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Zpravodaj obce Líbeznice 
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prosinec 2011

Líbeznický
zpravodaj

Číslo měsíce: 2000 – to je počet světel na vánočním 
stromě před kostelem sv. Martina.

Milí spoluobčané,

myslím, že letošní Vánoce budou pro mnohé 
z nás trochu odlišné. Když píši tyto řádky, visí už 
několik hodin před naším obecním úřadem vlajka 
České republiky. Visí na půl žerdi pro uctění památky 
prezidenta Václava Havla. Není smyslem těchto 
řádků dávat okázale najevo pohnutí, které v nás 
zpráva o odchodu výjimečné osobnosti prvního 
polistopadového prezidenta vyvolává. Ptáte se, proč 
jsme malou chvíli po rozšíření informace o prezidentově 
úmrtí vyvěsili před naším malým úřadem vlajku? Co má 
společného Václav Havel s Líbeznicemi?

Jsem přesvědčen, že s nimi a především s námi má 
mnoho. Nevím, jestli tu kdy byl. Vím ale, že se nás 
jeho působení dotklo, a velmi bych si přál, aby se nás 
dotýkalo trvale. Konečně právě z jeho úst jsme slýchali 
nejen veliké lidské povzbuzení, že pravda a láska musí 
zvítězit nad lží a nenávistí, ale slýchali jsme také, jak 
důležité je vytvářet občanskou společnost. Ve skutečném 
obsahu tohoto slovního spojení zůstává zachován jeden 
z významných principů, které Václav Havel prosazoval. 
Občanská společnost založená na lidech, kteří nejsou 
lhostejní ke svému okolí, kteří jsou dokonce ochotní 
v zájmu svého okolí vyvíjet nějaké aktivity, vyjadřovat 
názory, zasahovat do dění a ovlivňovat je. Byla to jedna 
ze zásadních myšlenek při obnovování demokracie v naší 
zemi. Skutečná demokracie se neskrývá jen v možnosti 
svobodně jednou za čas „odvolit“. Je založena na aktivní 
spoluúčasti a zapojení. Je příznačné, že některé politiky 
slovní spojení „občanská společnost“ zlobilo nebo přímo 
rozčilovalo. Jako by chtěli říct: „Nerušit! Vládneme.“ 
Václav Havel říkal naopak nejen svými slovy, ale především 
svými kroky: Přemýšlejte kriticky, nebojte se vystupovat 
se svým občanským postojem. Hledejte sveřepě pravdu. 
Účastněte se politického, kulturního i společenského dění. 
Nebuďte lhostejní. Raději provokujte, než mlčte. 
To samozřejmě není jen výzva k tomu, abychom vnímali 
jinak celostátní politiku a jinak se k ní stavěli. To je také 
apel, abychom se v co největší míře účastnili života 
v našem bezprostředním okolí – v naší obci. To má tedy 
Václav Havel i dnes společného s Líbeznicemi.

O tom, co měl a má společného s námi jako lidmi se 
určitě popsalo a popíše ještě mnoho stran. Už Jan Neruda 
a Karel Havlíček Borovský barvitě líčili, že Češi si svých 
hrdinů začnou všímat až po jejich smrti. Dílem to asi bude 
platit i o Václavu Havlovi. V každém případě stojí za to 
smutek nad jeho odchodem obrátit v naplňování principů, 
které s nehranou vášní pro skutečný smysl slov popisoval.

Nemyslím, že by letošní Vánoce měly být nutně 
smutnější. Přál bych si a přál bych nám všem, aby byly 
upřímnější, myslím tím lidsky upřímnější. Abychom se 
neschovávali za zbytečnými frázemi, ale pokusili se vánoční 
svátky i všechny další dny prožívat s vášnivě tlukoucím 
srdcem a dychtivě otevřenou myslí, abychom byli poctiví 
a kritičtí při hodnocení vlastních činů a formování vlastních 
názorů a hledali co nejodhodlaněji pravý obsah slov. I takové 
havlovsky přesné pojmenování totiž umí vyvolat Radost.

Přeji Vám krásné a plné vánoční svátky a dobrý vstup 
do nového roku.

Martin Kupka

Občané bydlící v okolí Mělnické se v polovině 
prosince podepsali pod petici, která žádá razantní 
opatření v dopravě, směřující k vyvedení co největší-
ho počtu aut na obchvat. V petici se například píše:

„My, občané obce Líbeznice, žijící v blízkosti sil-
nic II/243 a I/9, které stále i po zprovoznění obchva-
tu obce fungují fakticky jako tranzitní komunikace 
Praha–Mělník, jsme nuceni touto cestou důrazně 
reagovat na opět se zhoršující situaci v množství 
tranzitní osobní i nákladní dopravy procházející 
naší obcí.

Životní podmínky kolem silnice I /9 a č. II/243 
jsou dnes již de facto opět životu nebezpečné. 
Opět jsme vystaveni smogu a hluku a v ranních 
i odpoledních špičkách stresu a životu v karcino-
genním prostředí. Líbeznicemi se opět valí kolony 
vozidel, ohrožení chodců se znovu stává součástí 
našeho každodenního života.

