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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

KAPACITA LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

V pořadí čtvrté navýšení kapacity  
ve školském obvodu 

Navyšování kapacity žákovských míst ve spádovém 
obvodu obcí Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová Ves, Zlo-
nín, Předboj, Bořanovice započalo v roce 2014. 
Tehdy ZŠ Líbeznice stavbou Rondelu přidala ke 
svým stávajícím 500 žákům 240 nových míst. Na 
novostavbě za 47 milionů Kč se tehdy finančně po-
dílely spádové obce. Další rozšíření na sebe nene-
chalo dlouho čekat. Již ve školním roce 2017/2018 
byl zahájen provoz v půdní nástavbě „staré bu-
dovy“ líbeznické školy. Nástavba umožnila zvýšení 
kapacity o dalších 180 žáků. Náklady této stavební 
akce činily 38 milionů Kč a opět se na ní finančně 
podílely také spádové obce. K nárůstu obyvatel ve 
spádové oblasti se v tomto období přidala ještě na-
růstající oblíbenost líbeznické školy, a tak prakticky 
ihned po dokončení nástavby bylo jasné, že bude 
nutné kapacitu navyšovat dále. V rekordním čase 
mezi lety 2017 a 2019 dokázaly Líbeznice za při-
spění spádových obcí vyprojektovat, vysoutěžit 
a také postavit další objekt líbeznické školy – Neo -
rondel. Budova pro 600 žáků byla otevřena v září 
2019. Náklady na stavbu Neorondelu činily 246 mi-
lionů Kč a opět se na nich podílely spádové obce. 
Celkem byla kapacita školy v období 2015 až 2019 
navýšena z 500 na dnešních rejstříkových 1 600 žá- 
ků. Uvedené navýšení kapacity si vyžádalo 331 mi-
lionů Kč a bylo jej možné realizovat pouze díky  
dotacím Ministerstva financí a příspěvku Středoče-
ského kraje. 

Přitažlivost bydlení na venkově v dojezdové 
vzdálenosti do Prahy je ale neúprosná. Demogra-
fické studie předpovídající potřebné počty žákov-

ských míst v jednotlivých letech se navíc naplni- 
ly v těch nejpesimističtějších variantách. A tak již 
v roce 2018 před dostavěním budovy Neorondelu 
bylo zřejmé, že ani nově navyšovaná kapacita opět 
nebude stačit. Spádové obce se tehdy zavázaly za-
ložit Svazek Pod Beckovem a hledat vhodné umís-
tění pro úplně novou svazkovou školu Pod Becko-
vem. V té době bylo již jasné, že v Líbeznicích 
kapacitu dále rozšiřovat nelze. 

V roce 2019 vznikly studie proveditelnosti na 
čtyři možné umístění škol – v Předboji, Nové Vsi, 
Měšicích a v Bašti. Z aktualizované demografické 
studie vyplynulo, že kapacita nové školy musí být 
třikrát devět tříd. V polovině roku 2020 byly zadány 
architektonické studie na vznik dvou pracovišť školy 
– v Bašti a Měšicích. Od poloviny roku 2021 pak 
probíhají projekční práce ke stavebnímu povolení 
a jeho zajištění. Školní budova v Měšicích má pra-
vomocné stavební povolení od začátku července, 
školní budova v Bašti na stavební povolení čeká. 

Projekt tedy po třech letech projektových příprav 
zakončuje fázi povolování, pokračuje zpracování 
prováděcí dokumentace a začíná příprava výběro-
vého řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané 
náklady na stavbu nyní činí kolem 1 mld. Kč a bez 
vhodně nastaveného dotačního titulu stavbu nelze 
realizovat. Uvedené náklady jsou srovnatelné s ná-
klady dalších připravovaných svazkových škol ve 
Středočeském kraji. Jedná se o realitu aktuálních 
cen stavebních prací a materiálů. „Nastavené pod-
mínky státem vypsaných dotačních titulů ovlivní to, 
jakou výši úvěru si obce budou muset vzít, a tedy 

ZŠ a ZUŠ Líbeznice se dostává na své kapacitní možnosti. Od září letošního roku bude otevřeno sedm 
prvních tříd s průměrným počtem 33 žáků ve třídě. Do školy bude docházet celkem 1 550 žáků ze 
školského spádového obvodu tvořeného sedmi obcemi (Líbeznice, Bašť, Měšice, Nová Ves, Zlonín, 
Předboj, Bořanovice). Pro rozšíření školské kapacity ve spádovém obvodu vznikl již v roce 2019 pro-
jekt nové svazkové školy Pod Beckovem, která bude mít dvě pracoviště – v Bašti a Měšicích – o cel-
kové kapacitě 810 žáků.

Milí sousedé,  
období letních prázdnin uteklo jako voda a sto-

jíme na prahu nového školního roku. Během letních 
prázdnin se nám vždy nabízí pohled na to, co je se 
životem na venkově neodmyslitelně spjato. Jsou to 
žně. A i když je s nimi spojena zvýšená prašnost 
a hluk v naší obci, mám pohled na ně rád. Vždy 
nám totiž připomenou, že žijeme v hezké a úrodné 
zemědělské krajině, která nám dává obživu a tím 
i určitou jistotu v dnešním nejistém a neklidném 
světě. 

Po čtyřech letech, ve dnech 23. a 24. září, nás 
čekají volby do obecního zastupitelstva. Do těchto 
voleb se v obci zaregistrovaly dvě kandidátky – kan-
didátka líbeznické ODS a kandidátka Pro Líbezni- 
ce, sdružení nezávislých kandidátů. Obě kandidátky 
podle mého soudu nabízejí výběr z kvalitních kan-
didátů. Chtěl bych vás i touto cestou pozvat k vol-
bám a věřím, že se setkáme na některé z předvo-
lebních akcí. 

Během letních prázdnin pokračovaly stavební 
práce na rekonstrukci místních komunikací. Ulice 
Vnitřní již má nový povrch ze zámkové dlažby kom-
pletně hotový. V ulici Pakoměřická byl položen as-
falt na vozovku a nyní probíhá pokládání dlažby 
v chodnících, vjezdech, zvýšených křižovatkových 
přechodech a parkovacích stáních. Podařilo se nám 
dohodnout s obcí Bořanovice, že si zaplatí prodlou-
žení rekonstrukce Pakoměřické na jejich katastr tak, 
aby zrekonstruovaná komunikace pokračovala až 
po ulici U Cihelny. V Areálu zdraví jsme nechali vy-
asfaltovat plochu u multifunkčního hřiště navazující 
na ulici Sportovní. Nový povrch zajistí lepší pohyb 
chodců, cyklistů i kočárků a v zimním období za-
mezí vzniku bláta z provozu kluziště. 

Vyhlásili jsme dvě výběrová řízení. Jedno na do-
davatele úsporného LED osvětlení v obci a druhé na 
zhotovitele nového pavilonu s hygienickým záze-
mím a plochou pro poskytování služeb na místě pů-
vodní skautské chaty v Areálu zdraví. Práce na obou 
akcích začnou na podzim. V září bychom chtěli vy-
hlásit výběrové řízení na zpracovatele projektové 
dokumentace nového veřejného prostranství u by-
tovek mezi ulicemi Měšická a Na Mýtě.  

Nový školní rok přinese rekordní počet žáků v lí-
beznické škole. Rekord to však není příjemný. Ka-
pacitě líbeznické školy a projektu svazkové školy 
Pod Beckovem se věnujeme v samostatném článku. 
Ohledně budoucích školních budov v Bašti a v Mě-
šicích byla v srpnu podána žádost o dotaci na Mi-
nisterstvo školství, která je nezbytným krokem pro 
to, aby se mohlo na podzim vypsat zadávací řízení 
na zhotovitele stavby. Současně se však snažíme 
dosáhnout změny vypsaných dotačních podmínek, 
aby se projekt dal financovat. Nejsme v tom sami. 
Ve stejné situaci je dalších pět projektů svazkových 
škol kolem hlavního města a další obce začínají pro-
jekty škol řešit. 

Září nám v obci přinese bohatý program. Kromě 
několika předvolebních mítinků nás čekají dvě tra-
diční líbeznické akce. V sobotu 3. září se můžeme 
těšit na Líbeznické vinné slavnosti na Mírovém ná-
městí a hned následující víkend v sobotu 10. září na 
Líbeznické posvícení. Budu rád, když se na obou ak-
cích setkáme. 

