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NápadNě NeNápadNá proměNa

Dům služeb před úpravami a dnes. Foto -mk-

Skončila rekonstrukce tří velkých obecních 
objektů – Zdravotního střediska, Domu slu
žeb a Obecního úřadu. Zateplení a souvi
sející úpravy si vyžádaly téměř 13 miliónů 
korun. Více než polovinu potřebných pro
středků se podařilo zajistit z dotací.

Všechny tři budovy byly před úpravami ve špat-
ném stavu. Na Zdravotním středisku se lékařky 
bály otevřít okno, aby jim nezůstalo v ruce nebo se 
i s ním neporoučely na trávník před budovou. Dům 
služeb nesl na fasádě hříchy několika generací 
a do střechy mu zatékalo. Obecní úřad bylo těžké 
najít a za provlhlou a postupně opadávající fasá-
dou by nikdo moderní a vstřícný úřad nečekal. To 
vše je dnes jiné.

Důležitým podnětem k rozběhnutí úprav bylo 
vyhlášení grantového řízení na zateplení veřejných 
budov. „chtěli jsme této příležitosti využít, proto-
že bez dotací bychom na opravu oken a fasád mu-
seli čekat další roky. Šlo nám ale zároveň o to, aby-
chom budovy jen neobalili do tepelné izolace, ale 
aby zároveň získaly vzhlednější a výraznější tvář,“ 
říká starosta obce Martin Kupka. Investované ve-

řejné prostředky by navíc přirozeně měly sloužit jak 
ke zlepšení vzhledu centra obce, tak ke zvýšení 
architektonické kultury.

I proto obec v soutěži na zhotovení projektu 
oslovila nejen projekční kanceláře, ale i architekty. 
Hodnotila pak nejen cenu a technické řešení, ale 
i vzhled. Na projektu pak začal pracovat se svými 
kolegy architekt Jan Hájek. Jeho nabídka byla záro-
veň nejnižší a zároveň nejlépe řešila vzhled budov. 

Začal pak tradiční boj s časem, který se uzavřel 
až dokončením stavby před pár týdny. „Poměrně 
rozsáhlá rekonstrukce na třech různých místech 
nám dala pořádně zabrat. Navíc jsme museli re-
spektovat představu architekta, který vyžadoval 
i staré stavební techniky, například pro reliéfní 
omítku. Naši řemeslníci se na stavbě učili práci 
předků,“ hodnotí uplynulý půlrok na obecních 
stavbách zástupce generálního dodavatele Milo-
slav Šilar. A dodává, že to rozhodně nebyla tuctová 
práce.

„Naši předkové se na své domy chtěli dívat s ra-
dostí a přiměřenou hrdostí. Proto se na fotografiích 
starých Líbeznic objevují zdobné a řemeslně dobře 
zvládnuté fasády. Stavby měly přirozenou proporci,“ 

vysvětluje Jan Hájek. „Ne-
měl jsem v úmyslu tady 
oslnit žádným extrava-
gantním nápadem. Mno-
hem raději bych byl, kdyby 
si lidé za pár měsíců řekli: 
Takhle to tady bylo odjak-
živa. To bych bral jako vy-
znamenání. chtěl jsem jen 
očistit budovy od špat-
ných nánosů a dát jim 
nový, důstojný výraz. Ve-
řejné budovy si to zaslou-
ží.“ Možná i proto po  
prvních  vlnách obav, vyja-
dřovaných nejčastěji otáz-
kou „Proč mají být v obci 
tři věže?“, převažují nako-
nec příznivé odezvy.

ZdravotNí 
středisko
Kromě zateplení a vý-

měny oken dostala celá 
budova nový zdroj tepla 
v podobě tepelného čer-
padla voda–vzduch po-
háněného plynem. Plas-
tová okna nahradila stará 
dřevěná. Před sluncem 
by měly v letních měsí-
cích ordinace chránit 
předokenní markýzy.  

Požehnané Vánoce a vše dobré v roce 2015 
Vám přejí všichni zastupitelé a zaměstnanci 
Obce Líbeznice.Dokončení na str. 2

Váš starosta

Milí čtenáři,
před Vánocemi byste asi na tomto místě čekali 

nějakou poetickou úvahu o významu svátků. Zkla-
mu vás. Bude to tentokrát o exkrementech, těch 
psích, a špatných nápadech lidí. Téma je tedy zcela 
prozaické až chmurné.