Žádáme proto obecní zastupitelstvo, aby sou-
časnou situaci začalo ihned systémově řešit, a to 
zejména následujícími kroky:

SlavnoStní den 
plný zábavy

Dlouho jsem se na ten den těšil. Za prvé začal ad-
vent, tedy předvánoční čas, jehož vyvrcholením jsou 
Vánoce, pro většinu z nás nejkrásnější svátky v roce, 
a za druhé v ten den Líbeznice nabízely mnoho zají-
mavého pro všechny věkové skupiny. Mluvím o sobo-
tě 26. listopadu, která začala předvánoční tvořivou 
dílnou pro slečny, maminky i babičky, které si v pro-
storách komunitního centra Archa mohly vyrobit ad-
ventní věnec na stůl nebo dveře svých příbytků. Hodi-
nu na to začaly před kostelem sv. Martina obnovené 
Vánoční trhy. K mání byly například ručně vyráběné 
hračky, unikátní hrníčky s motivem Líbeznic, vánoční 
dekorace, domácí těstoviny, řeznické dobroty i de-
likatesní marokánky. Komu z nakupování vyhládlo, 
mohl si dát chleba se sádlem nebo tlačenkou a za-
pít ho medovinou, punčem nebo svařeným vínem. 
Hned odpoledne byly pro děti připraveny tvořivé 
dílny, kde si mohly vyzkoušet, zda vyrobí hezčí ad-
ventní věnec než maminky, případně stvořit nějakou 
jinou vánoční ozdobu či dekoraci. Adventní odpole-
dne vyvrcholilo slavnostním rozsvícením vánoční-
ho stromu. Tomu se po dlouhé době dostalo nejen 
dvou tisíc světélek, ale i důstojného místa před líbez-
nickým kostelem. Slavnostní chvíle byla doprovázena 
zpěvem koled, přihlížejících a zpívajících bylo tolik, 
že se před kostel ani nevešli. Většina z přítomných se 
poté odebrala do nitra kostela, kde se uskutečnil již 
tradiční Adventní koncert. V předvánočně laděném 
programu zazněla díla Adama Michny z Otradovic 
a Jana Dismase Zelenky v podání souboru Musica 
Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrynclem. 

Kdo nezavítal na koncert, skončil pravděpodobně 
v některé z místních hospůdek a u skleničky dobrého 
moku zakončil krásný líbeznický den. Nezbývá než 
si přát, aby takových sousedských setkání bylo bě-
hem roku co nejvíce, vždyť to je přeci kouzlo vesnice, 
kde lidé mají k sobě přeci jen blíže než ve městech. 
Další příležitost je na Štědrý den, kdy od 14.30 mů-
žete na stejném místě, tedy před kostelem, popřát 
sousedům krásné prožití Vánoc a připít si s nimi pun-
čem. A domů si odnést betlémské světlo, které ještě 
umocní slavností vánoční atmosféru.

Na setkání se těší František Grunt

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
Foto V. Mikoláš

dopRavní zátĚŽ vyvolala 
novoU petICI
Intenzita automobilové dopravy po odstranění semaforů v Mělnické ulici znovu významně vzrostla. 
V obci se tak znovu zhoršily životní podmínky – zejména v blízkosti hlavního tahu. Zásadní ulehčení 
přináší nový obchvat jen v nákladní dopravě, které zásadně ubylo. Pro vedení obce i líbeznickou veřej-
nost tak zůstává průjezd obcí bohužel stále vážným problémem. Důvodem, proč Líbeznicemi tolik aut 
stále projíždí, je skutečnost, že i po úpravách se na křižovatce silnice I/9 s dálnicí tvoří kolony a že cesta 
po dálnici je o něco delší. Důsledně změnit tuto situaci umožní jen kompletní přestavba nájezdu na dál-
nici. Do té doby nezbývá, než realizovat opatření v obci, která by dopravu alespoň trochu zklidňovala.

Pokračování na str. 3
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ROZHOVOR

UDÁLOST

Co váS čeká
po novém RoCe

a zaSe ty poplatky
Každý nový rok začíná placením různých poplat-

ků. Připomínáme, že schválením nové Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2011 (úplné znění je na našich 
webových stránkách), došlo v naší obci ke zvýšení 
ceny poplatku za psy. Současně byl zaveden nový 
poplatek z ubytovací kapacity.

poplatek za pSa
Roční poplatek za prvního psa je ve výši 150 Kč, 

za druhého a každého dalšího psa téhož drži-
tele 300 Kč. Slevu mají ti majitelé, kteří mají psa 
opatřeného čipem nebo tetováním. Ti potom pla-
tí poplatek za prvního psa 100 Kč a za druhého 
a dalšího psa téhož majitele 250 Kč. Poplatek je 
nutné uhradit do 15. února daného roku. Úpravou 
obecně závazné vyhlášky budou nyní platit všichni 

majitelé psů v naší obci, vyjma majitelů s průkazem 
ZTP a ZTPP.

poplatek za Ubytování
O poplatku z ubytovací kapacity hovoří OZV 

č. 1/2011 v části VI. v čl. 9 až 11, kde je dána po-
vinnost těm, kteří poskytují ubytování, platit za jed-
no lůžko a den 5 Kč. Tento poplatek je splatný do 
15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí daného roku.

poplatek za odpad
Stejně jako každý rok připadá na začátek roku 

i povinnost odvést zákonný poplatek za odpad. 
Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. 
Za domácnost může být poplatek odveden spo-
lečným zástupcem, za rodiny nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou po-
vinny obci oznámit jména a data narození osob, 
které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur-
čenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žád-
ná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek 

vyúčtování odvozU tekUtého 
odpadU
Minulé Zastupitelstvo obce Líbeznice schválilo 

svým usnesením příspěvek těm občanům, kteří ne-
jsou napojeni na kanalizaci a musí pravidelně vyvá-
žet tekutý odpad ze svých jímek. Vyúčtování bylo 
doposud prováděno po předložení účetních dokladů 
za příslušný rok za odvoz tekutého odpadu. Poslední 
vyúčtování odvozu tekutého odpadu bude provede-
no dne 28. 12. 2011. Od roku 2012 se již z fondu 
FŽP odvoz tekutého odpadu proplácet nebude.