 
Přeji vám krásné a pohodové zářijové dny. 

ZŠ a ZUŠ Líbeznice                                                                                                                     foto archiv obce
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ROZHOVOR

OTEVŘENÁ  
KOMUNIKACE  
V MŠ LÍBEZNICE 
Martina Podlipná jako dlouholetá ředitelka 
provedla líbeznickou mateřskou školu všemi 
modernizacemi a rozšířeními kapacity, v po-
slední době pak i pandemií covidu-19 a uprch-
lickou krizí vzniklou v důsledku války na Ukra-
jině. Ve všech těchto výzvách škola obstála. To 
by pochopitelně nešlo bez kvalitního pedago-
gického týmu. Nyní mateřská škola stojí na 
prahu nového školního roku a to je nepo-
chybně vhodná příležitost k rozhovoru.  

Martino, jak je školka připravena na zahá-
jení nového školního roku a co všechno 
tato příprava obnáší?  

Po prázdninách je opět připravena na nový školní 
rok, který již, doufáme, bude probíhat úspěšně, bez 
komplikací a standardním způsobem. Naše mateř-
ská škola má školní vzdělávací program s názvem 
„Uč se a poznávej, hraj si a dováděj“ a je zaměřený 
na metody prožitkového a kooperativního učení 
hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na pří-
mých zážitcích dítěte a většinou jsou dětmi přijí-
mány nejsnáze, neboť mají emoční podtext. V ná-
vaznosti na tento program je potřeba sestavit plán 
akcí a činností na nový školní rok. Nejsložitější je za-
řadit nové činnosti a akce tak, aby děti měly stále 
nové zážitky a podněty pro vzdělávání.  

V neposlední řadě k zahájení školního roku patří 
velká spousta administrativy. Kdo se rozhodne pro 
tuhle práci, musí počítat s tím, že k ní ohromné 
množství papírování prostě patří. 

Čekají děti a jejich rodiče s novým školním 
rokem nějaké změny, případně chystají se 
v průběhu školního roku?  

Samotný provoz mateřské školy se nijak výrazně ne-
změní. Ke změně dojde pouze v případě dodavatele 
stravování. Do konce letošního školního roku nám 
stravu zajišťovala vývařovna ZŠ Líbeznice a od září 
2022 budeme stravu dovážet ze ZŠ Brandýs nad 
Labem. Nebude to pro nás zcela nová zkušenost, 
protože tento model stravování byl již nastaven 
před třemi lety. 

Stále je však co měnit a zlepšovat. Tento školní 
rok se chceme hlavně zaměřit na dovybavení za-
hrady u budovy „Jeřabinka“. 

Jak je to s pedagogickým sborem, kolik má 
osob a nakolik je stabilní? 

V současné době má mateřská škola 20 pracovních 
úvazků, z toho 13 pedagogických pracovníků. Celý 
kolektiv zaměstnanců je již několik let neměnný. 
Vzhledem k velmi kvalitní práci všech mých kolegyň 
pevně doufám, že tomu tak bude i nadále. 

Kolik žádostí o přijetí se pro nový školní rok 
sešlo a kolik dětí nebylo přijato? 

Pro předškolní vzdělávání bylo pro školní rok 2022/ 
/2023 možné přijmout 45 dětí, žádostí o přijetí bylo 
předloženo 62 a přijato bylo po posouzení všech 
žádostí s podmínkami pro přijetí z tohoto počtu cel-
kem 45 dětí. Tím byl naplněn nejvyšší povolený 
počet kapacity 128 dětí. 

Jak hodnotíte uplynulý školní rok? 

I přes veškeré obtíže můžeme prohlásit, že naše 
škola, její učitelé i ostatní zaměstnanci v tomto těž-
kém období obstáli se ctí a v rámci možností celou 

Martina Podlipná                              foto archiv MŠ

situaci zvládli. V mnoha případech to bylo za ce- 
nu maximálního úsilí a obětavého vynaložení mno-
hem většího množství energie, než by tomu bylo 
v běžném školním roce bez pandemie covidu-19 
a uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině. 
Za to všem patří můj obrovský dík. 

U každé veřejné instituce, mateřskou školu 
nevyjímaje, nabývá na důležitosti komuni-
kace. Jak se vám daří komunikovat s rodiči? 

Škola prosazuje otevřenou a přímou komunikaci 
s rodiči, dokonce i některé porady jsou otevřené zá-
stupcům rodičů. Tato setkání hodnotím velmi pozi-
tivně. Než aby rodiče řešili věci mimo školu a vzni-
kala tak nějaká nedorozumění, je lepší je vyslech- 
nout a k debatě přizvat. Každá třída má své dva 
třídní důvěrníky, kteří se jednou za čas porad ve 
školce zúčastní. Přicházejí s dotazy a připomínkami, 
jež získávají od ostatních rodičů, prezentují, co se 
jim nelíbí a s čím jsou naopak spokojeni. Dávají nám 
zpětnou vazbu a často přicházejí i s pochvalou. To 
je pro nás důležité a motivující. Záležitosti týkající se 
chodu školky a jednotlivých tříd jsou tradičně vyvě-
šeny na nástěnkách a také komunikovány s rodiči 
e-mailem, někdy ústně při předávání dětí. Co se kaž-
dopádně v šatně před ostatními rodiči neřeší, jsou 
záležitosti jednotlivých dětí, které jsou osobního 
charakteru, obzvláště věci týkající se speciálních 
vzdělávacích potřeb dítěte. Pokud si chce rodič s uči-
telem promluvit, může si domluvit schůzku na pře-
dem stanovený čas. Stejně tak si učitelé zvou rodiče 
na individuální konzultaci, například pokud mají 
pocit, že s dítětem něco není v pořádku (viz diagno-
stika dětí). Učitele vidím jako člověka, kterému je 
možné důvěřovat a na kterého je možné se spoleh-
nout. K tomu patří i to, že si učitel udělá na rodiče 
čas, aby si společně o dítěti promluvili v důvěrné 
atmosféře, hledali řešení potíží nebo aby například 
učitel mohl rodičům vysvětlit, proč s dítětem pracuje 
zvoleným způsobem. V případě, že se něco děje, 
považuji za důležité řešit to ihned a neodkládat na 
později. To platí obecně, ale u dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami obzvlášť. 

Ve funkci ředitelky mateřské školy působíte 
již dlouhou dobu a vašima rukama tak pro-
šlo hodně dětí. Vyznačují se dnešní děti ně-
jakými specifiky, ať již v chování, nebo ko-
munikaci? 

Povahy dětí se v zásadě nemění. Do mateřské ško- 
ly přicházejí s tím, že si budou hrát. Naším úkolem 
je vnímat dítě jako jedinečnou bytost s ohromným  
vývojovým potenciálem a v dětství vidět nejdů- 
ležitější období života člověka. Nabízet dětem vý-
chovný a vzdělávací přístup, který by co nejlépe  
odpovídal potřebám rozvoje osobnosti dítěte. 

Jakou máte zkušenost s novými přístupy ke 
vzdělávání? 

Edukace žáků na různých stupních školského sy-
stému (vzdělávací soustavy České republiky) je 
v současnosti rámcově vymezena kurikulem, jehož 
směřování sleduje trend integrace žáků do kolek-
tivů jejich vrstevníků, trend takzvaného inkluzivního 
vzdělávání. Jednou ze základních věcí pro fungující 
začleňování dětí s různými speciálními vzdělávacími 
potřebami a zázemím je úzká spolupráce peda-
gogů, odborné metodické vedení a podpora od ve-
dení školy.  

Jednou z nedílných součástí práce našich pe- 
dagogů je včasné odhalení různých potíží dítěte. 
Všechny učitelky u nás mají školení pedagogické 
diagnostiky, to je pro nás zásadní. Měly by tak být 
schopné provést kvalitní diagnostiku a navrhnout, 
jak dále postupovat. Školení v pedagogické diagno-
stice se účastní také všichni asistenti pedagoga. Ač-
koli diagnostika nespadá do jejich kompetencí, 
mohou učitelce přispět svým postřehem.  

