídě 34 dětí, kterým není možné se indivi-
duálně věnovat, nelíbí se nám učit anglický jazyk 
v kuchyňce nebo zabírat pro výuku základní školy 
i prostory ZUŠky, ale bohužel nám v tuto chvíli nic 
jiného nezbývá. Vážíme si také toho, že nám v této 
nelehké situaci pomáhají rodiče tím, že celou situaci 
chápou. Světlem na konci tunelu je výstavba no-
vých škol, bohužel světlo se nám vzdálilo a podle 
všeho není reálné, aby nová svazková škola v Bašti 

a Měšicích byla otevřena ve školním roce 2023/ 
2024. Starostové svazkových obcí hledají provizorní 
řešení, které nastane na začátku školního roku 
2023/2024. 

I přes ohromný počet dětí a kapacitní problémy 
se snažíme, aby výuka byla co nejzajímavější, aby 
děti bavila, snažíme se zavádět do výuky novinky, 
používat moderní technologie, pořádat přednášky, 
zvát do školy zajímavé hosty, organizovat různé mi-
moškolní aktivity, brát děti na výlety, školy v přírodě.  

Jsem hrdý na to, jakých úspěchů škola v uply-
nulém školním roce dosáhla. Dalším rekordem je 
totiž to, že na víceletá gymnázia bylo přijato 21 dětí 
z pátých a sedmých tříd, což se nikdy v minulosti 

nepovedlo. Všichni deváťáci se dostali na školy, 
které chtěli studovat, naše žákyně a žáci uspěli 
v mnoha různých soutěžích na okresní, krajské i ce-
lostátní úrovni. Škola se podílí na mnoha aktivitách, 
které mají komunitní charakter. Základní umělecká 
škola oslavila v tomto školním roce 10 let od svého 
vzniku, což je také hezká zpráva. O dění na líbez-
nické škole pravidelně informujeme na webových 
stránkách školy nebo na naší facebookové stránce. 
Líbeznickou školu je vidět, je o ní slyšet a pokračuje 
v budování dobré pověsti, což nás, kteří se podílíme 
na jejím fungování, velice těší.   

František Grunt, ředitel ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Deváťáci na startu životní etapy                                                                                foto archiv Petry Hajské
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DĚTSTVÍ JAKO VÁNEK LETÍ 
Dáda Patrasová zpívá v jedné své písni: „… dětství jako vánek letí, než se setmí, uteče ti…“ Já 
bych autora textu lehce poopravila: „… dětství strávené v mateřské škole je jako vítr…“ Než se 
totiž nadějeme, je čas loučení.  

Z malých vyplašených batolat jsou rázem děti zralé 
vykročit do další etapy života. Pro nás pedagogy je 
to velmi smutná chvíle. Ať už se o ty malé prcky sta-
ráme rok, dva, nebo tři, zkrátka nám přirostou 
k srdci. Známe jejich potřeby, přání, nálady a oni se 
stanou, byť jen na krátký okamžik, součástí našich 
životů. Bohužel všechno jednou končí, čas zastavit 
nemůžeme. A proto již tradičně i letošní školní rok 
proběhlo dojemné loučení s našimi nejstaršími svě-
řenci. V pátek 10. června 2022 v pozdnějších od-
poledních hodinách jste mohli spatřit davy nastro-
jených rodičů, prarodičů a sourozenců. Všichni mířili 
na zahradu mateřské školy. Toto odpoledne zde 
probíhalo slavnostní loučení. K pasování budoucích 
školáků nastoupilo téměř padesát dětí. Tento slav-
nostní den byl prodloužen o společné přespávání 
ve školce s následným sobotním překvapením. Na 
zahradě se dopoledne rozezněly tóny afrických 
bubnů pod vedením špičkového afrického bube-
níka Papise Nyasse. Děti se staly součástí nevída-

ného orchestru. Svým zpěvem a hudbou samy sobě 
vytvořily nezapomenutelný zážitek. Při odchodu 
z této krásné akce si každé dítě na plot zahrady  
mateřské školy pověsilo vlastní vyrobenou kytičku 
z plastových víček. Veselá ozdoba je symbolem 
pouta právě s mateřinkou. 

Pochopitelně abychom pouze nesmutnili, i ve 
druhém pololetí školního roku jsme měli všichni 
plno práce. Je třeba zmínit obě školy v přírodě. 
Zimní proběhla v březnu v Peci pod Sněžkou. Zde 
se děti mohly naučit lyžovat anebo se v lyžování 
zdokonalit v lyžařské školičce pod vedením zkuše-
ných instruktorů. Pobyt jim pak zpestřila celotý-
denní hra Pomoc mimozemšťanům. Letní školka na 
přelomu května a června se konala v Hamru u Tře-
boně. Zde se děti vrátily do minulosti, konkrétně do 
doby pravěké. Každý den měly možnost poznat 
život pravěkého člověka. Ať už při výrobě loveckých 
zbraní, obstarání si potravy, výrobě oděvů a šperků, 
nebo při hledání pravěkých vykopávek. Oba pobyty 

se dětem moc líbily, přinesly jim mnoho zážitků, 
děti upevnily svoji samostatnost, ustály odloučení 
od rodiny a posílily svůj dětský kolektiv. 