Jana Idjerová

poŽehnání novým 
StRomům před 
vánoCemI

První etapu parkových úprav Mírového náměs-
tí uzavřelo požehnání nově vysázeným stromům 
v neděli 18. prosince dopoledne. „Člověk si přeje 
požehnání pro kdeco. Z nově upraveného náměstí 
a čerstvě zasazených stromů se můžou těšit i příští 
generace líbeznických občanů. To si jako trvalejší 
stopa požehnání určitě zaslouží,“ vysvětlil na úvod 

symbolické malé slavnosti starosta obce Martin 
Kupka. Páter Vladimír Málek pak popřál celému 
prostranství, aby co nejlépe sloužilo pro setkávání 
lidí a pro vytváření dobrých sousedských vztahů. To 
je, jak uvedl, v každé obci velmi důležité. Staros-
ta obce Martin Kupka a předsedkyně výboru pro 
rozvoj obce poděkovali všem, kteří obci s investicí 
do parku pomohli. Za pár týdnů se podařilo získat 
úctyhodných 200 tisíc korun. „Je to pro mě pře-
kvapení i velká radost. Dokazuje to, že mnoho lidí 
vnímá Líbeznice jako svůj domov, bez ohledu na to, 
jak dlouho tu kdo žije. A chce pro něj také něco 
udělat,“ doplňuje Blanka Hašková.

Na jaře příštího roku začne druhá etapa úprav 
parku, která rozšíří zeleň do významné části ny-
nější vozovky a ve výběžku proti kostelu vznikne 
také kašna s typicky líbeznickou ruční pumpou, 

Místo pro sousedské vztahy. Foto V. Mikoláš

byl byCh RadĚjI, 
kdybyChom vyjíŽdĚt 
nemUSelI

Roli velitele jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Líbeznice zdědil po otci, který líbeznic-
kým hasičům velel desítky let. Sám se funkce 
velitele ujal před čtyřmi lety. Na následujících 
řádcích se dočtete, jak Václav Pazdera hodnotí 
uplynulý rok „boje s ohněm“. 

Jaký byl letošní nejnáročnější zásah líbeznic-
kých hasičů?

Nejnáročnější byl požár u Ouvínů. Byli jsme 
tam za tři minuty od ohlášení a podařilo se nám 
uchránit velké hodnoty a postarat i o pana Ou-
vína. Jednotky profesionálních hasičů dorazily 
přibližně v patnácté minutě od nahlášení. Pro-
stor byl značně zakouřený, což pohyb výrazně 
komplikovalo.

Kolik bylo letos zásahů celkem?
V samotné obci jsme zasahovali dvakrát. Celkem 

jsme ale vyjeli k 25 případům. V porovnání s před-

společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu.

Firmy a OSVČ platí na základě Smlouvy o využívá-
ní systému nakládání s odpadem, kterou mají mož-
nost uzavřít s obcí Líbeznice. Cena za odvoz jedné 
nádoby (120  l nebo 110  l) je 2500 Kč za rok.

Zdůrazňujeme, že žádný z poplatků není nutné 
platit hotově na Obecním úřadu. Je možné vy užít 
bezhotovostní platby na obecní bankovní účet 
u KB, a. s. – č. ú. 3220201/0100.

František Závorka

chozími lety bylo letos zásahů více. V náročnosti se 
ale příliš nelišily.

Co se letos podařilo kromě úspěšných zá-
sahů?

Dovybavili jsme jednotku ochrannými oděvy 
pro celé výjezdové mužstvo. Pořídili jsme i nové 
hadice a helmy. Jako každoročně jsme se podíleli 
na organizaci Dětského dne a dalších akcí v obci. 
V příštím roce budeme mít určitě stánek i na Lí-
beznickém posvícení. A samozřejmě budeme le-
tos i příští rok u vánočního punče a betlémského 
světla na Štědrý den.

Co vás nejvíce tíží?
Největší překážkou dalšího rozvoje a vlastně 

i další kvalitní práce je dosluhující vozidlo. Spo-

lu s vedením obce usilujeme o získání novějšího 
a výkonnějšího vozu. Máme už předběžný příslib 
od profesionálních hasičů, že nám takový vůz pře-
dají. Tím ovšem vznikne další vážný problém, kde 
ho umístit. Začínáme proto hledat vhodný prostor 
k pronájmu a do budoucna i prostředky pro novou 
garáž a zázemí.

Je vás zatím ve sboru na práci i hašení po-
žáru dost?

Je nás 25 členů. Aktivních je ale 10 až 15. Rádi 
bychom počet členů rozšířili. Pozvání platí pro 
všechny, včetně nových obyvatel Líbeznic. Neslibu-
jeme procházku růžovým sadem. Všichni hasiči dě-
lají práci dobrovolně a je poměrně časově náročná. 
Každý, kdo by zájem měl, může se přihlásit kdykoli 
na obecním úřadě nebo přímo u mě.

Proč se vlastně práci hasiče věnujete?
Táta mě k tomu vedl od malička. Hasiči vždyc-

ky drželi pospolu. Ta práce je nejen potřebná, je 
pro mě také symbolem kamarádství. Je to opak 
lhostejnosti. Vždycky jsem chtěl být svému okolí 
užitečný. V roli hasiče při ochraně majetku nebo 
dokonce při záchraně životů se právě tohle napl-
ňuje. Snažím se samozřejmě o to, aby hasiči měli 
v obci co nejlepší pověst. Před Vánocemi přeji 
všem, aby nás nejen o svátcích, ale po celý příští 
rok nepotřebovali.

-mk-

TÉMA

která ale bude v tomto případě plnit funkci  
chrliče. Každá další finanční pomoc bude samo-
zřejmě vítána.

-mk-
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Ve špičkách je doprava pořád hodně hustá. Foto -na-

1. Vybudováním zvýšených přechodů pro chod-
ce na TII/243 u zahradnictví, u večerky naproti 
zastávce autobusů, u restaurace Katran, u sa-
moobsluhy před Divadlem kouzel, před Selským 
dvorem a u benzinové pumpy. Dále také na silni-
ci do Hovorčovic u restaurace U Musilů, kde jsou 
rizika pro přecházející děti také značná.