Obvykle si během prvních týdnů učitelky vytvoří 
plán pedagogické podpory (PLPP) pro děti, u kte-
rých je potřebné řešit konkrétní nedostatek. Plán 
připraví i pro děti s odlišným mateřským jazykem. 
Přibližně tři měsíce pak během výuky s dítětem pra-
videlně individuálně pracují. Pokud nedojde ke zlep-
šení, škola rodiče nasměruje na školské poradenské 
zařízení (ŠPZ). Pokud mají navržená opatření pozi-
tivní výsledky, učitelka pokračuje v nastaveném re-
žimu.  

Jak se vám a vašim kolegyním v líbeznické 
mateřské škole učí? 

Všechny třídy jsou prostorné, světlé a nově vyba-
vené. Poskytují dětem i nám zaměstnancům pří-
jemné prostředí, ve kterém se dobře cítíme a dobře 
se nám pracuje.  

Máte do nového školního roku nějaké 
přání? Chtěla byste něco vzkázat dětem, 
rodičům?  

Mateřská škola by měla dětem přinášet pocit bez-
pečí, jistot, vřelého chování od dospělých i dětí 
a vzdělávání formou hry. Toho se snažíme dosaho-
vat tím, že veškerý čas dítěte strávený v mateřské 
škole pečlivě plánujeme a využíváme.  

Mým přáním je, aby tento čas nevyplňoval 
dětem většinu dne, jak to bohužel často bývá. Přála 
bych si, aby všechny děti měly to štěstí, že jejich 
přání, potřeby a bolístky znají jejich rodiče, nikoli 
jen jejich učitelky. 
 
Děkuji za rozhovor. 

Jan Havlíček
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i to, zda kromě svazkové školy budou schopny 
v dalších letech realizovat i jiné investice,“ říká sta-
rosta obce Jan Havlíček.  

Kritický školní rok 2023/2024 

Nová budova líbeznické školy, tzv. Neorondel, byla 
zaplněna již ve školním roce 2020/2021, tedy dva 
roky po svém otevření. Od té doby je přijímání no-
vých žáků do líbeznické školy umožněno jen díky vy-

Dokončení ze strany 1 užívání odborných učeben pro kmenové třídy a na-
vyšování počtu dětí ve třídě. Pro školní rok 2023/ 
/2024 bude škole chybět šest učeben. Ani jedna ze 
školních budov svazkové školy však k tomuto datu 
zprovozněna nebude. Předpokládá se, že výstavba 
započne na jaře 2023. Spádové obce nyní společně 
řeší, jak se postarat o sedm tříd prvňáčků, kteří mají 
dle prognóz nastoupit k výuce ve školním roce 
2023/2024. Nyní již můžeme říct, že starostové do-
tčených obcí dokázali zajistit náhradní prostory, kde 
bude výuka v režii líbeznické školy moci probíhat. 
Jedná se o jednu třídu v Měšicích ve dvou místnos-

tech komunitního centra, o jednu třídu v Nové Vsi 
v prostorech knihovny, o jednu třídu ve Zloníně 
v malém sále komunitního centra, o dvě třídy v Bašti 
v sálech komunitního centra a o jednu třídu v Líbez-
nicích v komunitním centru. Prohlídka ze strany kraj-
ské hygieny ukázala, že po úpravách v některých 
prostorách (osvětlení, akustika) bude možné pro-
story využívat pro výuku. Líbeznická škola tak bude 
i ve školním roce 2023/2024 schopna přijmout žáky 
do sedmi prvních tříd.  

Jan Havlíček

TÉMA

Po dvou letech škola zorganizovala Den otevřených 
dveří, kdy si návštěvníci mohli prohlédnout všechny 
prostory tří školních budov. Jako průvodci jim byli 
k dispozici žáci a žákyně devátých tříd, kteří zájemce 
provedli celým areálem školy a ukázali jim kmenové 
třídy, odborné učebny, prostory kuchyňky nebo dílen 
či jednu z nejkrásnějších prostor na škole, kterou je 
umělecký sál. O prohlídku školních budov byl velký 
zájem, současní žáci často ukazovali svým rodičům, 
kam chodí do školy, a mezi zájemci bylo i hodně 
těch, kteří na líbeznickou školu teprve chystají. 

Moc pěkný program ke dni otevřených dveří na-
chystala základní umělecká škola. V 16 hodin se 
uskutečnila vernisáž absolventských prací žákyň vý-
tvarného oboru Anny Mlynaričové a Sáry Skalické. 
Obě mladé umělkyně prokázaly, že mají výtvarný ta-
lent, a jejich obrazy zaujaly svojí originalitou a pro-
fesionalitou. K vidění byly i práce dalších žákyň 
a žáků výtvarného oboru, krásná díla zdobila nejen 
výtvarný ateliér, ale i chodby školy. 

Pak už kroky většiny návštěvníků směřovaly k nej-
větší atrakci celého komponovaného programu, 
k desetimetrovým modelům Země a Měsíce. Oba 

modely, které mají jména Terralóna a Lunalón, dora-
zily do Líbeznic z brněnské hvězdárny. „Jsem moc 
rád, že se podařilo s ředitelem brněnské hvězdárny 
Jiřím Duškem dojednat návštěvu obou modelů na lí-
beznické škole. Obzvláště když jsme se dozvěděli, že 
model Země jen zřídkakdy opouští Brno. Rovněž mě 
těší velký zájem místních líbeznických sousedů i přes-
polních návštěvníků,“ říká k celé akci František 
Grunt, ředitel školy. Oba modely jsou navrženy tak, 
aby byly pro publikum zajímavé ve dne, ale také 
v noci. Proto při výrobě autoři Michal Okleštěk a Jan 
Machát (VISUALOVE) věnovali pozornost také osvět-
lení navržené grafiky a ladili teploty chromatičnosti 
světel tak, aby lidé měli opravdu pocit, že se sku-
tečně jedná o planetu Zemi nebo Měsíc. Například 
podklady pro Lunalón vytvořila sonda Lunar Recon-
naissance Orbiter, která od roku 2009 mapuje na-
šeho vesmírného souseda s rozlišením 100 metrů, 
včetně záběrů vybraných oblastí s detaily 50 cm ma-
lými. Potisk je tak dokonalý, že z větší vzdálenosti při-
pomíná reálný satelit. 

Planety byly vystaveny již od 11 hodin, takže je 
stihli navštívit i žáci a žákyně školy v rámci výuky 

nebo školní družiny, odpoledne pak byly k dispozici 
širokému publiku.  

Druhým, tentokrát hudebním vrcholem celé akce 
byl koncert skupiny J. J. Jazzmen. Kapela dle svých 
slov hraje Jazz New Orleans Style a patří opravdu 
k české špičce. Od roku 1993 hraje po celém světě, 
jejich kvality dokazuje i to, že v roce 2001 byli po-
zvání přímo do New Orleans na New Orleans Jazz 
& Heritage Festival. Každoročně se J. J. Jazzmen 
účastní významných jazzových akcí a festivalů. 
„Není časté, aby v rámci akce pořádané školou vy-
stoupila tak skvělá jazzové kapela. Nás to těší o to 
více, že jedním z jejích členů je kolega Josef Pospíšil, 
který na zušce vyučuje hru na trubku, flétnu a vede 
školní orchestr,“ dodává ke koncertu František 
Grunt. Tři hodiny skvělé muziky utekly jako voda 
a přibližně v půl desáté došlo k rozsvícení obou mo-
delů a vlastně k dalšímu vrcholu celého večera. Mo-
dely Terralóna a Lunalón tak nabídly další dimenzi 
unikátního vesmírného zážitku. Komponovaný večer 
skončil o půlnoci, kdy se oba modely vydaly na zpá-
teční cestu do Brna.  

-na-

TERRALÓNA A LUNALÓN I JAZZ ROZSVÍTILY AREÁL ŠKOLY  
V pátek 17. června zažil areál líbeznické základní školy bohatý odpolední i večerní program. V rámci dne otevřených dveří byly k vidění nejen všechny 
prostory školních budov, ale i unikátní vesmírný zážitek a koncert. Líbeznická škola tak nabídla zajímavý program pro všechny věkové kategorie.   