Před několika dny jsme do kruhového poutače 
před Domem služeb nechali nainstalovat svítící pá-
sek s LED diodami. Měl bohužel kratší život než 
běžná jepice. Už druhý den ráno byl pryč. Teď mož-
ná svítí někomu na zahradě. Jsem přesvědčen, že 
ani jemu teď už nedělá radost. Nedali jsme se odra-
dit a opatřili nový pásek a zároveň jej na několika 
místech přišroubovali. Kamera nad křižovatkou 
u úřadu na budoucí nenechavce pečlivě dohlédne.

V posledních týdnech dramaticky přibylo stížnos-
tí na neuklizené hromádky od pejsků. Nevím, proč 
právě teď se situace zhoršila. Jako uklízíme doma, 
chtěli bychom, aby i Líbeznice byly na svátky upra-
vené. Ty exkrementy nám ale dost kazí plány. Zno-
vu jsme přitom zvětšili počet odpadkových košů 
s pytlíky. Pečlivě jsme dokonce před časem konzul-
tovali podobu papírové lopatičky uschované v pyt-
líku. Vážně laděná debata se vedla o tvaru a délce 
lopatky v souvislosti s obvyklou velikostí výtvorů. 
Zkušení majitelé různých plemen psů potvrdili, že 
pro většinu jedinců je velikost dostačující a neměla 
by ohrozit ani čistotu ruky odpovědného páníčka. 
Je ale jasné že na psa s velikostí poníka či telátka 
stačit nemusí. Děsím se navíc, že napadne sníh 
a lidé nebudou ze sněhu pomalu se propadající 
hromádky sbírat. S oblevou by nás pak čekaly hustě 
kropenaté chodníky. Tak prosím všechny, kteří chtějí 
před svátky i po nich přispět ke klidnějším dnům 
svých sousedů a k líbeznější obci, aby udržovali své 
okolí čisté a po svých mazlíčcích důsledně uklízeli.

Mimochodem, o tématu tohoto sloupku roz-
hodlo nedávné setkání s jednou líbeznickou občan-
kou čerstvě důchodového věku. Ve svém spravedli-
vém rozhořčení mi barvitě vylíčila, co všechno se 
děje na trávníku před jejím domem a jak velké to 
někdy bývá. Líčení to bylo vzrušené a ani trochu 
příjemné. Je jasné, že naprosté většině z nás vadí 
nepořádek, jen někteří bohužel svoje okolí ome zují 
na soukromí svého domu. To je velká škoda. Proto-
že by se nám mnohem lépe žilo, pokud bychom 
mohli i celou obec vnímat jako společný domov, 
kde je prostě normální sebrat papírek či cokoli jiné-
ho, pokud nám to omylem upadne, uklízet kolem 
sebe a brát ohledy na ostatní.   

Ale dost nevánočních výzev.
Přeji Vám, ať se svými blízkými prožijete krásné 

Vánoce, ať najdete pro ně i své sousedy vždy dobré 
slovo a vstřícný pohled, ať najdete pod stromeč-
kem víc než jen splněná dárková přání. 
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Dokončení ze str. 1

ROZHOVOR
LíbeZNice – 
povZbuZující 
ostrov
Martin Kupka se v listopadu 2014 stal po
druhé volební období starostou Líbeznic. 
V dnešním čísle Líbeznického zpravodaje při
nášíme rozhovor, ve kterém hodnotí uplynu
lé období, nastiňuje plány pro Líbeznice do 
budoucna a zamýšlí se i nad celkovou situací 
v České republice. 

více povedlo a jak se vám vůbec líbí v komu-
nální politice?

Největší radost samozřejmě přináší, když se 
něco hmatatelného podaří. A nemusí to být hned 
velká věc. Někdy je to vydařená obecní akce, jindy 
kousek upraveného parku. Velkým letošním potě-
šením pro mě bylo, když dostaly novou podobu 
autobusové zastávky a především tři velké obecní 
budovy. Věřím, že to přináší radost a užitek i ostat-
ním lidem v obci.

A co Vás naopak zklamalo nebo byste udě-
lal jinak?

Také by bylo pár takových věcí. Trápí mě, že se 
přes veškeré úsilí nedaří přesunout sběrné suroviny 
z centra obce a udělat z tohoto místa mnohem 
hezčí prostor. 