2. Instalací světelných semaforů na místech s nej-
většími riziky pro chodce – tzn. zejména u kap-
ličky směrem na Měšickou ulici, dále u Večerky 
naproti autobusové zastávce (místo nedávné ko-
lize vozidla s dítětem) a před zahradnictvím.

3. Projednalo urychleně s příslušnými orgány zákaz 
vjezdu nákladní dopravy do obce a důsledně pro-
střednictvím místní policie tento zákaz kontrolovalo.

4. Zahájilo intenzivní jednání s Ministerstvem dopravy 
o výstavbě přímého sjezdu na obchvat obce z D8 
(petici obdrží také příslušné orgány MD).

Na zásadní problém – úzké hrdlo, které tvoří křižo-
vatka I/9 s dálnicí – Líbeznice upozorňují dlouhodobě. 
Předseda dopravního výboru obce Jan Vondráš už při 
projednávání obchvatu žádal o současné vyřešení to-
hoto problému. Další jednání s ŘSD se rozběhla ještě 
před zprovozněním obchvatu letos na jaře. A aktivi-
ta obce ne utichá. Konkrétních kroků k dalšímu 
zklidnění dopravy udělala obec v poslední době 
hned několik:

Co už se stalo:
n	 dohoda o základní úpravě křižovatky D8 a I/9 u Zdib 

a tlak na co nejrychlejší přestavbu mimo úrovňového 
křížení s důrazem na vybudování bypasu kruhové 
křižovatky a samostatné sjezdové rampy ve směru 
od Prahy – úprava křižovatky byla realizována v lis-
topadu 2011, zahájen byl proces EIA pro komplexní 
úpravu mimoúrovňového křížení,

n	 billboard na D8 a informační cedule na silnici I/9 
– od července do září,

n	 jednání se zástupci MD o posunu placeného úse-
ku od Zdib až k hraničnímu přechodu – od 1. led-
na 2012 bude dálnice D8 zpoplatněna až od sjez-
du Zdiby (směrem k hraničnímu přechodu),

n	 jednání se všemi zúčastněnými institucemi 
o změně dopravní situace v centru obce Lí-
beznice s jednoznačně pozitivním výsledkem – 
po dokončení obchvatu se klíčová část nynější 
I/9 v úseku od Katranu k obecnímu úřadu stane 
místní komunikací a silnice 2. třídy II/243 bude 
vedena od Prahy směrem k mimoúrovňové kři-
žovatce na obchvatu,

TÉMA MěSíce

n	 nové dopravní značení zakazující vjezd náklad-
ním automobilům vyjma dopravní obsluhy – pro-
jekt je hotov, značky budou osazeny do Vánoc,

n	 příprava projektu úprav komunikace I/9 na Mí-
rovém náměstí včetně dvou zvýšených přechodů 
pro chodce (viz nákres).

O dalším postupu rozhodovalo i za přítom-
nosti zástupců petičního výboru zastupitelstvo 
obce při svém prosincovém jednání. Výsledkem 
je následující harmonogram kroků a opatření.

Do konce roku 2011

1. Základní projednání navrhovaného dopravního ře-
šení na Mírovém náměstí s odborem dopravy MěÚ 
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav jako příslušným 
silničním úřadem a s Policií ČR – úprava zahrnuje 
dva zvýšené přechody v oblasti Mírového náměstí.

2. Prověření reálnosti a efektivity dalších čtyř opatření:

n	 zvýšené přechody u restaurace U Musilů v uli-
ci Hovorčovická,

n	 zvýšené přechody U Mazlíčka v Mělnické,

n	 přechod pro chodce s provozem řízeným svě-
telnou signalizací na Mělnické ulici v blízkosti 
zastávky Líbeznice I,

n	 přechod pro chodce s provozem řízeným svě-
telnou signalizací na Mělnické ulici v blízkosti 
zastávky Líbeznice II.

3. Otevření veřejné diskuze ohledně dopravních 
opatření na území obce Líbeznice.

4. Osazení billboardu na ATS „U Papričů“ s infor-
mací o posunu zpoplatnění dálnice.

Leden 2012

1. Zahájení všech nezbytných správních řízení pro co 
nejrychlejší realizaci dopravních opatření na Míro-
vém náměstí a uzavření dohod se správci sítí. 

2. Projednání doporučených dopravních opatření v ZO.

3. Zahájení projektové přípravy pro doporučená 
a ZO schválená dopravní opatření (zvýšené pře-
chody a semafory).

4. Příprava dotační žádosti pro obnovu dopravního 
hřiště v obci jako důležitého nástroje pro kvalit-
nější prevenci dopravních nehod.

5. Jednání s ŘSD o možnosti rozfázování úpravy 
křižovatky D8 a I/9 u Zdib s časovou preferencí 
bypassu kruhové křižovatky.

6. Jednání s představiteli MČ Praha 8 Březiněves 
ohledně výstavby přechodu řízeného světelnou sig-
nalizací na území MČ Březiněves a ohledně dohody 
o vzájemném neblokování záměru úpravy křižovat-
ky D8 a I/9 u Zdib a obchvatu MČ Březiněves.

Do konce května 2012

1. Realizace komplexní úpravy komunikace v ob-
lasti Mírového náměstí.

Do konce srpna 2012

1. Realizace ostatních schválených dopravních opatření.

2. Úprava dopravního hřiště v areálu škol.

„Z výčtu dosavadních i plánovaných kroků je 
zřejmé, že snížení intenzity dopravy po zprovozně-
ní obchvatu bereme jako důležitou prioritu. Petice 
lidí, kteří žijí v bezprostřední blízkosti Mělnické uli-
ce, nám určitě pomůže v jednání s klíčovými insti-
tucemi. Dokud nepřipadne komunikace na náměs-
tí přímo do vlastnictví a správy obce, můžeme jen 
bušit na dveře současných správců,“ zdůrazňuje 
starosta obce Martin Kupka.