Terralóna a Lunalón u líbeznické školy                        foto Petra Hajská J. J. Jazzmen v plném hudebním nasazení                  foto Petra Hajská

Anna Mlynaričová a Sára Skalická s paní učitelkou Voldřichovou 
                                                                                                     foto Petra Hajská Tým brněnské hvězdárny s pány školníky                   foto Petra Hajská
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TANEČNÍ ŠKOLA DANY GREGOROVÉ – 
4. ROČNÍK LÍBEZNÉHO TANČENÍ V DIVADLE LA FABRIKA 
Taneční škola Dany Gregorové slaví pět let od svého založení a po úspěšném školním roce uspořádala již tradičně Líbezné tančení. Pro letošek se 
místem konání stala La Fabrika v Praze, kde 18. června vystoupil celý soubor včetně hostů v představení s názvem Taneční putování cirkusovým 
světem. 

Diváci zhlédli úžasnou show, kterou moderoval Michael Dymek, zpívala Lenka Kučerová z Národního divadla, své kousky předvedl akrobat Vašík Šašík a hlavně 
tančily svěřenkyně Dany Gregorové. K vidění bylo 10 choreografií, ve kterých se spojil balet, gymnastika a moderní tanec. Vystoupení nabídlo jak na soutěžích 
oceněné tance, tak zcela nové choreografie. Premiéru měly dva nové videoklipy připravené taneční školou.   

Úvodní vystoupení přivítalo diváky v Cirkuse Gregorini, v nějž se na jeden večer taneční škola proměnila. Poprvé jsme mohli vidět videoklip natočený u 200 let 
starého kolotoče, který na pražský Petřín zavítal z Florencie a patří k nejkrásnějším v Evropě. Svižný tanec Klobouky vystřídala zábavná choreografie Army se só-
listkou Sofinkou Růžičkovou, a tak se dočkali i rodiče, kteří je dosud nemohli vidět na soutěžích. Nejstarší dívky se předvedly v zářivých kostýmech na hudbu ze 
známého filmu Flashdance v tanci Židle a na kolečkových bruslích je doprovodila Jůlinka Nováková. Videoklip Romeo a Julie natočený ve Vyšehořovické tvrzi 
předcházel společnému vystoupení dvou ročníků a na chvíli jsme se tak všichni ocitli v italské Veroně na plese u Kapuletů. Sólo tančili Anička Mrázová a Honza 
Hála. Léty prověřenou klasiku vystřídaly dívky z přípravky se skladbou Rici pici. Zpívající Lenku Kučerovou doprovodily s malou choreografií Deštníky Anička 
Mrázová a Lucinka Černínová. Velkým zážitkem byl tanec Oči, ve kterém se objevily nejzkušenější tanečnice, a nikdo nebyl na pochybách, že jde o nejúspěšnější 
taneční choreografii Dany Gregorové. Sólo na skladbu I Dream a Dream z muzikálu Bídníci předvedla Natálka Hejkalová. Představení vyvrcholilo závěrečnou cho-
reografií celé taneční školy a samotné Dany Gregorové. Z ohlasu diváků je zřejmé, že šlo o nejlepší Líbezné tančení v jeho historii. 

Vlasta Černínová 
foto Petra Hajská

Úvodní choreografie Army

Deštníky Finále
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Taneční škola Dany Gregorové  
pořádá talentové zkoušky  

pro děti 5–8 let. 

Sportovní hala Na Chrupavce,  
taneční sál 

2. září 2022 v 15.00 hod.

Flashdance Klobouky

Natáčení videoklipu Oči

Rici pici Romeo a Julie

Michal Dymek a Dana Gregorová
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MATRIKÁŘ,  
MATRIKÁŘKA 
Každý člověk, který se narodí, je „zaprotoko-
lován“ do matriky, kam jsou postupně zapiso-
vány i další mezníky jeho života, jako je sňatek, 
rozvod, úmrtí.  

Vznik státních matrik v roce 1950 

Ve druhé polovině 20. století – z důvodu roztříště-
nosti matričních zápisů – byl státem uzákoněn jed-
notný systém vedení matrik, a to zákonem č. 268 Sb., 
o matrikách, ze dne 7. 12. 1949, platným s účinností 
od 1. 1. 1950. Jednalo se o historický mezník, kdy 
matriky, vedené do té doby farními úřady, byly pře-
dány státu. Před rokem 1950 byly vedením matrik po 
staletí pověřeny farní úřady a jejich duchovní správci 
nebo jimi určené osoby, většinou učitelé, lidé, kteří 
uměli psát. I současné matriky jsou vedeny ručně, je 
proto velmi důležitý matrikářův rukopis, aby zápisy 
byly čitelné. K zápisům je používán dokumentní in-
koust, který ani po staletích nevybledne a zůstane 
zřetelný.  

Velikosti formátů matričních knih se v průběhu 
času měnily, vždy však byly vázány do bloků s pev-
nou vazbou. Stránky matrik mají podobu formulářů 
s povinně předepsanými údaji, které se rovněž ob-
sahově měnily. Současný formát matriční knihy se 
ustálil na velikosti A4.  

Pověřenou úřední osobou, která zápisy v matri-
kách o obyvatelích přiděleného matričního obvodu 
provádí, je od roku 1950 státní úředník, matrikář 
nebo matrikářka. Podmínkou je složení státní ma-
triční zkoušky. Díky jejich práci je existence obyvatel 

zachycena jak pro současnost, tak i pro generace 
příští. Po převzetí matrik obcí Líbeznice z Farního 
úřadu Líbeznice v roce 1950 se prvním státním ma-
trikářem matričního úřadu (matriky) Líbeznice stal 
pan František Belda.  

Práce matrikáře/matrikářky není jednoduchá, 
vyžaduje znalosti, přesnost, pečlivost, spadá do  
ní mnohem více činností než pouhé zápisy do 
knih. Například při podávání žádostí snouben- 
ců o uzavření manželství matrikář posuzuje práv- 
ní způsobilost žadatelů k tomuto aktu. Na správ-
ném posouzení každého případu je závislý vznik 
manželství a platnost manželství před zákonem. 
Do matriky se rovněž zapisuje úmrtí a narození 
v daném matričním obvodu. Neméně důležitá 
jsou vedení správních řízení o změně jména a pří-
jmení, přiznání otcovství a podklady pro vydá- 
ní občanských průkazů. Matrikář ale také připra-
vuje slavnostní obřady, pro něž shromažďuje  
formální podklady, a při obřadu představuje od-
dávajícímu novomanžele. Matrikář také přítomen 
při vítání občánků, které sice není zákonem urče-
nou činností matriky, ale stalo se tak dobrým zvy-
kem. 

Současné líbeznické matriční knihy se nacházejí 
na obecním úřadě. Starší jsou uloženy ve státním 
archivu, kde jsou chráněny archivním zákonem. 
Většina historických matrik byla zdigitalizována 
a zpřístupněna badatelům elektronicky. Jsou do-
stupné na: https://ebadatelna.soapraha.cz/pages/ 
NewsPage;jsessionid=4BEE4C41D6D7CAA6A5F86
1473C6F8841?0. 

Vedle úředních potřeb slouží matriky také jako 
základní historické prameny jednak pro historiky, 
jednak pro badatele k sestavení dějin rodů, a to 
i s ohledem na zákon č. 110/2019 Sb., o zpraco-
vání osobních údajů, z 24. dubna 2019 (zákon 
o GDPR). 

Seznam líbeznických státních  
matrikářů a matrikářek od roku 1950 

František Belda, první matrikář, 1950–1952 
Antonín Zika, 1952–1956 
Ludmila Kostelecká, první matrikářka, 1956–1966 
Alena Hlaváčková, 1966–1974 
Ludmila Severová, 1974–1979 
Hana Akrmanová, 1979–1982 
Galina Studená, 1983–2010 
Lucie Vörösová, Mgr., od 1998 doposud 
Jana Idjerová, od 2011 doposud 

Matriční obvod v 21. století 

Matriční úřady mají státní správou přesně stano-
vený matriční obvod obcí, většinou kopírujících pů-
vodní obce přifařené k farnosti. Ovšem nebylo to 
vždy pravidlem. V šedesátých letech 20. století pod 
matriční úřad v Líbeznicích spadaly i obce jako Bře-
ziněves, tehdy ještě vesnice, ale také Horňátky nebo 
Byšice, které se postupně přeregistrovaly.  

Do roku 2004 do matričního obvodu Líbeznice 
patřily obce: Bašť, Bořanovice, Hovorčovice, Koje-
tice, Líbeznice, Předboj, Sedlec a Zlonín. 