Téměř koncem školního roku naše mateřská 
škola pozvala všechny rodinné příslušníky na netra-
diční výlet. Vypravili jsme se společně na cestu 
kolem světa. Ano, tak jsme koncipovali naši „Za-
hradní slavnost“ konanou dne 16. června 2022 na 
pódiu ZŠ. Diváci se v rámci vystoupení tříd mohli 
pomyslně podívat do jednotlivých světadílů. Oran-
žová třída přednesla báseň o Asii, Žlutá třída diváky 
pozvala mezi klokany s překrásnou písní o Austrálii, 
Zelená třída všechny zúčastněné letecky přenesla  
se svým zpěvem do Afriky. Červená třída si připra-
vila píseň o Americe spolu s taneční choreografií 
a Modrá třída nás vrátila zpět do Evropy s typicky 
českou   hitovkou. A protože doma v Líbeznicích je 
nám nejlépe, vrcholem odpoledne byl společný 
zpěv dětí a rodičů s písní „Líbeznice“. Slova mateř-
ské škole věnovala líbeznická rodačka (moc děku-
jeme) a „našim“ dětem se stala doslova hymnou. 

Takže až v létě uslyšíte děti na zahradě, v ulici či 
na písku broukat píseň o Líbeznicích, víte, že chodí 
do naší mateřské školy. Krásné léto všem dětem 
a hlavně našim budoucím školákům hodně štěstí! 

Jiřina Svobodová 
foto archiv MŠ
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

LÍBE, LÍBE, LÍBE, 
MÁME VELKÉ 
CÍLE… FOTBALEM 
SE BAVIT…! 
Tak začíná pokřik našich malých fotbalistů 
starší přípravky a my můžeme na konci sezony 
konstatovat, že nás to všechny opravdu baví 
stále víc. 

Máme za sebou nejúspěšnější sezonu v historii mlá-
dežnických týmů naší obce, kdy naši malí fotbalisté 
z mladší přípravky zakončili svoji soutěž bez ztráty 
bodu a kluci starší přípravky jen s jedinou ztrátou 
v podobě jedné remízy z úvodu soutěže. 

Ale o samotné výsledky nám v klubu tolik nejde. 
Mnohem větší radost nám všem dělá zaujetí pro krás-
nou hru zvanou fotbal, bojovnost kluků, pochopení 
týmovosti a štěstí z každé podařené akce nebo vstře-
leného gólu. 

Právě společného štěstí ze vstřelení gólu nebylo 
rozhodně málo, naopak. Ke vstřelení gólů je však po-
třeba fotbalové umění – a právě zdokonalování fot-
balových dovedností a posun fotbalového umění dělá 
radost nám, trenérům. 

Děkujeme všem malým fotbalistkám a fotbalis-
tům za zaujetí a všem rodičům za podporu v průběhu 
celé sezony. 

Nejen soutěžemi však žije náš fotbalový oddíl  
1. FC Líbeznice. Velkou radost máme také z uspořá-
dání charitativní akce Světla pro Ukrajinu, z realizace 
osvětlení na hřišti, ale především z rozšíření naší  
fotbalové základny o tým nejmenších fotbalistek 
a fotbalistů v týmu minipřípravky. 

Naše aktivity však rozdáním vysvědčení nekon- 
čí a fotbalové plány přesahují i do léta. Po symbolic-
kém ukončení sezony v podobě „dokopné“ konané 
24. června 2022 opět spojené s aktivitou nejen dětí, 
ale i rodičů se naše fotbalová rodina nerozjede na 
prázdniny. Také v létě budeme pokračovat v trénin-
cích a přípravě na novou sezonu, kdy chceme naše 
týmy posunout do vyšších kategorií. Vrcholem léta 
pak bude již 3. ročník fotbalového kempu, který se 
již tradičně uskuteční na konci prázdnin. Přípravám 
na něj se již nyní intenzivně věnujeme. 

Krátce po prázdninách bychom pak opět rádi zre-
alizovali nábor pro nové fotbalové nadšence. Tento-

LÍBEZNICKÉ  
BLUDIČKY ANEB 
CYKLOORIENŤÁK 
PO OKOLÍ LÍBEZNIC 
Tradiční líbeznický závod s mapou a nápovědami se 
uskutečnil v sobotu 11. června a účastníkům přálo 
příjemné slunečné a zároveň nikoli horké počasí. Na 
soutěživé cyklistické týmy čekalo 20 kontrol v Líbez-
nicích a přilehlém i vzdáleném okolí. Na každé kon-
trole bylo nutné si „štípnout“ kleštičkami úplně 
stejnými, jaké se používají při velkých orientačních 
závodech. Organizátoři v čele s manžely Grunto-
vými a manžely Scucinskými nás tak zavedli do 
všech sousedských líbeznických vesnic, ale také do 
Jiřic u Brandýsa nad Labem nebo až do Klecánek. 

Vy, kdo jste závod ještě nikdy nejeli – což byste 
za rok určitě měli napravit –, vězte, že jeho kouzlo 
tkví v tom, že obtížnost si stanovujete sami podle 

svých možností posbírat v časovém limitu čtyř hodin 
co nejvíce kontrol – čím více kontrol, tím více uje-
tých kilometrů, tím více posbíraných bodů a také 
tím více hledání. Kontroly jsou vždycky k nalezení, 
ale málokdy takzvaně na první dobrou a je potřeba 
malinko hledat. Ostatně jinak by to nebyl orientační 
závod. Umístění poslední 20. kontroly bylo ukryto 
v šifře, kterou závodníci museli rozluštit; jejím auto-
rem letos byla žákyně čtvrté třídy líbeznické školy 
Claudie Scucinská. Pro letošní nezávodníky ji přeti-
skujeme jako hlavolam a můžete si vyzkoušet, jak 
se vám bude dešifrování dařit. Vězte ovšem, že jízda 
na kole ubírá mozku potřebný kyslík, a tak i letos 
byla šifra nad síly některých závodníků. Malou ná-
povědu pro luštění naleznete na konci článku.  