Volební vítězství kandidátky ODS, kterou 
jste vedl, bylo výrazné. Čím si to vysvětlujete 
v době, kdy se tato strana zrovna celorepubli-
kově netěší přízni voličů?

Pevně věřím, že je to tím, že si lidé všímají, jak se 
Líbeznice mění a přijímají tu proměnu pozitivně. 
V tak velkých obcích, jako jsou Líbeznice, nehraje 
stranická příslušnost zásadní roli. Významnější je, 
kdo figuruje na kandidátce a samozřejmě nejen na 
prvním místě. Myslím si navíc, že i samotná značka 
ODS může napravit svůj obraz u veřejnosti i díky 
odvedené práci v městech a obcích. 

I přes to, že kandidátka ODS měla jasnou 
většinu, na vedení obce spolupracujete se 
sdružením Pro Líbeznice. Proč jste se takto 
rozhodli? 

Nehodláme si hrát na velkou politiku. I v minulém 
období rozhodovaly při jednáních zastupitelstva věc-
né argumenty. Nebyl tam nikdo, kdo by chtěl řešení 
z principu komplikovat, prodlužovat nebo prostě 
každé jednání rozbít. To je mimochodem vzácná věc 
a Líbeznice mají velké štěstí, že se v zastupitelstvu 

sešli znovu lidé, kteří mají na prvním místě zájem 
o obec. Navíc mezi nimi byly a jsou osobnosti s jas-
ným názorem. Není to rozhodně partička přitakáva-
čů. Vítězí střet argumentů. Jsem vděčný za to, že 
můžeme rozvíjet obec v této atmosféře. Zcela logic-
ky chceme v tomto duchu pokračovat nadále. Kdo 
chce pro Líbeznice pracovat, má příležitost.

Jaké jsou tedy plány a priority nového za-
stupitelstva pro následující období?

Shodli jsme se na programu, který má celou 
stranu. Tak je těžké to shrnout ve dvou větách. 
Osobně vnímám jako nejdůležitější dokončit pří-
stavbu školy, upravit spodní část náměstí, připravit 
a nejlépe i realizovat stavbu nového Sportovně 
společenského centra u fotbalového hřiště. Vedle 
toho musejí mít Líbeznice co nejvíce akcí, kde by 
se lidé v dobrém potkávali.

Mnoho občanů pořád trápí doprava, jaké 
jsou plánované kroky v tomto směru?

Prvním krokem hned na jaře příštího roku bude 
vybudování zvýšeného přechodu pro chodce 
u prodejny Tesco. Bude to další prvek, který projíž-
dějícím řidičům řekne: Tudy nevede tranzitní trasa. 
Tady bydlí lidé. Tlačíme stále na urychlení realizace 
sjezdové rampy z dálnice D8 na Mělník. Cesta přes 
obchvat musí být pro řidiče pohodlnější v obou 
směrech. Budeme dále hledat a realizovat další 
opatření, která přesunou tranzit ve větší míře na 
obchvat. Bude to určitě úkol na celé období.  
Neexistují jednoduché recepty, jak dopravní pro-
blém uspokojivě vyřešit. Při dalším měření inten- 
zity dopravy jsme zaznamanali, že se pozvolna 
přelévá doprava na obchvat. Jde to pomaleji, než 
bych si přál.

Na prvním zastupitelstvu vznikla Pocitová 
mapa obce, kde občané měli možnost označit 
místa, kde se jim v Líbeznicích líbí, kde nelíbí, 
kde by chtěli změnu. Jaký je výsledek a jak 

Dobrý den, pane starosto, jak se máte takto 
před Vánocemi?

Řeknu popravdě, že ještě hektičtěji než obvykle. 
Alespoň o adventních nedělích se snažím na chvíli 
zastavit.