Od roku 2005 matriční obvod Líbeznice tvoří 
obce: Bašť, Bořanovice, Hovorčovice, Líbeznice, 
Předboj, Sedlec a Zlonín.  

Roku 2005 došlo ke změně správního obvodu, 
Kojetice začaly spadat pod správní obvod obce 
s rozšířenou působností Neratovice, matriční obvod 
Neratovice. Kojetické matriční knihy proto byly pře-
dány do Neratovic. 

Z historie matrik 

První zmínka o vedení matrik s evidencí osob, kte-
rým byly udělovány svátosti, je cca z roku 1137.  

Ludmila Kostelecká – první líbeznická matrikářka 
                                                  foto Galina Studená

Galina Polednová Studená – matrikářka  
a tajemnice                               foto Lucie Vörösová

Lucie Vörösová                               foto archiv obce
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Církevní matriky (libri ecclesiastici, libri  
parochiales, Kirchenbücher)  

Počátky vedení matrik v českých zemích spadají 
do první poloviny 16. století. Vedením matrik byla 
v minulosti pověřena církev. Roku 1563 tridentský 
koncil stanovil povinnosti farářů zapisovat sňatky 
a křty do knih – matrik. Jejich vedením byly pově-
řeny farní úřady a jimi zase jejich církevní hodnos-
táři, vzdělaní a schopní vedení matrik. Církev rovněž 
vykonávala „svátosti“ (z lat. sacramentum – „po-
svátná věc, posvátný úkon, přísaha“, jako je křest, 
biřmování, eucharistie, svátost smíření, svátost ne-
mocných, manželství, kněžství = svěcení kněžstva). 

Třicetiletá válka znamenala zánik činnosti mnoha 
úřadů a tím došlo i k narušení celkové struktury 
řádné evidence vedení matrik. Po ukončení války 
byla snaha o obnovení farností, ale problém byl 
v nedostatku farářů. V Líbeznicích fara rovněž za-
nikla, v této době byli obyvatelé přifařeni pod farní 
úřad v Kostelci nad Labem. Ke zlepšení poměrů 
došlo až ke konci 17. století.  

Reformy za vlády Marie Terezie 

Za panování císařovny Marie Terezie (1740–1780) 
stát začal sledovat přírůstky a úbytky obyvatel 
v souvislosti se statistickými, vojenskými a daňovými 
potřebami evidovat populaci. V roce 1770 byla  
zavedena jednotná latinská matriční formule, do-
plněná o evidenci poddanské příslušnosti. V matrič-
ních záznamech převládla latina. Zavedená rubri- 
katura někde již na tištěných formulářích nedovo-
lovala vynechat některé předepsané údaje a zápisy 
se tak staly přehlednějšími. 

Roku 1771 byly v matrikách zavedeny záznamy 
o domovních číslech (císařský reskript ze dne 10. 3. 
1770), guberniálním nařízením z téhož roku byly 
zrušeny štolové poplatky za zápis o křtu a téhož 
roku byl vydán dvorský dekret zakazující vpisová- 
ní jména domnělého otce nemanželského dítěte. 
V roce 1774 bylo nařízeno farářům chránit matriky 
před požárem. 

Roku 1779 vstoupilo v platnost nařízení uvádět 
v matrikách osobní jména a nikoli jména podle 
gruntů, nýbrž podle jména rodiny. Přezdívky se však 
v praxi udržely ještě dlouhou dobu. 

Reformy za vlády Josefa II.  

Patentem ze dne 15. 5. 1781 byly matriky pro- 
hlášeny za veřejné listiny. Tak došlo k rozhodujícím 
zásahům osvícenského státu do vedení matrik. Zdo-
konalení formální úpravy matrik a zavedení formu-
láře s předtištěnými rubrikami ve zvláštních samo-
statných knihách pro každý druh zápisů nařídil 
císařský patent z 20. 2. 1784. Příloha tohoto ma-
tričního patentu předkládala nový a důkladnější 

vzor formuláře matričních zápisů. Věrohodnost ma-
trik již neměla být závislá na osobě matrikáře (fa-
ráře, kantora), ale vedení matrik podle povinného 
formuláře bylo státem stanoveno výhradně správ-
cům far a dohled nad správným chodem matriční 
agendy byl svěřen biskupům a krajským úředníkům. 
Tato ustanovení doplnil patent z 19. 7. 1784, který 
nařizoval vést pro každou osadu farnosti zvláštní 
matriku nebo oddíl matriky. V této době nahradila 
latinu němčina, případně čeština.  

Dvorským dekretem ze dne 25. 2. 1788 byla za-
vedena povinnost vlastnoručních podpisů svědků. 
Od roku 1790 (3. 1.) bylo nařízeno také pořizovat 
k obsahu matrik jmenné indexy, což se později roz-
šířilo i na matriky starší (3. 6. 1802).  

Formulář pro matriku sňatků  

Rubriky: datum, číslo domu, křestní jméno a pří-
jmení ženicha a nevěsty, jejich náboženství a stáří 
a rodinný stav (svobodný/svobodná nebo vdovec/ 
vdova). U svědků křestní jméno, příjmení a stav. 
Svědkové, pokud uměli psát, měli se vlastnoručně 
podepsat. Jestliže neuměli psát, jejich jméno zapsal 
farář a svědci měli osvědčit zápis připojením křížku 
či jiného znamení vlastní rukou. 

Formulář pro matriku křtů  

Rubriky: datum narození, číslo domu, křestní jméno 
dítěte, náboženství, pohlaví, původ (legitimita), 
křestní jméno a příjmení rodičů a kmotrů. Jméno 
otce nemanželského dítěte je možné připojit jen 
tehdy, pokud se sám přizná. Kmotři připojovali buď 
vlastnoruční podpis, nebo znamení. 

Formulář pro matriku úmrtí 

Rubriky: datum úmrtí, číslo domu, jméno, nábožen-
ství a stáří zemřelého a příčina smrti, kterou pí-
semně stanovili buď ohledavač mrtvol, krajský fysi-
kus, nebo místní chirurg (zkoušený ranhojič). Tento 
formulář se v praxi zcela nedodržoval. 

Uchovávání matrik 

Roku 1790 (3. 1.) bylo nařízeno uchovávat matriky 
na farách, a ne v bytech kantorů. Jako důsledek 
prohlášení matrik za veřejné listiny bylo nařízeno 
krajským úřadům všechny matriky opatřit nejen fo-
liací (číslováním), s uvedením počtu stran na za-
čátku matriky, ale zároveň všechny listy provléct 
stužkou a zapečetit. Nařízení vešlo v platnost roku 
1792. 

Dne 1. 5. 1794 bylo nařízeno duchovním správ-
cům uvádět v křestních a oddacích matrikách údaje 
o panství a místu původu rodičů matky nebo ne-
věsty. V praxi se zápis v rubrice rodičů stále rozšiřo-

val a na přelomu 18. a 19. století začali být uváděni 
i prarodiče včetně jejich bydliště. V matrice úmrtí 
byla přidána také rubrika zaopatření umírajícího. 

Jména porodních bab 

Na počátku 19. století se u zápisů pokřtěných za-
číná objevovat jméno porodní báby, které se úředně 
zavedlo roku 1825 (2. 7.). Roku 1811 bylo stano-
veno průběžné číslování matričních zápisů. 

Ustanovení matričního patentu z 20. 2. 1784 
setrvávalo v platnosti de facto až do roku 1949. 
Během 19. století došlo ještě k řadě úprav ve vedení 
matrik různými výnosy, ovšem byly to úpravy pouze 
doplňující. Například v roce 1840 došlo k vydání no-
vého formuláře, který zachovával linii formuláře 
z roku 1784 a v podstatě shrnoval postupně uplat-
ňované změny. 

Další změnu formuláře si vyžádalo zrušení patri-
moniální správy po roce 1848, tj. uvádění názvu 
kraje, podkrajského úřadu a okresního soudu místo 
původního označení panství (23. 3. 1850). 

Druhá polovina 19. století  

Dochází k vyvrcholení státních i církevních nařízení. 
Usnesení pražského koncilu v roce 1860 a pražské 
synody v roce 1873 přinesla podrobné předpisy pro 
vedení matrik. K definitivnímu sjednocení matrič-
ních formulářů na území Čech došlo na jednání 
konference zástupců pražské, litoměřické a králo-
véhradecké konzistoře v roce 1890. 