Závodilo se ve čtyřech kategoriích – ženské tý- 
my (ŽŽ), mužské (MM), smíšené (MŽ) a kategorie 
s dětmi – nejoblíbenější MDŽ. V kategorii ŽŽ zvítězil 
tým s názvem CBT1, MM ovládli 90+ a v MŽ trium-
foval Žádnej stres. V nejpočetnější kategorii MDŽ zví-
tězili Ďáblíci a hned tři týmy se umístily na druhém 
děleném místě – Lukyho parta, Šádkovi a Hoňkovi. 

Děkujeme organizátorům za krásný závod, tě-
šíme se na další ročník, a kdo nechce nápovědu na 
luštění šifry, ať teď už dále nečte. 

Malá nápověda pro rozlousknutí šifry: Vzpome-
nete si     ještě, jak jste ťukali esemesky na tlačítkovém 
mobilu? S tímhle to už bude hračka a dozvíte se, 
kde byla letošní poslední kontrola závodu. 

Petr Honěk 

43, 11, 62, 51, 41, 13, 43, 11 

72, 82, 11, 73, 22 

51, 81, 21, 52, 41, 51, 92

ABC DEF GHCh

I J K LMN OPQ

RST UVW XYZ

krát však nejen se zaměřením na naše nejmenší, ale 
také bychom rádi oslovili rodiče s možností doplnit 
náš trenérský tým. Ale to je ještě daleko a o termínu 
náboru budeme nejen zde, ve zpravodaji, s dostateč-
ným předstihem informovat. Nyní máme před sebou 
léto – přejeme tak krásné prázdniny, bezpečné ná-
vraty domů, a ať i nadále nad naším fotbalem svítí 
slunce. 

Ještě jednou VELKÉ díky fotbalovým týmům za 
„super hru“, rodičům za podporu a vedení obce za 
vytvořené podmínky k trénování. 

Symbolicky pak opět rád využiji část našeho po-
křiku: „… jdem za cílem svým, vždyť jsme jeden 
tým…“ 

   Martin Kadečka

Starší přípravka s trenérským týmem                                                                   foto archiv starší přípravky

Mladší přípravka s trenérským týmem                                                              foto archiv mladší přípravky
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ČETNÍCI  
Většinová společnost je nekonfliktní a slušná. 
Bohužel se v ní občas vyskytují jedinci se sklo-
nem k porušování psaných i nepsaných zá-
konů. Společnost je nucena mít preventivně 
k dispozici nástroje pro sjednávání práva a po-
řádku, který je základem pro její správný vývoj.  

Způsoby řízení veřejného pořádku se lišily podle 
doby a úrovně dané společnosti. Většinou se jed-
nalo a jedná o ozbrojené složky, které pořádek za-
jišťují, jsou státem organizované, mají patřičné 
právní vzdělání, výcvik a vybavení (výstroj a výzbroj). 

Významný pozitivní počin učinila císařovna 
Marie Terezie, která vydala reformní trestní zákoník 
Constitutio criminalis Theresiana, takzvaný Terezián, 
který byl vyhlášen ve Vídni v únoru roku 1768 
a vyšel také v českém jazyce. 

Zákoník sjednocoval právo v zemích českých 
i německo-rakouských. Jeho součástí byly trest 
smrti a mučení. Některé druhy trýznění jsou v něm 
velmi podrobně popisovány a ilustrovány tak, aby 
se trestající nedopouštěli jiných nezákonných me- 
tod. A ujednotil se trest za daný přestupek nebo 
zločin. Nejmírnějším trestem bývala vazba, ta zna-
menala spoutání rukou provazem na několika mís-
tech. Nejzávažnější zločiny byly trestány smrtí, vět-
šinou pověšením zločince na šibenici. Naštěstí 
závažné zločiny tohoto druhu nebyly tak časté. 
Pokud k nim přesto došlo, popravy byly veřejné. 

V Kojeticích měli pro neposlušné obyvatele 
u kostela sv. Víta kládu, do níž byl trestaný člověk 
zamknut, a kláda s hříšníkem byla na očích veřej-
nosti. Vystavení provinilce veřejné potupě bylo rov-
něž běžným trestem.  

Obec měla pro dodržování pořádku k dispozici 
dráby, obecní sluhy, kteří dohlíželi na veřejný pořá-
dek. Byli placeni z obecního rozpočtu.  

V 18. století byla provedena restrukturalizace 
bezpečnostních složek, řízených pak policejní bez-
pečnostní komisí, která řídila veškerou bezpeč-
nostní správu v zemi. 

První reforma státní správy, která zahrnovala 
i policii, byla provedena mezi slezskými válkami 
a sedmiletou válkou. Hlavním úkolem reformy bylo 
oddělit policejní správu od správy justiční a zřídit 
krajské úřady s vrchním dozorem nad policií. Druhá 
policejní reforma z roku 1776 zahrnovala zřízení 
policejního ředitelství ve Vídni. Vzorem mu byla pa-
řížská policejní struktura. Odtud pochází pojmeno-
vání policisty žandár. 

Od roku 1785 začala vznikat policejní ředitelství 
v Praze, Brně, Opavě, Budapešti, Bratislavě, Sibini, 
Miláně a ve Lvově.  

Policie byla organizována vojensky, výkonným 
orgánem policejní správy byla i městská stráž. Vy-
konávala strážní službu na radnici a v městském vě-
zení, v menších městech zajišťovaly policejní službu 
pozemkové vrchnosti, po roce 1848 obecní úřady. 