V Líbeznicích už starostujete 4 roky. Z čeho 
máte největší radost nebo co se podle Vás nej-

Martin Kupka

Architekti pro ně zvolili tyrkysovou barvu. „Jsem 
zvědavá, jak to bude působit v létě, až se látka 

nad okny roztáhne. To může být zajímavé. Moc se 
mi ale líbí sokl z betonových pásek. Tím ta budova 
hodně získala,“ popsala své dojmy jedna z ná-
vštěvnic střediska.

dům sLužeb
Vzhled této budovy prošel nejná-

padnější proměnou. Zmizely podiv-
né námětky ty pizované „kravínové“ 
střechy. Okna a jejich uspořádání 
v obou podlažích dostala nový řád 
a důstojnější vzhled. Největší pozor-
nost budí vlnky na omítce prvního 
podlaží. „Sokl i reliéfní omítka teď 
správně kotví celou budovu k zemi. 
Zvýšená atika s hodinami dává celé 
stavbě důležitou dominantu. I tady 
jsme vyslechli investora a hledali ře-
šení atraktivní a zároveň úsporné,“ 
doplňuje Jan Hájek.

obecNí úřad
Zajímavou zprávu o vývoji nového 

vzhledu vykreslují první skici archi-
tektů. Nebylo možné obě části bu-
dovy vizuálně sjednotit. Na první 
pohled je i díky různým výškám 
podlaží viditelné, že jde o srostlici 
dvou domů. „Pokusili jsme se té 
rozdílnosti využít a rozdíly jsme na-
opak zdůraznili. Menší domek do-
stal odlišný vzhled hrubě nahazova-
nou fasádou a jinou pozicí oken. 
V případě hlavní části budovy jsme 
zvolili stejný tvar reliéfu jako na 

Domě služeb. Jen jsme jej orientovali od země 
vzhůru,“ popisuje architekt Jan Hájek. „Když jsem 
byl v Líbeznicích poprvé, vůbec jsem úřad nemohl 
najít. To je ale špatně. Úřady se od nepaměti budo-
valy spíše jako ústřední stavby celého sídla. Pokusi-
li jsme se alespoň o něco přizvednout věž, aby bylo 
jasné, že se jedná o veřejnou budovu s patřičnou 
funkcí a významem,“ uzavírá architekt.

Do konce roku oživnou reklamní plochy před 
budo vami Domu služeb a zdravotního střediska. 
I toto řešení se svítícím prstencem je dílem Jana 
 Hájka. Obec se pro takové řešení rozhodla, aby 
 každý návštěvník i bez reklam na fasádě zjistil, co 
v budově najde.

„Je jasné, že se nový vzhled nemusí všem líbit. 
Pevně ale věřím, že jej každý vnímá jako posun k lep-
šímu proti předchozímu stavu. Navíc díky zateplení 
se teď podaří šetřit provozní náklady budov,“ shrnu-
je místostarosta Michal Doubrava.      -na-

Podle starověké nauky o živlech je architektu-
ra utvářením větru, vody, ohně a země pomocí 
lidského intelektu. V dnešní době jsou našimi 
živly finance, normy, návyky a čas. Líbeznice 
 ukazují, že význam architektury není měřitelný 
množstvím investovaných peněz nebo rozmě-
rem stavby, že světovost není dána obkreslová-
ním řešení ze zahraničních časopisů. Pokud dnes 
česká společnost řeší otázku, zda a čím může být 
česká architektura světová, líbeznická zkušenost 
naznačuje, že se můžeme vydat cestou dobře 
provedených drobných úkolů. Architekti by měli 
chápat svoji profesi jako službu společnosti.

Jan Hájek, architekt
Proměna Obecního úřadu. Foto -mk-
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TÉMA
výstavba roNdeLu 
je v pLNém proudu
Stavbu nového pavilonu základní školy pro 240 
žáků je možné sledovat online na internetové 
adrese http://libeznice.cz/stavbaline, o postu
pu stavby také informujeme na obecním webu 
– http://libeznice.cz/stavbarondelu. Ne všichni 
však mají možnost nebo čas sledovat internet, 
ve Zpravodaji tak budeme přinášet fotodoku
mentaci nejdůležitějších momentů stavby. 

betoNováNí ZákLadů  
– 1. Listopadu 2014
 Každá stavba musí mít pevný betonový  

základ. Na první tenkou vrstvu betonu Rondelu 

pak přijde ležaté kanalizační potrubí a tepelně 
izolační souvrství, na kterém se pak vybetonuje 
podkladová a následně armovaná základová des-
ka. Hlavním izolačním materiálem souvrství je pě-
nosklo.