V roce 1868 vydaný říšský zákon č. 47 dovoloval 
katolíkům uzavírat i občanské sňatky. Příslušné ve-
dení civilních oddacích matrik zajišťovala okresní 
hejtmanství a magistráty. V roce 1870 bylo nařízeno 
vést matriky narozených, oddaných a zemřelých pro 
osoby nepatřící k žádné státem uznávané církevní 
společnosti a pro osoby bez vyznání. Hlavní vedení 
matričních knih však zůstalo v kompetenci katolické 
církve a ostatních státem uznaných církví. 

V době nacistické okupace byla na odtrženém 
pohraničním území zavedena všeobecná státní evi-
dence obyvatelstva, která se vztahovala i na říšské 
občany v tzv. protektorátu Čechy a Morava. 

V padesátých letech 20. století přechází vedení 
matrik církvemi na stát zákonem č. 268 Sb. ze dne 
7. 12. 1949 s účinností od 1. 1. 1950.  
 
(Děkuji paní matrikářce Mgr. Lucie Vörösové a pa- 
ní Ludmile Kostelecké. Zdroje: Líbeznický zpravo- 
da,j 14.–15. ročník, str. 10–11, Líbeznice 1985, 
https://digi.ceskearchivy.cz/Matriky-Rimskokato-
licka-cirkev-Kratce-k-historii-rimskokatolickych-ma-
trik.)  

Mgr. Hana Bílková

Vítání občánků z roku 2013                                                              foto matrika Vítání občánků z roku 2018                                                              foto matrika
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MĚSTO JIČÍN – 
BRÁNA  
DO ČESKÉHO RÁJE 
K létu patří výlety, a tak se líbezničtí baráčníci rozjeli 
do Valdštejnova města Jičína. Historické centrum 
města tvoří náměstí, které je ze všech stran lemo-
váno podloubím. Navštívili jsme muzeum, v min-
covně jsme si vyrazili na památku stříbrný groš a od-
vážlivci vyšlápli 156 schodů na věž. Podívali jsme se 
do Rumcajsovy ševcovny a prošli se přenádhernou 
lipovou alejí, osázenou 990 stromy. Cestou zpět 
jsme zastavili ve Vesci u Sobotky v památkové re-
zervaci, kde je k vidění osmnáct většinou roubených 
staveb, které představují různé typy usedlostí, 
v nichž se dříve žilo na vesnici. Naši cestu zakončila 
návštěva cukrárny v Sobotce, což byla sladká tečka 
za příjemně stráveným dnem. Počasí nám přálo, 
vládla pohoda a plni dojmů jsme se vraceli domů. 
Není potřeba cestovat po světě, protože v Čechách 
je tolik míst, o kterých ani nevíme, že je máme kou-
sek od domova. Děkujeme obci Líbeznice za fi-
nanční příspěvek poskytnutý z grantu, díky němuž 
jsme tento výlet mohli zorganizovat. 

Věra Vörösová – syndik OB Líbeznice

ZÁVOD VLČAT  
A SVĚTLUŠEK – KRAJ-
SKÉ KOLO 
Krajské kolo závodů světlušek 2022 se konalo 
v Kutné Hoře v sobotu 4. června. Sraz jsme měli 
u sokolovny. Závod začínal slavnostním nástupem, 
potom družiny vybíhaly v časovém rozdílu okolo  
15 minut. Na trase byla stanoviště, kterých bylo cel-
kem deset. Na každém stanovišti byly úkoly, na něž 
byl limit 10 minut, a do té doby musel každý tým 
úkol splnit. Podle toho, co jednotlivá družstva na 
stanovištích splnila, se vyhodnotily body.  

Každá skupina dostala mapu, podle které se  
orientovala a zjistila, kde jsou jednotlivá stanoviště. 
Skupiny musely projít také chodbami v podzemí – 
štolou sv. Jiří, kde každý člen musel mít hornickou 
helmu. V chodbě byly obrázky a popisky hornic-
kého vybavení, které jsme si museli zapamatovat. 
Hned za chodbou bylo také první stanoviště, kde  
jsme měli za úkol popsat naslepo obrázky, co byly 
v chodbě, dále najít v herbáři různé květiny a v jízd-
ním řádu vyhledat, kdy jede vlak v neděli dopoledne 
z Kutné Hory do Zbraslavic.  

Na dalších stanovištích byly úkoly jako poskládat 
hlavolamy, zdravověda (vyléčit pacienty se spáleni-
nou, bodnutí hmyzu či pomoci člověku v bezvě-
domí), třídění odpadu, uvařit pomazánku, sbalit si 

TÁBOR AMAZONEK, 
SURIKAT A VLČÍHO 
DOLU 
Prázdniny se nám překulily do své druhé půle a tá-
bory líbeznických skautů jsou u konce. Tím úplně 
prvním a zároveň nejpočetnějším byl tábor oddílů 
Amazonek, Surikat a Vlčího dolu, který osídlil pů-
vabné tábořiště v meandru řeky Ploučnice v blíz-
kosti osady Hradčany u Mimoně na první dva týdny 
července. Sjeli jsme se v celkovém počtu skoro  
60 kluků a holek a téměř 20 dospělých vedoucích, 
tato čísla dokazují stále rostoucí zájem o skauting, 
který lze sledovat celorepublikově. Věděli jste, že 
česká skautská organizace Junák – český skaut, 
z. s., se řadí mezi nejrychleji rostoucí skautské  
organizace v Evropě? 

Skauting nás zkrátka baví, a to v celé své kráse. 
Vyzkoušeli jsme si celou řadu dovedností, které se 
v přírodě rozvíjejí mnohem snadněji než ve městě, 
jako je příprava dřeva, vaření na ohni, ošetření 
drobných poranění, přežití bez elektřiny apod. Po-
znávali jsme přírodu i sami sebe. Učili jsme se spo-
lupráci, zodpovědnosti a samostatnosti. Pro ně-
které z nás byl letošní tábor úplně první příležitostí 
nabýt samostatnosti a obejít se bez rodičů, pro jiné 
to byla možnost plnit výzvy, které již vyžadují sa-
mostatnosti velkou porci, například Tři bílé tesá- 
ky, Tři kapky rosy, Tři orlí pera či všelijaké odborky. 
Pro někoho se letošní tábor stal nezapomenutel-
ným díky složení světluškovského, vlčáckého nebo 
skautského slibu. 

Všechny nás pohltila etapová hra, která byla in-
spirována Tolkienovým Hobitem. Trpaslíci se spolu 
s Bilby Pytlíky (bylo jich celkem osm) vydali na cestu 
tam a zase zpátky. Museli získat zpátky ukradené 
poníky, uprchnout z elfího vězení, dostat se tajně 
do Jezerního města, obelstít draka Šmaka, najít  

arcikam a nakonec se utkat v bitvě pěti armád. Na-
štěstí jim v tom pomohl Glumův „milášek“, tedy 
prsten moci, který si každý účastník odvezl domů 
jako pozvánku na příští tábor. 

Domů jsme se vrátili unavení, špinaví, ale šťastní 
a plní zážitků. Všichni už se těšíme na září, až se 
zase uvidíme a společně se vrhneme do skautské 
činnosti, která za rok znovu vyvrcholí táborem. 

Všem vedoucím patří velké poděkování za jejich 
dobrovolnickou práci a celoroční nasazení. 

Kateřina Jakubová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

na třídenní výlet, poznat podle obrázků rostliny 
a stromy, orientace s mapou a buzolou, poznat vý-
znamné české osobnosti a fyzická zdatnost (přelézt 
po provazech mezi stromy na druhý břeh řeky). 

Družiny, které se vrátily ze závodu, šly na oběd. 
Pak jsme mohli hrát hry jako tenis nebo vybíjenou. 
Potom už jsme čekali jenom na výsledky. Večer bylo 
vyhlášení vítězů a pak se vlakem odjíždělo domů. 

Závodů se účastnilo 18 hlídek ze Středočeského 
kraje a z Líbeznic tři družiny, které se umístily takto: 

   
3. místo – Klubíčka;  
6. místo – Statečné Amazonky; 
11. místo – Odvážné Amazonky. 