Od pádu Bachova absolutismu sílil tlak na od-
stranění vojensky orientovaných policejních složek. 
Byla obava, aby v případě války tato ozbrojená 
složka neupadla do zajetí.  

Ve druhé polovině šedesátých let 19. století vo-
jenský policejní strážní sbor nahradily civilní bezpeč-
nostní složky. Policisté se tak stali státními zaměst-
nanci, městskými nebo obecními strážníky, kteří byli 
placeni a řízeni městským magistrátem, obcí. To 
někdy býval problém. Lidé, kteří se o tuto agendu 
měli starat, to dělali jen velmi neradi. Důvodem byly 
náklady na stíhání a posléze živení vězňů, strach 
z pomsty od propuštěnců, kteří se mstili na majetku 
dozorujících úředníků loupežemi či žhářstvím. Dal-
ším důvodem laxního přístupu k této agendě bylo 
také to, že většina úředníků nebyla právnicky vzdě-
lána a dá se říci, že i pohodlná se touto agendou 
zabývat hlouběji. Proto se jí věnovali skutečně jen 

TÉMA

v nejnutnějších případech. Tento přístup panoval jak 
na vesnicích, tak ve městech, kde úředníci sledovali 
spíše svůj osobní prospěch.  

V Praze se vlastním výkonným orgánem poli-
cejní správy stali městští rychtáři, kteří spadali pod 
dohled královských rychtářů. Samotný výkon ve 
městech však spadal pod pravomoc městských rad-
ních, kteří měli k ruce policejní vojáky, úřední dráby 
a placené ponocné. Tito však k důstojnému udržení 
pořádku stačili jen málokdy.  

Četníci a četnická stanice v Líbeznicích 

V 19. století se pořádková správa mění. Nejbližší 
a také nejstarší četnická stanice – c. k. četnické sta-
noviště – byla zřízena v Měšicích v roce 1881. Veli-
telem se stal Matěj Holeček, který docházel i do Lí-
beznic řešit případy, jako když sedlák František Srb 
z čp. 34 zaměstnával bez ohlášení po sedm týdnů 
služku Františku Kadrabovou. Velitel četníků také 

navrhoval potrestání, jako například 11. března 
1885 Františka Eima z Bořanovic za to, že neměl na 
vozíku taženým psem cedulku se svými nacionále.  

Ústroj 

Četníci nosívali na hlavě nejprve tvrdé klobouky 
s kohoutím peřím, později helmy jako v Prusku. 
Když četník přišel do obce, jeho povinností bylo na-
hlásit se nejprve u starosty, kde provedl registraci: 
uvedl datum a čas své návštěvy.  

Roku 1886 byla četnická stanice v Měšicích zru-
šena a do Líbeznic začali chodit četníci z Čakovic, 
Mratína a Odoleny Vody. Vedení obce proto žádalo 
v roce 1909 o zřízení vlastní četnické stanice. Ne-
bylo mu však vyhověno. 

Roku 1911 byl na čtvrt roku přidělen do obce 
četník, bydlel u Josefa Janovského v čp. 89 a obec 
mu platila byt a stravu. Přesto byla žádost o zřízení 
četnické stanice v obci již v roce 1913 opakována. 

Líbezničtí četníci – první republika                                                                              foto archiv Karla Švece

Služebna četníků a SNB Líbeznice čp. 42 (penzion na Mírovém náměstí)            foto archiv Karla Švece
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Druhá obchůzka (hlídka): cihelna líbeznická, kři-
žovatka u Bořanovic, les Beckov, Pakoměřice, kříž 
u Bořanovic, kóta 255, cihelna pakoměřická, Líbez-
nice (od 13 do 2 hodin). Zapsal strážmistr Dominik 
Červenka.  

Nejčastějším porušením zákona byly polní a lesní 
pych a přestupky proti silničnímu řádu. 

Po válce 

V roce 1945 došlo ke zrušení četnictva a policie 
a k jejich náhradě vznikem Sboru národní bezpeč-
nosti (SNB). Jednalo se o krok nutný k obnovení po-
řádku a zabránění chaosu způsobnému druhou 
světovou válkou.  

Vedení regionálního SNB bylo přemístěno z Lí-
beznic do Klíčan a v obci v čp. 42 byla ponechána 
stanice okrsku stráže národní bezpečnosti číslo 2, 
velitelství SNB Klíčany.  

Málo se ví, že generál policie Josef Šustr často 
pobýval i se svým synem Pepíčkem v rodině příbuz -
ného Karla Hořánka na jeho statku v Líbeznicích 
čp. 38. V období protektorátu, kdy byl suspendo-
ván, zůstal v Líbeznicích natrvalo, pomáhal v hos-
podářství vedením účetnictví.  

Josef Šustr se narodil v Daminěvsi (dnes sou-
část obce Cítov) na Mělnicku 19. října 1878. Po 
maturitě na gymnáziu v Roudnici nad Labem se 
stal vojákem z povolání u 91. pěšího pluku, dnes 
známého hlavně milovníkům Haškových Osudů 
dobrého vojáka Švejka. V létě 1906 pak byl v hod-
nosti poručíka přijat k četnictvu. Sloužil na různých 
místech v Haliči a v českých zemích, mimo jiné za-
stával i úřad velitele četnického oddělení v Bene-
šově. Do jeho obvodu spadal také zámek Kono-
piště, sídlo arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. 
Šustr tak nesl odpovědnost za bezpečnost násled-
níka trůnu. 