Kdo se o co stará aneb rozsah kompetencí:

n	dálnice a silnice I. třídy (tedy D8, silnice I/9 
včetně investice do obchvatu Líbeznic) – stát 
prostřednictvím ŘSD,

n	silnice II. a III. třídy (tedy II/243, ulice Mělnická až 
po Katran, Družstevní, Nádražní, Hovorčovická, 
Měšická) – Středočeský kraj prostřednictvím SÚS,

n	místní komunikace – obec.

-na-

Pokračování ze str. 1

FInální úpRava míRového námĚStí

Hlavní ulice směřuje od zahradnictví směrem k mimoúrovňové křižovatce na obchvatu
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TÉMA
Vánoce patří k nejoblíbenějším církevním 
svátkům u nás. Předchází jim advent, který 
začíná čtyři neděle před Štědrým dnem. Ad-
ventní čas je ve znamení očekávání naroze-
ní Ježíše Krista. Den jeho narození připadá 
na 25. prosinec. Křesťané slaví vánoční svát-
ky od roku 354 našeho letopočtu. 

Již v pohanských dobách v tomto chladném 
období roku lidé netrpělivě očekávali návrat 
životadárného slunce – slunovrat (21. 12.), kdy 
je nejdelší noc. Po tomto datu se dny začínají 
prodlužovat a přibližuje se konec dlouhé zimy.

V našem Polabí je zima nejčastěji blátivá. Ale 
i zdejší zimy mají své kouzlo ve své tak trochu me-
lancholické podobě. Občas nastávají i ladovské 
zimy, kdy z oblohy padají velké, jak říkala má 
babička, „selské“ sněhové vločky a pokryjí krajinu 
bělostnou peřinou. A pak nastávají ty pravé Vánoce. 

Na Vánoce se i v minulosti nejvíce těšily děti. 
Nebývaly obdarovávány tak často, dárky dostávaly 
spíše výjimečně – jen o narozeninách a Štědrém dnu. 
Měly tím pádem pro ně mnohem větší hodnotu.

Dříve se vánoční zboží prodávalo opravdu jen 
v předvánočním čase, samozřejmě sortiment byl 
velmi odlišný. V obci bylo vždy dostatek obchodů, 
a tak se kupovaly tradičně sušené fíky, datle, sva-
tojánský chléb, paraořechy, burské ořechy, sušené 
švestky, rozinky, citrusové plody. Musím vzpo-
menout na zdejší schopné obchodníky z 60. a 70. 
let.: U pana Slapničky (potraviny), U Matesů (po-
traviny), paní Tišerové (drogerie), pana Staňka 
(stavebniny), paní Horáčkové (textil), paní Vrbové 
(obuv), pana Minaříka (železářství). Oni dokázali 
sehnat i nemožné. Tak vlastně významně příspívali 
k pohodě vánočních svátků v líbeznických domác-
nostech. Nakupovat se jezdilo i do blízké Prahy, 
oblíbeného obchodního domu Bílá labuť.

Po II. světové válce vznikla v obci malá cukráren-
ská výrobna. Pracovaly v ní ženy z Líbeznic a blíz-
kého okolí, vedl je pan vedoucí Havránek. Vyráběly 
vyhlášené výrobky pro celé okolí – větrníky, věnečky, 
indiánky. Ovšem před Vánocemi se peklo jen cukroví 
a vánočky. Z cukrárny se před Vánocemi linula pravá 
vánoční vůně vanilky, tak typická pro tyto svátky.

Svátky v rodinách začínaly pečením vánočního 
cukroví, úklidem a nákupy. S pečením cukroví se 
začínalo již od Mikuláše. Původní cukroví bylo veliké, 
v průměru tak kolem 10 cm, pekly se hlavně medvědí 
pracny, linecké koláčky, vanilkové rohlíčky, amprle, 
věnečky ze sněhu. Napečené kousky se uložily do kra-
bice a uklidily na bezpečné místo, aby se nemohly 
sníst ještě před svátky. Problém byl, když hospodyně 
ve zmatku, který občas také k těmto svátkům patří, 
zapomněla, kam krabici vlastně uložila. Těsně před 
Štědrým dnem se pekly kynuté vánočky s rozinkami 
a mandlemi, na štědrovečerním stole musely být dvě. 
Nesměly se připálit, jinak by přišla do rodiny nemoc. 
Dále jablečný štrúdl z taženého těsta. 

vĚneC – důleŽItý Symbol
SoUdRŽnoStI 
Adventní kalendáře a věnce se příliš nepoužívaly. 

Připravovaly se nebo kupovaly věnce z chvojí 
na hroby pro zesnulé členy rodiny. Návštěva 
hřbitova a zapálení svíčky v tomto období se 
dodržuje doposud. Věnec je důležitý rodinný sym-
bol – kruhu, soudržnosti a nekonečnosti, v pohan-
ských dobách ochrana proti zlým duchům. 

Další symbol Vánoc – vánoční stromeček – se 
dostal do líbeznických chalup až ve 30. letech  
20. století. Někde v movitějších rodinách jej možná 
měli i dříve. 

Předchůdcem vánočního stromečku byla původně 
zelená větev z chvojí, zavěšená nad stolem. A ozdo-
bená papírovými řetězy, oříšky obalenými ve sta niolu. 
Nebylo zvykem chodit si stromeček uříznout do lesa, 
většinou se kupoval u zdejších obchodníků – ve staveb-
ninách nebo v železářství. Do 60. let převládal smrček, 
výjimečně jedlička, pak přišla do módy borovička. 
Oblíbené skleněné ozdoby se používají dodnes, stejně 
jako lesklé řetězy. Včetně čokoládových kolekcí. Jako 
osvětlení stromečku se dříve používaly barevné svíčky. 
Nebylo pak výjimečné, když Štědrý den končil pro 
mnohé domácnosti požárním cvičením. 