 
podkLadová betoNová deska  
– 13. Listopadu 2014
 Ve čtvrtek 13. listopadu vylili stavebníci pod-

kladovou betonovou desku, která překryla izolační 
vrstvu pěnoskla. Následovat bude ocelová výztuž 
a bednění základové desky. Současně se provádělo 
potrubí dešťové kanalizace. 

 
roNdeL má hotové ZákLady  
– 22. Listopadu 2014
 Základovou desku nového pavilonu školy 

dokončila stavební firma v sobotu 22. listopadu. 
Pocti vě vyvázanou železnou výztuž zalilo celkem 
340 m3 betonu. Na stavbě se v průběhu so- 

botního dopoledne a odpoledne otočilo celkem 
37 nákladních aut s betonem. Čerpání zajišťovala 
betonová pumpa s ramenem dlouhým 42 metrů. 
Čněla ještě o několik metrů nad ramenem  
jeřábu. 

roNdeLu už rostou Zdi  
– 24. Listopadu 
 Od pondělí 24. listopadu pokročila stavba 

Rondelu bedněním zdí. První z nich stavaři vybeto-
novali ve čtvrtek 27. listopadu. V rychlém sledu 
stavaři připraví další nosné zdi z pohledového be-
tonu.

Do Vánoc by měly být všechny paprsčitě uspořá-
dané zdi hotové. Oproti plánovanému harmono-
gramu se tak stavba dostane do mírného předsti-
hu. Do konce roku se původně počítalo jen se 
základovou deskou.

František Grunt
1

2

3

4

vám tato mapa pomůže při dalším rozvoji 
obce?

To se ukázalo jako skvělý nástroj pro zpětnou 
vazbu. Nejhustěji zaplnily špendlíky s papírky Areál 
zdraví. Už při sestavování rozpočtu na příští rok 
jsme hledali prostředky na úpravu tohoto místa. Je 
velká škoda, že jsme letos v létě neuspěli s granto-
vou žádostí, která zahrnovala úpravu mostku, te-
nisového kurtu a vytvoření celého rehabilitačního 
parku. Budeme si tak muset poradit s vlastními 
prostředky. 

Přejděme nyní k celkové atmosféře ve spo-
lečnosti. Vánoční čas přímo vybízí k zamyšlení, 
kam směřujeme. Jaký je podle vás ten směr? 
V čem jdeme správně, kde bychom naopak 
potřebovali směr narovnat?

Jsem přesvědčen, že Líbeznice jdou správným 

směrem. Přibývá aktivit lidí a nejrůznějších akcí, 
kde se můžeme setkávat. Obec se mění k lepšímu. 
Horší dojem mám z celkového směřování společ-
nosti. Odmítám zpochybňování demokratického 
vývoje uplynulých 25 let. Zlobí mě, když někteří 
politici populisticky zatracují uplynulé období 
a přispívají ke zmatení hodnot. Svobodná společ-
nost, která je schopná demokraticky spravovat své 
věci, je hodnota, za kterou v historii lidé velmi slo-
žitě bojovali, a my nad ní málem mávneme rukou. 
Hrozí, že si zase po letech necháme svobodu po-
malu proklouznout mezi prsty. Jsme zhýčkaní tím, 
že se máme relativně dobře, a omezujeme se příliš 
často jen na to, jestli si už můžeme nebo nemůže-
me koupit novou televizi, kolo nebo dokonce 
auto. Mrzí mě, že nás na Hradě reprezentuje člo-
věk, který také přispívá k rozmlžení hodnot a zpo-

chybňuje i euroatlantické ukotvení naší zahraniční 
politiky. Takže jsou pro mě vlastně Líbeznice důle-
žitým a posilujícím ostrovem, kde se spíše daří, než 
nedaří. 

Na závěr bych vás poprosil o vánoční přání 
nebo chcete-li poselství občanům Líbeznic 
a nejen jim.

Asi se čeká nějaké státotvorné zvolání. Zůstanu 
jen u skromného přání, abychom se více radovali 
z toho, co máme. Tolik na všechno neláteřili. Aby-
chom se dívali na svět kolem sebe vždy nejprve 
z lepšího úhlu. Všem přeji krásné a klidné vánoční 
svátky. Těším se na setkání na Štědrý den ve dvě 
hodiny odpoledne před kostelem. 

Děkujeme za rozhovor a přejeme i Vám 
klidné prožití Vánoc

redakce
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ODPADy
NeZapomeňte 
včas ZapLatit 
Za odpad!
Dokdy je třeba zaplatit poplatek za odvoz 
odpadu a jaká je jeho výše ?