Po vzniku Československa v roce 1918 vstoupil 
do služeb nového státu, kde zodpovědně vykoná-
val svou četnickou službu dál. Zlom v Šustrově ka-
riéře nastal na jaře 1925, kdy přišlo jeho jme- 
nování zemským velitelem ve Slezsku. Záhy po ná-
stupu do funkce musel Josef Šustr koordinovat 
bezpečnostní opatření během rozsáhlé dělnické 
stávky v ostravsko-karvinském uhelném revíru, 
která místy přerostla v násilnosti. Navzdory napja-
tým sociálním i národnostním poměrům v regionu 
si během působení ve Slezsku našel čas na psaní 
článků do četnické rubriky vojenského časopisu 
Bratrství:  

„Neoddělitelnou a neodmyslitelnou součástí 
každého bezpečnostního sboru, ať už civilního, či 
vojenského, je historie a tradice. Znalost minulosti 
a inspirace, jež činy našich předchůdců přináší, spo-
lečně tvoří hrdost, pocit sounáležitosti a především 
vzory, které můžeme následovat. S tím, jak gene-
race přicházejí a odcházejí, mění se vzory v le-
gendy.“ (J. Šustr) 

Po sloučení moravského a slezského zemského 
velitelství byl Josef Šustr roku 1928 přeložen na 
Podkarpatskou Rus. Krátce poté zemřela jeho první 
žena, a začal proto usilovat o přeložení do Čech, 
aby mohl snáze zabezpečit syna. Ke kýženému pře-
místění došlo až roku 1930, kdy se Josef Šustr stal 
náměstkem generálního velitele četnictva Bohu-
slava Knoblocha, po jehož penzionování se Josef 
Šustr v lednu 1935 stal velitelem četnického sboru. 
Krátce poté se podruhé oženil se švýcarskou státní 
příslušnicí. Svatbě předcházel spor s ministerstvem 
vnitra, které se zdráhalo sňatek s cizinkou povolit. 

V té době již ve střední Evropě značně sílilo po-
litické napětí, jehož dopady se nevyhnuly ani Šu-
strově rodině. Generálův syn se v květnu 1938 při-
hlásil k dělostřelectvu, aby se zapojil do obrany 
vlasti před očekávanou nacistickou invazí. Po pod-
pisu mnichovské dohody a změně politického kurzu 
se Šustr stal nežádoucí osobou, takže jeho 60. na-
rozeniny představovaly vítanou záminku ke gene-
rálovu penzionování. Po odchodu do penze se Josef 
Šustr stáhl z veřejného života a žil v ústraní v Plzeň-
ské ulici v Praze až do roku 1952, kdy byl jakožto 
někdejší „exponent buržoazního režimu“ zbaven 
penze a nároku na potravinové lístky a nuceně vy-
stěhován do Rokytnice v Orlických Horách. Zde 
o dva roky později zemřel. 

Hana Bílková 
 

(Děkuji panu PhDr. Janu Králíkovi, panu Karlu Šve-
covi, vnukovi strážmistra Karla Švece, za poskytnutí 
fotodokumentace, Ing. Pavlu Hankovi za poskytnutí 
historických pramenů rodiny Karla Hořánka. Zdroje: 
Archiv Kanceláře prezidenta republiky; Národní ar-
chiv, fond Generální velitel četnictva; Národní ar-
chiv, fond Ministerstvo vnitra; BARTEČKOVÁ, Ivana: 
Činnost Zemského četnického velitelství ve Slezsku 
1918–1928, http://theses.cz/id/uo8ex3/00183450-
515078814.pdf) 

Doklad o zapojení strážmistra Karla Švece do revolučních bojů v květnu 1945      foto archiv Karla ŠveceLíbeznický strážmistr Karel Švec při obchůzce 
                                             foto archiv Karla Švece

Generál Josef Šustr            foto archiv Karla Švece

Obci bylo vyhověno až po první světové válce v roce 
1919. 

Četnická stanice a velitelství byly zřízeny v čp. 42 
v prvním patře budovy, kde byly služebny i cela 
předběžného zadržení, tzv. CPZ. Sloužilo zde od 
dvou do pěti četníků, které zaměstnával stát a jím 
také byli placeni. 

Četníci zapisovali každodenní službu do Staniční 
služební knihy četnické stanice Líbeznice Praha ven-
kov. V knize jsou uvedeny trasy každodenních ob-
chůzek, a čím se daný den v Líbeznicích četníci za-
bývali. Dvě z těchto knih zachycují období od roku 
1936 do roku 1941, obě jsou uloženy v Oblastním 
archivu Praha-západ v Dobřichovicích. 

Trasy obchůzek 

Zapsané a konané dne 21. července 1936: 
První obchůzka (hlídka): železniční trať, křižo-

vatka u nádražní křižovatky u váhy, vodárna – kó- 
ta 206, křižovatka při kótě 232, kóta 232, Bášť 
čj. 1278, 1279, Baštěk , čj. 1276, cihelna báštěcká, 
hájovna báštěcká, kóta 246, křižovatka u nádraží, 
železniční trať (od 13 do 3 hodin). Zapsal strážmistr 
Jan Roun.  
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RODIČE I DĚTI ZNAKOVALI  
V LÍBEZNICÍCH A DALŠÍCH  
ČTRNÁCTI ČESKÝCH MĚSTECH  
V patnácti městech napříč celou Českou republikou se ve stejný den, ve 
čtvrtek 9. června 2022, rodiče se svými slyšícími nemluvňaty naučili doro-
zumět pomocí znaků při akci Znakujeme se zvířátky.  