Dalšími nezbytnými doplňky byly františci, pur-
pura, prskavky a zlaté jmelí, které se nesmělo vy-
hodit, až když se koupilo za rok zase nové.

ŠtĚdRý den v líbeznICíCh
Ráno se nasadil stromeček a děti jej ozdo-

bily (nebo rodiče tajně). Zapálila se purpura nebo 
františek, aby domov správně voněl. Zabil se 
kapr a pár šupin se schovalo. Ty se pak přidaly 
do peněženky členům rodiny, aby se jich peníze 
držely. „Dušičku“ z kapra dostaly děti na „hraní“. 
Rozporcovaný kapr se obalil v trojobalu a usmažil. 

Připravil se bramborový salát, chlebíčky a na talíře 
cukroví. Bylo zakázáno celý den jíst, aby bylo vidět 
zlaté prasátko. Ale kdo by vydržel neochutnat 

všechny ty dobroty? Babička mi vyprávěla, že když 
byla malá (cca rok 1915), tak za jejích časů chodil 
Párač, postava celá v bílém, která měla u pasu nůž, 
ocílku a čerstvou krev v hrnci. Vtrhnul do domácnosti 
a když našel hříšníka, který nedodržel na Štědrý den 
půst, tak jej vyděsil a pomazal čerstvou krví. 

Když se řádně setmělo – s východem první hvězdy 
– přišel čas k podávání večeře. Zpravidla otec pronesl 
přání, aby se rodina i příští rok sešla v plném počtu. 
Původně se na štědrovečerní večeři podával houbový 
kuba, králík či zajíc na černo s knedlíkem a vánočka. 
Zelenina se podávala pouze dušená nebo vařená. Pila 
se káva, čaj, punč, nebo čaj s rumem, pivo, voda. 
Ke štědrovečernímu stolu usedala rodina celá, rodin-
ných příslušníků musel být sudý počet, pokud byli 
v lichém počtu, měl se pozvat další člověk. Jinak by 
rodinu postihlo neštěstí. 

Po večeři tatínek šel otevřít okno, aby Ježíšek mohl 
ke stromečku dávat dárečky. Když byly dárečky pod 
stromečkem, zavolaly se děti, rozsvítil se stromeček 
a byly rozdány dárky. Než se odešlo do kostela 
na půlnoční mši, byl čas na vánoční zvyky, které byly 
zaměřeny na předpovídání zdraví, lásky, potomků, 
života a smrti, sňatků pro svobodné apod.

Poslední částí Štědrého dne byla půlnoční mše 
v místním kostele. Začínala přesně o půlnoci se 
začátkem Božího hodu vánočního. Návštěva kos-

vánoční Svátky v líbeznICíCh

Tradice se do Líbeznic vracejí. Foto I. Krausová
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tela byla a je velmi důležitou nejenom církevní 
událostí. Je významnou společenskou akcí, která 
přispívala a přispívá k soudržnosti lidí. Lidé se 
na konci mše pozdraví – podají si ruce. Podání ruky 
a popřání všeho dobrého, je tím nejzákladnějším 
projevem úcty člověka k člověku. 

vánoční zvyky
Zbytky po štědrovečerní večeři se daly dobytku, 
kravám kousky vánočky, aby měly hodně mléka. 
Pes dostal od desatera jídel, aby hodně kousal. 
Do studny se vhodily drobky, aby měla dostatek 
čisté vody. Další drobky se vhodily do ohně, aby 
lidem neškodil. Další zbytky jídla se zahrabaly 
v sadu, aby bylo dostatek ovoce.

• • •
Hospodyně nesměla od stolu vstát, aby se jí chov 
drůbeže dařil. Nebyla snad chalupa, kde by slepice 
chyběly. 

• • •
Dodržovaly se další zvyky. Například na Štědrý den 
hospodyně udělala na dvoře kruh z řetězu, do něj 
nasypala zrní, to proto, aby se jí slepice nerozbíhaly 
a nezanášely vejce. Po štědrovečerní večeři chodila 
děvčata na dvůr ke kurníku a klepala na dvířka. 
Ozval-li se kohout, znamenalo to, že dívka se 
provdá, když slepice, zůstane svobodná. 

• • •
Svobodné děvče šlo do kůlny potmě a vytáhlo 
z hromady dřevěné poleno. Až ráno se šlo podívat, 
jaké si vytáhlo. Tak, jak poleno vypadalo, tak měl 
vypadat i její ženich – nikoliv, že měl být jako pole-
no, ale bylo-li rovné, takový měl ženich být. Hlavně 
děvčata, která se nemohla dočkat, až budou vdaná 
(říkalo se pod čepcem), tak pokoušela osud.

• • •
Hospodář potíral medem znamení kříže čelo svo-
bodným dívkám. Které dívce med zaschl dříve, ta 
se vdala dříve.

• • •
Lilo se olovo, pouštěly se lodičky ze skořápek 
od vlašských ořechů se svíčkou. Krájelo se jablko, 
objevila-li se hvězdička, znamenala štěstí a zdraví. 

• • •
Na stůl se dala ošatka a na ni pletenec cibule a sůl, 
pod stůl se nastlalo seno nebo sláma. To, aby bylo 
všeho hodně.

• • •
Na Štědrý den hospodyně uvařila krupičnou kaši, 
kterou se pomazal krajíc chleba. Ten se dal kravám, 
aby hodně dojily, a koním, aby byli hospodáři do-
brými pomocníky. 

• • •
Na Štědrý den se rozřízla cibule na půlky. Pak se ro-
zebrala na jednotlivé části, mělo být 12 mističek. Ty 
se pojmenovaly jmény měsíců. Do každé mističky 
se nasypala trocha soli. Nechávali je být několik dní. 
Zůstala-li sůl v cibulové misce suchá, byl suchý měsíc. 
Byla-li mokrá, tento měsíc měl propršet. 