Klárka Kristová, 10 let

Družina Klubíčka                                                                                                                 foto Ivana Krausová

Oddíl Surikat, Amazonek a Vlčího dolu                                                                           foto Tomáš Maděna
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TÁBOR STOKY – PRO-
JEKT  
MANHATTEN 2 
Naše legendární cesta začala 14. července k veče- 
ru v Líbeznicích ve skautské klubovně, kde jsme se 
dohodli, jakou cestou se do tábora v Hradčanech 
vlastně vydáme. Rozhodli jsme se jít přes Lobeč. 
Celou cestu popisovat nebudu, bylo by to opravdu 
na dlouho, protože nás potkalo dost bolesti, utrpení, 
ale také radosti a smíchu. Nicméně jakmile jsme do-
razili do tábora, mohl začít jeden větší zážitek za dru-
hým. Letos jsme toho totiž zažili opravdu hodně. 
Nejen oněch 80 km pěšky do tábora, ale také tábo-
rovou sci-fi hru Manhattan 2, která volně navazovala 
na stejnojmenný projekt z historie a pro tuto příleži-
tost ji napsal Ondřej Štryncl, přenášení obrazu Za-
hrady pozemských rozkoší od Hyeronima Bosche, 
taky nějaké ty skály, střelbu ze vzduchovky, kuřata pe-
čená v zemi, noční výsadek, vaření pokrmů z celého 
světa a mnoho dalšího. Bylo toho opravdu dost 
a všechny nás to bavilo. Vrcholem tábora byl pro nás 
pro všechny roverský slib. Až na něm jsme si všichni 
uvědomili, k čemu se zavazujeme, jaká jsme parta 
a co nás drží pospolu. Naše pocity byly nepopsatelné. 

MUŽI, KTEŘÍ  
VÝZNAMNĚ  
PŘISPĚLI K POZNÁNÍ 
O SVĚTĚ 
VI. 

V Platonově Akademii působila i řada matematiků, 
astronomů a přírodovědců – Herakleides, který prav-
děpodobně jako první učil teorii o otáčení země 
kolem své osy, nebo Euxodos, jenž své úvahy o ves-
míru zakládal na vědeckém pozorování. Nejslavnějším 
žákem Akademie byl však Aristoteles (384–322 př. 
n. l.). Aristoteles se narodil v ionském městečku Sta-
geira na polostrově Chalkidiké a vyrůstal v sídelním 
městě makedonských králů Pelle, kde jeho otec Ni-
komachos byl královým lékařem. Brzy však ztratil ro-
diče a byl vychován pěstounem Proxenem, vůči 
němuž si celý život uchoval vděčnost. V 17 letech 
odešel do Athén a strávil 20 let studiem v Platonově 
Akademii. Po Platonově smrti odešel v roce 347 př. 
n. l. do Assu v malé Asii, kde byl v té době tyranem 
(vládcem) jeho spolužák z Akademie Hermeias. Aris-
toteles se oženil s jeho krásnou neteří Pythiadou. 
Když byl pak Hermeias zajat a popraven perským krá-
lem Artaxerxem, uprchl Aristoteles do Mytilén na ne-
daleký ostrov Lesbos. V roce 342 př. n. l. byl povolán 
na makedonský trůn, aby se stal učitelem mladého 
následníka trůnu Alexandra. V roce 335 př. n. l., když 
se Alexandr vydal na válečné tažení na východ, odešel 
Aristoteles do Athén a založil tam vlastní školu zva-
nou Lykeion. 

Alexandrovo tažení přineslo i cenné poznání kul-
tury a přírody východních zemí a Alexandr posílal 
svému bývalému učiteli do Athén získané kulturní pa-
mátky a přírodniny. 

Po Alexandrově smrti se v Athénách zvedla vlna 
protimakedonských nálad a Aristoteles město raději 
opustil. Odebral se do Chalkidy na ostrově Euboia, 
kde však brzy zemřel. Zanechal po sobě dceru Pythai- 
du, syna Nikomacha (od druhé ženy Herpilidy) a cho-
vance Nikanóra, syna svého vychovatele Proxena. 

Aristotelův přínos pro vědy a filozofii je obrovský 
a dodnes patrný. Za jeho patrně největší skutek je po-
važováno vytvoření formální logiky, kterou pokládal 
za předpoklad vědecké a filozofické činnosti. Díky 

LETOPISY OBCE  
LÍBEZNICE 
XVI. 

Roku 1737 dostával desátku: pšenice 27 štrychů  
2 čtvrtce, žita 30 strychů 3 čtvrtce, ječmene 27 stry-
chů 3 čtvrtce, ovsa 27 strychů 3 čtvrtce. 

Sedláci odváděli po 1 strychu, chalupníci po 3 čtv. 
Na penězích dostával farář ročně 12 zl. 48 kr.  

A „Letník“ z krav 4 zl. 21 kr.; sedlák míval 2–4 
krávy, chalupník jednu. V té době byli v Líbeznicích 
tito sedláci: Jan Novák vulgo Kašpar, Jiří Klejzar rych-
tář, Martin Vyhlíd, Matěj Šlechta, Matěj Tyle, Jiří Slá-
dek, Václav Vyhlíd, Jakub Kavka, Václav Kasalík, Mar-
tin Lexa, Jiří Tauš, Matěj Purnoch, Jan Švehla, Václav 
Svoboda, Jan Halík. Chalupníků bylo 12, totiž: Jan 
Šťastný, Václav Maxa, Jan Fiala, Jakub Aim, Jan Šíla, 
Vácalv Aim, Jiří Pém, Pavel Aim, Jiří Kafka, Václav 
Novák, Pavel Petržilka, Jan Aim. Ve V. Bášti sedláci: 
Jakub Aim, Matěj Hejda rychtář, Jan Husák, Jan 
Sokol, Jan Šmíd. Chalupníci: Jan Šťastný, Jan Bláha, 
Josef Holub, Václav Sýkora, Josef Fabian, Václav Hup-
tich, Josef Šíla, Martin Šembera, Jan Hejda. 

Měšice: Petržilkovský statek ve správě panské; 
chalupníci: Jiří Judytka, Jiří Štefan rychtář, Jan Štefan, 
Jan Holub, Jan Klepš, Václav Líba, Jiří Polák. 

V Hovorčovicích chalupníci: Jan Šmíd rychtář, Jan 
Círek, Vojtěch Lamboj, Václav Kučera, Jan Smolík, Jan 
Huptich, Matěj Aim, Matěj Huptich. 

Polí farních počítalo se 7 měřic. Pronajata byla Ka-
salickému Novákovi, Taušovi a Švehlovi, pole u měl-
nické cesty Václavu Vyhlídovi a Václavu Kaholínovi, 
u Měšic Václavu Košálíkovi a Jiřímu Sládkovi. 

Koledy dostával farář z panství pakoměřického  
1 zl. 30 kr., z Březňovsi též tolik. 

AD

2. 7. 1930 narozen český spisovatel Ota Pavel – 
Plná bedna šampaňského, Pohár od Pánaboha, 
Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby 
10. 7. 1871 narozen francouzský spisovatel, kritik 
a esejista Marcel Proust – Dnové četby, Hledání 
ztraceného času 

Družina Klubíčka                                                                                                                 foto Ivana Krausová

Všem se v hlavě točila stejná myšlenka – jak moc jsme 
vděční, že jsme tady, že jsme sem došli a že jsme 
spolu. 

Naši cestu jsme ukončili splouváním řeky Plouč-
nice na kánoích. Nálada byla po celou dobu výborná, 
ale horko a dost zarostlá řeka to docela kazily. Nebylo 

to nejrůžovější, ale čím větší utrpení, tím živější vyprá-
vění. Ať už jde o lodě, nebo o cestu do tábora. Nic-
méně jsme si celý tábor moc užili a všichni se už teď 
těšíme na další rok. 

Wendy

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKYOBECNÍ KNIHOVNA
Aristotelovi přišly na svět také první zákony logiky 
a popis logických kategorií. Vypracoval též učení 
o dělení pojmů, soudu, úsudku, definici a genera-
lizaci. Jádrem Aristotelovy filozofie je jeho nauka 
o jsoucnu, která vznikla přetvořením Platonovy teorie 
idejí. Aristoteles tuto teorii nejdříve silně kritizoval 
a pak ji přetvořil. Liší se od Platonovy popřením exis-
tence idejí odloučených od vnímatelných věcí. Ke 
vzniku konkrétních věcí je podle Aristotela třeba 
látka, tvar, účel a hybná příčina. Za nejvyšší hybnou 
příčinu Aristoteles považuje boha. Tento dokonalý zá-
kladní hybatel je také podmínkou správného řádu ve 
světě. Prvotní hybatel vše uvádí do pohybu, ale sám 
se nepohybuje (je totiž absolutní dokonalost, což se 
s jakýmkoli pohybem ve filozofii neshoduje). 