Znakování v České republice používá již několik tisíc rodičů slyšících dětí. Tento 
způsob komunikace umožňuje dětem překlenout dobu, kdy rodičům rozumějí 
a chtějí komunikovat, ale fyzicky nejsou připravené na to, dané slovo vyslovit. 
Díky znakům dokážou vyjádřit své potřeby, pocity i to, co je zaujalo a o čem si 
chtějí povídat. Zažívají tedy úspěchy v komunikaci již v raném věku a to je moti-
vuje k rychlejšímu rozvoji řeči.  

„Učení znaků podporuje rozvoj komunikace i kognitivní vývoj dítěte. Studie 
ukázaly, že děti používající znakování Baby Signs v průměru začínají dříve mluvit, 
častěji navazují komunikaci s rodiči a přínosy znakování v batolecím věku u dětí 
zůstávají i do budoucna. Ve školních letech bylo u dětí, které v dětství používaly 
znakování, naměřeno vyšší IQ než u neznakujících vrstevníků,“ říká Michaela Tilton, 
výhradní zástupce programu Baby Signs pro Českou republiku a dodává, že zna-
kování je mimo jiné i součástí výuky anglického jazyka GoKids English pro děti od 
6 měsíců a pomáhá ve výchově bilingvních dětí.  

Akce Znakujeme se zvířátky se konala ve čtvrtek 9. června 2022 i v Líbezni-
cích. Zúčastnila se jí víc než desítka maminek se svými miminky. I když se zdálo, 
že bude pršet, počasí nakonec vydrželo a akci jsme si moc užili. V Líbeznickém 
Areálu zdraví provázely účastníky programem lektorky Jana Slivoně a Jana Javůr-
ková. Na šesti stanovištích se rodiče i děti pomocí aktivit, inspirovaných Montes-
sori pedagogikou, naučily šest znaků. Takových, které jim pomohou v komunikaci 
ohledně domácích mazlíčků. Dvouhodinovým programem děti provázel i medví-
dek BeeBo, který neoddělitelně patří ke kurzům Baby Signs.  

O programu Baby Signs  

Děti nám toho chtějí spoustu říct, i když ještě neumějí mluvit. S programem Baby 
Signs dokážou batolata i miminka vyjádřit, co je zajímá, co potřebují i jak se cítí. 
Výzkum prokázal, že používání programu Baby Signs podporuje rychlejší rozvoj 
řeči, snižuje frustraci dětí, obohacuje vztah mezi dětmi a rodiči a dává výrazný 
impulz k intelektuálnímu rozvoji dětí. Program byl vytvořen na základě dlouho-
letého výzkumu profesorek vývojové psychologie a autorek tří bestsellerů pro ro-
diče Lindy Acredolo, Ph.D., a Susan Goodwyn, Ph.D., a v České republice byl po-
prvé představen v lednu 2008. 

Jana Slivoně

SETKÁNÍ SENIORŮ 
NAD MALBOU 
Den 10. březen 2022 byl prvním dnem našeho 
„Setkávání seniorů nad malbou“ v prostorách 
MAS Nad Prahou. S velkými obavami jsem očeká-
vala, zda výzva k účasti osloví a vyvolá zájem mezi 
našimi seniory. K dispozici nám byla Ing. Ivou Cu-
covou nabídnuta místnost, kterou sama MAS vy-
užívá jako kontaktní místo, za což moc děkujeme. 
Skutečnost, že se první den sešlo 12 zájemkyň 
o nabízený kroužek a účast v následujících termí-
nech setkání nepoklesla pod 9 osob, je pro mne 
velkým zadostiučiněním.  

Děkuji tímto všem účastnicím zvláště za jejich 
vstřícnost, toleranci, zájem, podporu a nejvíce za 
chuť se malování věnovat. V některých případech 
byla účast podpořena i přítomností vnoučat a tady 
bych ráda ocenila nezbytnou složku generačního 
soužití dětí a prarodičů. Vzájemné obohacení je, 
věřte mi, solí života.  

Dne 19. května proběhla plánovaná návštěva 
Národní galerie v Praze s komentovanou prohlídkou 
jako odměna za píli a radost, kterou jsme si vzá-
jemně dopřáli jako zakončení jarního běhu s tím, 
že v září/říjnu bude zahájen další běh „Setkávání 
seniorů nad malbou“. Děkuji zastupitelstvu obce Lí-

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

Návštěva Národní galerie                                                                                                                        foto -jo-

beznice, zvláště pak Mgr. Janu Havlíčkovi, za po-
skytnutí dotace a Ing. Ivě Cucové, ředitelce MAS 
Nad Prahou, o. p. s., za poskytnutí zázemí. Velký 
dík patří také Pavlíně Strnadové z MAS Nad Prahou 
za komfortní prostředí a pomoc při zajištění pohoš-
tění účastnic. 

Termín podzimního „Setkávání…“ bude včas 
oznámen všemi dostupnými prostředky. Uvítáme 
případné nové zájemce. 

Přeji všem příjemné a klidné léto a pevné zdraví.  

Jaroslava Onderová

Děti se učí znakovat                                                     foto archiv Jany Slivoně
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MUŽI, KTEŘÍ  
VÝZNAMNĚ  
PŘISPĚLI 
K POZNÁNÍ O SVĚTĚ 
V. 

Sokrates měl mnoho žáků, kteří vytvořili celou řadu 
filozofických škol. Nejznámějším z nich byl Platon 
(427–347 př. n. l.), vlastním jménem Aristokles. 

V mládí byl uchvácen Sokratovou moudrostí na-
tolik, že zanechal vlastních literárních pokusů a po 
osm let provázel Sokrata při jeho filozofických dis- 
kusích. Po Sokratově procesu opustil spolu s dalšími 
Sokratovými žáky Athény a cestoval do Itálie, na  
Sicílii, do Egypta, do Kyrény. O cestách na Sicílii 
a o svých zkušenostech s tamními vládci Diónem 
a Dionýsem píše v Sedmém listě, jediném zachova-
ném autobiografickém textu. 