• • •
Děvčata házela střevíc přes hlavu a dopadl-li 
otočen špičkou do dveří, znamenalo to, že půjde 
z domova, čili že se vdá.

vánoční pRanoStIky

Lepší Vánoce třeskuté než tekuté

Vánoce na ledě – Velikonoce na blátě

Zelené Vánoce – bílé Velikonoce

Hana Závorková,
ředitelka Oblastního muzea

Praha-východ

Setkání S vánočním 
pUnčem a betlémSkým 
SvĚtlem

Na Štědrý den – v sobotu 24. prosince od 14.30 
hodin – vás obec Líbeznice, líbezničtí hasiči a Kul-
turní výbor obce Líbeznice zvou na společné Setkání 
s vánočním punčem a betlémským světlem. Přijďte 
si před kostel sv. Martina zazpívat koledy, popřát 
klidné svátky sousedům a ohřát se lahodným vá-
nočním punčem. Každý si přineste svůj vlastní 
hrneček na punč, abychom nerušili vánoční 
atmosféru.

Půlnoční mše
Tradiční půlnoční mše začne v líbeznickém kos-

tele sv. Martina na Štědrý den ve 22 hodin. Přinese 

koledy a pastorely českých mistrů. Účinkovat bude 
Komorní chrámový sbor z Líbeznic. Na trubky za-
hrají členové rodiny Řápkových z Bořanovic. Pro-
vedení bude řídit a na varhany hrát Lucie Stollová.

Česká mše vánoční na Silvestra
Také v poslední den roku 2011 zazní v líbeznic-

kém kostele sv. Martina od 16 hodin Česká mše 
vánoční Jakuba Jana Ryby. Spoluúčinkovat budou 
mělnický chrámový sbor, hudebníci místní a hos-
té z různých pražských těles, na varhany zahraje 
dómský varhaník Otto Novák. Provedení bude řídit 
Lucie Stollová.

Program mší o vánočních svátcích 2011
v líbeznickém kostele sv. Martina:

24. 12. Štědrý den 15.30 a 22.00

25. 12. Narození Páně 10.00

31. 12. Silvestr 16.00
 (s Českou mší vánoční J. J. Ryby)

1. 1. Nový rok 10.00

POZVÁNKY

adventní tvoření 
v aRŠe
Poslední páteční podvečer před začátkem 
adventu se Archa rozvoněla jehličím a per-
níčky. Pod záštitou Skautského střediska 
WILLI a díky dotaci MŠMT se dveře Komunit-
ního centra otevřely dětem a jejich rodičům 
či prarodičům, kteří si přišli vlastnoručně 
uvázat a nazdobit svůj adventní věnec. Nut-
no říci, že účast byla velká a mnohé výtvory 
tak originální, že by se za ně nemusel stydět 
ani zkušený florista. 

Adventní věnce vznikaly pod rukama dětí. Foto I. Krausová

Ze ŽIVOTA SPOLKŮ Když se většina menších dětí odebrala domů 
do hajan, prostory klubovny ožily dalšími návštěvníky. 
Tentokrát šlo o oddíl světlušek Štiky, které si vybraly 
tuto předvánoční noc pro svoji „přespávačku“. Poté, 
co si vyrobily adventní věnce, vyrazily ještě na noční 
hru. S plánkem Líbeznic v ruce tak s větším či menším 
blouděním potkaly v ulicích naší vesnice adventní po-
stavy Svaté Barbory, Svaté Lucie a Svatého Ambrože.

Následující den se potom v Líbeznicích nesl 
ve znamení adventních trhů a koncertu v kostele. 
Ti, které na trzích nezahřál čaj, grog ani svařák, 
se mohli opět uchýlit do Archy a nazdobit si zde 
perníčky, vyrobit svícínek či andělíčka, nebo jen tak 
poklábosit se sousedy. 

Nevím, jak je tomu u vás, ale náš dům je díky 
této povedené akci tak vyzdoben, že Ježíšek může 
přiletět klidně už dnes.

Pavla Zarembová 
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LíBeZNIcKÉ ŠKOLY

Z OBecNí POŠTY

BLAHOPŘÁNí

líbeznICké Chodníky
V polovině prosince přibylo do obce 300 metrů 

nových chodníků. Téměř dvě stě metrů chodní-
ku ze zámkové dlažby ve Zdibské ulici vybudo-
vali pracovníci líbeznických technických služeb. 
Dalších sto metrů chodníku v Hovorčovické ulici 
předala obci společnost Nikmar Invest. Ta vyšla 
vstříc dodatečnému požadavku vedení obce, aby 
v rámci investice do řadových domů na východ 
od Okrajové ulice postavila chodník od vyústění 
této ulice po restauraci U Musilů. „Nikdo v sou-
časnosti nemá prostředky nazbyt. Chtěli jsme dát 
najevo, že Líbeznice nevnímáme jen jako místo 
našich investic, ale i jako vlastní domov. Věříme, 
že chodník budou využívat jak lidé z naší lokality, 
tak obyvatelé nových domů v Nedvědově ulici,“ 
říká zástupce společnosti Elšad Taghyev. Předání nového chodníku v Hovorčovické ulici. Foto -mk- 