Aristotelův názor na vesmír měl obrovský vliv na 
myšlení lidí. Převzal ho od něj Claudius Ptolemaios 
a geocentrický (Země je středem všeho) systém se 
pak stal uznávaným až do konce středověku. 

Přesto byla cesta Aristotelova učení do středo-
věké Evropy složitá. Na počátku středověku, kdy 
byla Evropa po stěhování národů v hlubokém 
úpadku, rozvíjela se už věda v islámských zemích. 
Aristoteles byl překládán do arabštiny a islámští 
učenci se pokoušeli uvést jeho myšlenky do souladu 
s koránem. Do křesťanské Evropy pronikala znalost 
Aristotela v latinských překladech z řečtiny a arab-
štiny od 12. století. Byl však zpočátku odmítán jako 
pohanský filozof, jeho spisy byly páleny a zakazo-
vány. Teprve ve 13. století byly jeho spisy připuštěny 
k výuce na univerzitách a nakonec se staly vedle 
bible přijímanou autoritou. 

Tradiční uspořádání Aristotelových spisů, které 
pochází od Andronika Rhodéského z 1. st. př. n. l., 
se člení na logické, přírodovědecké, etické a poli-
tické a na rétoriku a poetiku. 

Některé hlavní Aristotelovy teze se ukázaly myl-
nými a fyzika je musela experimentálními důkazy 
pracně vyvracet a překonávat. Jejich zpochybnění, 
ověřování a vyvracení se později staly výzvou pro 
pokrok vědy. 

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

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
10. 7. 1931 narozena kanadská spisovatelka Alice 
Munroová – Už dávno ti chci něco říct, Drahý život, 
Láska dobré ženy 
23. 7. 1926 narozen český prozaik, fejetonista, 
publicista Ludvík Vaculík – Sekyra, Český snář, Stará 
dáma se baví 
26. 7. 1856 narozen anglický dramatik, prozaik 
a esejista George Bernard Shaw – Pygmalion, 
Živnost paní Warrenové, Dům zlomených srdcí
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Daniel Skružný 
604 999 909 

daniel.skruzny@re-max.cz

BYDLÍM TU S VÁMI 
Váš realitní makléř pro Hovorčovice,  

Líbeznice a Měšice. 

i
i

Zahrádkáři Líbeznice, knihovna Líbeznice a hlavní partner  
Oblastní muzeum Brandýs n.L. – St. Boleslav 

 
Vás srdečně zvou na 

38. VEJŠLAP NA KOLE I PĚŠKY  
POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA 

který se bude konat  

v sobotu 1. 10. 2022 v Líbeznicích 
 

Prezentace a start:   9.00–9.30 hod. Líbeznice – nová sportovní hala u hřiště 
Cíl:                                                                  Líbeznice – nová sportovní hala u hřiště 

 
Pěší trasa:        7 km Líbeznice Ú Hovorčovice Ú Pakoměřice Ú Líbeznice 

Cyklo trasa: 52 km Líbeznice Ú Líbeznice Ú Mratín Ú Kostelec n. L.  
Ú Křenek Ú Hlavenec Ú Káraný Ú Lázně Toušeň Ú  
Jenštejn Ú Veleň Ú Hovorčovice Ú Pakoměřice  
Ú Líbeznice 

Zajímavosti na trasách: Hlavenec – pomník císaře Karla VI.; Přírodní památka Černý orel – 
chráněné území bývalých královských lesů; Hrad Jenštejn – gotický hrad 

STARTOVNÉ: Dospělí 20 Kč, děti 5 Kč 
Odměna: Pamětní list, objev neznámých míst a radost z pohybu. 

Účastníci dodržují pravidla silničního provozu a pokyny organizátorů, jejich 
účast je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče. Jde se za každého počasí. 

ZDRÁVI DORAZILI. 

Informace: knihovna Líbeznice  
telefon  283 981 834    |    www.pochod.unas.cz 

S RADOSTÍ  
VÁM OZNAMUJEME, 

že v PNÚO v Panenských Břežanech,  
byla právě spuštěna absolutní NOVINKA! 

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
středa-neděle, 9:00–12:00, 12:30–16:30 

Vstupné na virtuální realitu 3D brýle 30 Kč 

Zprostředkujeme Vám jedinečnou možnost 
cestovat časem o celých 80 let zpět  

a o pouhých 10 kilometrů jižněji do ulice 
V Holešovičkách dne 27. května 1942 

 
Všichni víme, že toto datum je velmi významné 

v dějinách našeho národa. Myslíme si, že virtuální 
zážitek bude zajímat každého. 

 
Jde o zcela unikátní technologii, kdy se stanete svědky dějinné udá-
losti, a to prostřednictvím brýlí s virtuální realitou. Stanete se svědky 
útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. 
Díky virtuální realitě uvidíte očima všech hlavních aktérů, jak tato 
historická událost probíhala. Virtuální realita je vytvořena v šesti po-
hledech. Návštěvníkům tento unikátní zážitek začíná v okamžiku 
nasazení speciálních brýlí. V první řadě je vytvořen celý průběh 
útoku, ale také se jedná o pohledy jednotlivých aktérů útoku. Kon-
krétně Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, Reinharda Heydricha a Johan-
nese Kleina a náhodné svědkyně Marie Navarové. V rámci virtuální 
reality jsou uvedeny i krátké životopisy zmíněných aktérů, proč byla 
operace ANTHROPOID podniknuta i význam celé akce.
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Milí spoluobčané,

v nadcházejících komunálních volbách 23. a 24. září budeme znovu rozhodovat, jakou chceme 

mít obec v dalším čtyřletém období. To je klíčové rozhodnutí, neboť ovlivní podobu a fungování 

naší obce, ve které společně všichni žijeme. 

V uplynulých čtyřech letech jsme zrealizovali řadu projektů, které obec viditelně proměnily. Nový objekt školy pro 

600 žáků, multifunkční hřiště s kluzištěm v Areálu zdraví, úsek zeleného pásu kolem obce, rekonstrukce místních 

komunikací, nová hasičská zbrojnice. To jsou některé z těchto projektů, které nám všem dobře slouží. Další projekty 

máme připraveny nebo je připravujeme. Za klíčové považuji, že volební období končíme bez úvěrového zatížení.

Program pro další čtyři roky vám předkládáme v podobě konkrétních projektů, které zhmotňují naše priority. 

Tyto projekty nejsou vybrány náhodně. Vycházíjí z podnětů získaných od vás formální i neformální cestou a jsou 

naším pohledem na to, co Líbeznice nejvíce potřebují. 

Chceme obec, která si zachová svůj vesnický charakter, a přitom nabízí dostatečnou občanskou vybavenost 

a pestrou nabídku služeb. Obec, ve které se nám všem dobře a kvalitně žije. Chceme dále podporovat místní 

spolky a organizovat nejrůznější společenské a kulturní akce, aby se Líbeznice nestaly pouze místem pro 

přespávání. Nadále budeme usilovat, aby obec byla bezpečná a případy kriminality se dařilo včas odhalovat.

K případné bytové výstavbě nad rámec platného územního plánu se stavíme velmi zdrženlivě. Jsme 

ochotni připustit diskusi jen u ploch bývalých hospodářských dvorů za podmínky dostačující občanské 

vybavenosti a nezbytné infrastruktury. 

Podporujeme záměry na zlepšení dopravního spojení do Prahy. V průběhu příštích čtyř let by mělo dojít 

k vybudování tramvajové trati z Kobylis do Zdib. Budeme podporovat její budoucí prodloužení 

do Líbeznic.

Rádi bychom vás pozvali nejen k volbám, ale i na neformální předvolební setkání s našimi kandidáty 

do zastupitelstva obce.

Za všechny kandidáty líbeznické ODS Jan Havlíček

Více o našem programu najdete na www.odslibeznice.cz a na fcb ODS Líbeznice.
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Kalendář akcí  
pro rok 2022

  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 