Ve věku 40 let (tedy snad roku 387 př. n. l.) se 
vrátil do Athén a v „Akadémově háji“ založil slav-
nou Akademii, která trvala až do roku 529, kdy ji 
zrušil císař Justinián. Jedním z nejvýznamnějších 
žáků Akademie byl Aristoteles a po Platonově smrti 
převzal Akademii jeho synovec Speusippos. Platon 
zemřel v Athénách ve věku 84 let. 

Platon je prvním řeckým filozofem, jehož spisy 
se nám zachovaly. Podrobně se tak můžeme sezná-
mit s vysvětlujícím a své názory obhajujícím proje-
vem Sokrata v rámci svého procesu v díle Obrana 
Sokratova, kde také zachytil poslední chvíle života 
svého učitele. Dalším význačným dílem jsou poli-

ZAJÍMAVÉ  
AKCE HRADU  
JENŠTEJN LÁKAJÍ  
NÁVŠTĚVNÍKY 
Léto a prázdniny se nám nezadržitelně blíží, a tak 
ještě než se rozprchnete od svých školních a pra-
covních povinností do dovolenkářského světa, při-
pravili jsme pro vás na hradě akci ke svatojánské 
noci. Ta je oslavou léta, lásky a bylin, které prý mají 
v tuto dobu nejsilnější léčivou i magickou moc. 
Vždyť účinků svatojánských bylin se v minulosti 
hojně využívalo v lidovém léčitelství, takže profesio -
nální babky kořenářky i obyčejné hospodyně se 
tuto noc vydávaly do přírody na voňavý lov!  

Přijďte se spolu s námi v neděli 26. června 
zúčastnit „Bylinkové vycházky“. Projdeme přírodní 
okolí Jenštejna, kde budeme sbírat byliny a získávat 
cenné rady o jejich účincích a zpracování. Vycházku 
zahájíme již klasicky v 15 hodin na hradním ná-
dvoří.  

Pro ty, kdo si chtějí užít opravdu velké množství 
zábavy v prostorách středověkého hradu, láká je 
řešit neobvyklé situace pomocí vlastní hlavy, umějí 
se vypořádat s nástrahami nelehkého putování 
a úkoly, je určena hra „Jenštejnský poklad“. Hru 
je možné absolvovat v otevírací době hradu. Bližší 
informace včetně herního plánu poskytne služba na 
pokladně. Hra je vhodná pro účastníky od 8 let. 

S posledními dny prázdnin je tradičně spojeno 
„Indiánské bubnování“ na hradě. Pokud tedy v ne-

OBECNÍ KNIHOVNA

TÉMA

Hrad Jenštejn                                                                                                                        foto Marek Šimerka

Vím jen, že nic nevím – jeden z nejslavnějších výroků připisovaných Sokratovi                        foto Google

děli 28. srpna v 15 hodin zaslechnete dunění bubnů 
a divoké výkřiky, nebude to znamenat obsazení 
hradu nezvanými kmeny, ale zahájení programu. 
Přijďte je podpořit v jejich rejdění a načerpejte ra-
dost a energii tancem v jejich rytmu.   

V průběhu letních prázdnin máme otevřeno od 
středy do neděle od 10 do 17 hodin. Více informací 
na www.muzeumbrandys.cz. 

-mj-

tické spisy Ústava a Zákony, v nichž navrhoval pří-
sné podřízení soukromého života občanů „ideál- 
nímu“ osvícenému státu, a nesmíme zapomenout 
ani na 34 dialogů. V Platonových „dialozích“ se 
obyčejně setkává několik účastníků, včetně Sokrata, 
a ve vzájemné diskusi „sokratovskou metodou“ si 
vyjasňují své názory. Platon je prototypem idealis-
tického filozofa, který náš nedokonalý, pomíjivý svět 
vidí jen jako stín odvozený od světa idejí pozname-
naného pythagorejskou mystikou čísel. Jediný z je- 
ho dialogů věnovaný přírodě známý jako Timaios 

pojednává o bozích a stvoření světa, prostoru 
a čase, některých astronomických poznatcích a čí-
selných vztazích. Podává také zprávu o zániku At-
lantidy, zkoumá lidské tělo, jeho smysly a choroby 
a varuje před labužnictvím. Dialog uzavírá s tím, že 
tento jediný a jednorozený vesmír je největší, nej-
lepší, nejkrásnější a nejdokonalejší. 

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

AD
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LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM 
5. 5. 1875 narozen český spisovatel, novinář, básník a překladatel Stanislav 
Kostka Neumann – Hrstka květů z různých sezón, Kniha lesů, vod a strání 
6. 5. 1875 narozen německý spisovatel, držitel Nobelovy ceny za literaturu 
(1929) Thomas Mann – Kouzelný vrch, Smrt v Benátkách, Buddenbrookovi 
11. 6. 1925 narozen americký romanopisec William Styron – Ulehni v temno-
tách, Sophiina volba, Doznání Nata Turnera 
12. 6. 1870 narozen český novinář a spisovatel Jakub Arbes – Elegie o černých 
očích, Poslední dnové lidstva 
21. 6. 1935 narozena francouzská prozaička a dramatička Françoise Saganová 
– Dobrý den, smutku, Máte ráda Brahmse?, Čarovná oblaka 
29. 6. 1900 narozen francouzský spisovatel a letec Antoine de Saint.Exupéry 
– Noční let, Malý princ, Citadela 

LETOPISY OBCE  
LÍBEZNICE 
XV. 