CeSta čaSem
Příští rok si největší česká výchovná organizace 

Junák – svaz skautů a skautek ČR připomene 100 let 
od svého založení. Při této příležitosti byla pro 
nejmladší skautskou kategorii „Vlčata a světlušky“ 
vyhlášena celorepubliková soutěž pod názvem 
„Cesta časem – 100 let českého skautingu”, jejíž 
jednotlivá kola připomínají důležité milníky nejen 
v historii této organizace, ale i českého národa. 
Prvního kola se účastnil též líbeznický oddíl vlčat 
Stopaři – Tornádo. Úkoly byly tři a společnými sila-
mi se je dětem podařilo zvládnout do té míry, že se 
v celorepublikové konkurenci umístily na pěkném 
třetím místě. Úkolem druhého kola soutěže bylo 
mimo jiné uspořádat setkání nejmladší skautské 
generace s oldskauty a dozvědět se od nich, jak oni 
prožívali své skautské mládí, a na chvíli sdílet jejich 
radosti a starosti se skautováním spojené. Z to-
hoto úkolu se zrodilo velmi příjemné odpoledne 
strávené s oldskauty v komunitním centru “Archa” 
naplněné hovory o historii místní skautské orga-
nizace. Součástí vyprávění bylo i promítání obra-
zového dokumentu, mapujícího významné i všední 
události skautského života v obci. Pro všechny bylo 
zajímavé zhlédnout, jak vypadala některá místa Lí-
beznic třeba před padesáti lety, a hodně legrace 
jsme si užili i při porovnání vzhledu současných ve-
doucích či oldskautů s jejich fotografiemi z mládí. 
Velký dík patří všem zúčastněným oldskautům 
za jejich čas a vzpomínky a zvláštní dík si zaslouží 
bratr Miki za dlouhé hodiny strávené přípravou 
úžasného obrazového dokumentu. 

Petr Pytelka

oCenĚní pRo Žáky 
líbeznICké Školy

Dne 1. 12. 2011 v budově Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje předal hejtman David Rath Ště-
pánce Oliveriusové a Kristýně Zemanové „Oce-
nění za úspěšnou reprezentaci Středočeského 
kraje ve školním roce 2010/2011“. (Děvčata zís-
kala 1. místo v celostátním kole soutěže Daniel.)

Za výborné výsledky v oblasti sportu byli oceněni 
také volejbalisté oddílu Aera Vodochody Martin 

vítání občánků
očIma občánkovýma

Začalo to tím, že večer přijela babička s dědou, což 
není u nás obvyklé, zatím se objevili od mého naro-
zení tak jednou, dvakrát, takže asi nějaká výjimečná 
situace. Ráno jsem poprvé viděl tátu v obleku a kra-
vatě, máma zase nasadila krásné nové vínové šaty, 
a když i mě začali navlíkat do kalhot a košilky, začal 
jsem tušit nějakou slávu. Vyrazili jsme ven, tolik lidí 
kolem mého kočárku snad nepamatuji, procházka 
ale nebyla dlouhá a všichni jsme vlezli do velkého 
šedého baráku. Hned dole byl trochu problém s par-
kováním, bylo tady trochu překočárkováno, tak mě 
vynesli do prvního patra, kde byly hezky oblečené 
tety, které se na mě celou dobu smály. Spolu s ma-
minkou mě usadily do první řady v takové docela 
pěkně nazdobené místnosti. Postupně přišla ještě 
další mimina s rodiči, ne všichni ale byli tak slavnostně 
oblečení jako my. Nebyly tam ale žádné hračky, takže 
trochu nuda, než přišly děti a začaly moc hezky zpí-
vat. Když skončily, přišel takový vysoký, hezky obleče-
ný pán s medailí na krku a začal něco povídat. Moc 
jsem tomu nerozuměl, tak jsem se mu to snažil říct, 
všichni okolo se ale tvářili spokojeně a důležitě, tak 
nevím. Pořád žádné hračky, i dudlíka mi vyndali. Pak 
šli máma s tátou něco podepsat a mně přinesli velkou 
tašku s hračkami, konečně. Jenže mi je hned zase se-
brali a musel jsem se nechat fotografovat. Všichni se 
moc usmívali, taky jsem nahodil úsměv, abych jim ty 

Blahopřejeme prosincovým jubilantům:
Procházková Dagmar – 80 let, Gamrat Jan – 80 let, 
Havrda Václav – 60 let.

UDÁLOST

fotky nekazil. Fotografování mě bavilo, protože to 
pořád blýskalo, taky jsem si vyzkoušel dřevěnou ko-
líbku, i ten velký pán se se mnou vyfotil. Fotky jsou 
moc hezké. Pak už byl konec, protože na chodbě 
čekala další mimina. Dodnes nevím, co se tam dělo, 
ale bylo to nakonec príma. Pak jsme šli na slavnostní 
oběd, mně dali zase kaši, ale moc hezké bylo, že jsme 
byli všichni spolu a tak nějak slavnostně naladěni. 

Vojta Grunt

Ze ŽIVOTA SPOLKŮ

Václavík a Martin Pešek, žáci devátého ročníku 
líbeznické školy.

Všem oceněným gratulujeme!
Šárka Mišurcová

Očima občánkovýma. Foto M. Hvězda

Zastupitelé obce Líbeznice, všichni pra-
covníci obecního úřadu, technických 
služeb a obecní policie přejí krásné 
a klidné vánoční svátky a ve všech 
směrech dobrý rok 2012.
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Michal Doubrava
doubravamichal@seznam.cz

Restaurování
a konzervování

historického
nábytku

Zdibská 175, 250 65
Líbeznice

tel.: +420 606 283 687
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ANGLICKY
4×

RYCHLEJI!
Jste začátečníci?

Nebo „věční“ 
začátečníci?

Je Vaším předsevzetím 
do roku 2012 vylepšit 

své znalosti tohoto jazyka? 
n		n		n

Vyzkoušejte
Callanovu metodu! 

n		n		n

Metoda je vhodná pro úplné 
či falešné začátečníky, 

ale i pro pokročilé studenty. 
n		n		n

Naučíte se překonat 
ostych z mluvení a používat 
angličtinu bez přemýšlení 

jako rodný jazyk.
n		n		n

Výuka probíhá v počtu 
max. 10 studentů, přičemž 
každý student se dostane 

ke slovu 4× častěji než 
v tradičních hodinách výuky 

cizího jazyka.
n		n		n

Vysoká úspěšnost 
i při skládání certifikovaných 

zkoušek z angličtiny.

Kontakt:
Ing. Pavla Zarembová,

tel.: 724 755 149