Dne 21.listopadu 1808 nastoupil Maxm. Jan Schiff-
ner, rod. z Prahy. Roku 1810 jmenován arcib. notá-
řem, r. 1828 vikářem brandýským a r. 1830 osob-
ním děkanem. 

Zemřel zde 19.února 1832 na choleru. Za něho 
kaplanovali v Líbeznicích Jan Holub, rodák zdejší 

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

a Em. Fibiger, který po smrti farářově faru admini-
stroval.  

Fr. Salášek, rod. z Radimě, dříve farář ve Slu-
kách, nastoupil zde 3. července 1832 a 22. neděli 
po sv. Duchu instalován Jiřím Jos. Krejčíkem, správ-
cem vikariátu brandýs. s farářem v Klomíně. 

Farář Jan Srb, rod. z Klíčan, setrval zde od 
r. 1837 do r. 1860; za toho vystřídali se zde kap-
lani: Fr. Branžovský, Jan Kovařovic, pozdější farář 
v Podolí, Filip Zimermann, Fr. Pondělík a Jan 
Švenda. 

 
Následující farář Jan Kotrba z Bořanovic, dříve 

farář v Kostelci na Křížkách, zemřel ještě před uje-
tím se fary zdejší. 

Jan Kuřák, rod. z Prahy, byl dříve farářem ve 
Slabcích, v Líbeznicích zemřel 27. září 1864.

Filip Zimermann, Pražan, předtím farář ve V. Po-
povicích, přišel sem 9. května 1865, r. 1868 jmeno-
ván vikářem proseckým. 

Štěpán Pittner, vikář a nesídelní kanovník kolleg. 
kapitoly vyšehradské, nastoupil 26. prosince 1878 
a zemřel zde 15. srpna 1905. Byl výborným kaza-
telem, obec líbeznická jmenovala ho čestným ob-
čanem.  

Příjmy faráře líbeznického. Při znovuzřízení fary 
r. 1693 hrabě Václav Nostic ze svobodného vůle 
a dobrotivosti věnoval faráři ročně 150 zl. Pro 
všechny časy, kterýžto plat dostávati bude buď 
čtvrtletně, nebo celoročně beze všech povinností ji-
ných. 

 
/Pokračování příště/ 

AD
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OD 6. ČERVNA MOHOU NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI POŽÁDAT O DOTACI  
NA VÝMĚNU ZASTARALÉHO KOTLE NA TUHÁ PALIVA ZA NOVÝ 

 
Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší 
emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vyměnit za nové 
ekologické zdroje vytápění. 

Lidé z domácností s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou na výměnu kotle dostat vý-
hodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých výdajů. O dotace je možné žádat pouze elektronicky. Příjem žádostí 
ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové do-
mácnosti v elektronické podobě bude bude zahájen 6. června 2022 v 10.00 hodin. Posledním dnem, kdy je možné 
o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022. 

Pokud se rozhodnete vyhledat informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, 
Zborovská 11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067 a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, 
v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny podrobnosti elektronické žádosti o kotlíkovou dotaci. 
„Protože však budeme žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žádost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat na úředním 
počítači. To by mohlo být bráno jako netransparentní a ovlivňující proces přidělování dotace. Žádost je jednoduchá 
a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru řízení dotačních projektů Kraj-
ského úřadu. 

Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví nemovitosti ve Středočeském kraji, ve které žadatel 
trvale pobývá a která je nebo byla vytápěna kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy (plynových kotlů se tedy 
žádost netýká).  

Žádost do dotačního programu kraje může podat pouze ten žadatel, jehož průměrný čistý příjem na člena domác-
nosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč, nebo žadatel, který je (a také všichni další členové domácnosti) ve sta-
robním nebo invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je dotační titul Nová zelená úsporám. 

Pokud budete úspěšní, bude vám proplaceno 95 % doložených uznatelných výdajů, a  to maximálně do výše  
180 tisíc Kč, když jste si pořídili tepelné čerpadlo, respektive 130 tisíc Kč v případě kotle na biomasu, 100 tisíc Kč v pří-
padě plynového kondenzačního kotle (pokud jste si ho aspoň závazně objednali do 30. dubna 2022). 
Dále by si žadatel měl kladně odpovědět na tyto otázky: 
• Mám počítač s připojením k internetu a e-mailovou adresu? Žádost se bude podávat elektronicky. E-mail může být 

i rodinného příslušníka nebo zprostředkující firmy. 
• Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. lednu 2021? To je datum uznatelnosti výdajů. 
• Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy 

k žádosti. 

Pokud byste chtěli telefonickou radu, využijte linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu  

kotliky@kr-s.cz.
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KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ 2022

Akce se konají v uměleckém sále ZUŠ            www.zuslibeznice.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Kalendář akcí  
pro rok 2022

  16. 7.   Sejdeme se na náměstí  

  20. 8.   Country večer 

   3. 9.   Líbeznický koloběh 

   3. 9.   Líbeznické vinné slavnosti 

  10. 9.   Posvícení  

 1. 10.   Vejšlap povodím Mratínského potoka 

27. 11.   Vánoční trhy a koncert  

v kostele sv. Martina 

28. 6. Koncert žáků Jiřiny Štrynclové a Heleny Matyášové, 
18:30 hodin

Daniel Skružný 
604 999 909 

daniel.skruzny@re-max.cz

BYDLÍM TU S VÁMI 
Váš realitní makléř pro Hovorčovice,  

Líbeznice a Měšice. 