Podle Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice 
č. 1/2012 je místní poplatek za odpad (přesněji 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů) splatný nejpozději do 30. ledna každého 
kalendářního roku. Sazba poplatku pro fyzickou 
osobu činí 500 Kč.

kdo popLatek pLatí?
Fyzická osoba,

1. která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost 
může být poplatek odveden společným zástup-
cem, za rodiny nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem. Společný zástupce, vlastník či správce 
domu je povinen obci oznámit jména a data naro-
zení osob, za které poplatek odvádí,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt ci-
zinců na území České republiky povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizin-
ců na území České republiky pobývá na území Čes-
ké republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana po-
dle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochra-
na podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 
cizinců.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek společně a ne-
rozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu. 

Firmy a OSVČ platí na základě Smlouvy o využí-
vání systému nakládání s odpadem, kterou mají 
možnost uzavřít s obcí Líbeznice. cena za odvoz 
jedné nádoby (120  l nebo 110  l) je 2500 Kč 
za rok.

existuje Nějaká sLeva?
Líbeznice zavedly už před lety slevu pro rodiny 

s více než dvěma dětmi. Mají-li děti tři, čtyři i více, 
platí jen za první dvě.

jak je možNé popLatek ZapLatit?
Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně 

Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí 
a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, 
nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Lí-
beznice č. 3220201/0100. Do variabilního symbo-
lu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do 
zprávy pro příjemce jméno a příjmení. Po zaplacení 
uvedené částky a připsání platby na účet obce, vám 
bude známka včetně potvrzení o zaplacení auto-
maticky zaslána poštou. 

Jana Idjerová

kam s tuky a oLeji 
Z kuchyNě?
Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zadě
láváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr 
rozšířil své služby i o likvidaci těchto specific
kých odpadů. Jejich likvidaci pro obec bez
platně realizuje společnost EKOPF. Stačí při
nést oleje či tuky v petlahvi do Sběrného 
dvora. Ulevíte tak svému domu. 

Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani 
do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte 
do WC, výlevky či dřezu, je nanejvýš pravděpodob-
né, že nastane dříve či později havarijní stav na do-
movní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. 
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vy-
srážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, 
respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější 
případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádr-
žích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čer-
padel, a to z důvodu obalení spínacích plováků 
tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, 
tím vznikají mastné kyseliny, a ty zvyšují korozi stěn 
kanalizačního potrubí. Současnou kombinací ne-
čistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody 
z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), 
pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody 
vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných 
komplikací.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat ji-
nak. Můžete jej shromáždit d použitých PVC obalů 
(PET lahve atd.) a následně odložit ve sběrném dvo-
ře do určených separačních nádob. Obec Líbeznice 
tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře bezplat-
ně od ledna 2013.

František Závorka

sběrNý dvůr 
ceLoročNě otevřeN 
i ve středu

Občané Líbeznic mají nově možnost 
využít služeb sběrného dvora po celý 
rok ve středu od 17 do 19 hodin. 

Celoroční provozní doba:
St 17.00–19.00 h 
So 09.00–11.00 h

Sběrný dvůr v areálu ČOV, Východ ní 
ulice, slouží pro líbeznické občany 
k odkládání objemného odpadu, bio-
odpadu a nebezpečných složek ko-
munálního odpadu, které nelze odlo-
žit do sběrných nádob ani do 
kontejnerů na tříděný  odpad.

Co můžete složit v rámci zaplaceného po-
platku za odpad:

– odpad ze zahrad (listí, tráva, větve)
– elektroodpad
– zářivky
– léky a léčiva
– barvy a laky
– velkoobjemový odpad
– stavební suť (jedno kolečko s objemem do 

50 kg)
– autobaterie

Za co připlatíte (ceny jsou uvedeny bez DPH):
– každé 2. a další kolečko sutě 50 Kč
– pneumatika – osobní automobil 50 Kč/ks
– pneumatika – nákladní automobil 200 Kč/ks
– okenní rámy se sklem  50 Kč/ks

Co není možné ve sběrném dvoře složit:
odpad, který obsahuje směsi azbestu a asfaltu.

František Grunt

prosba vŠem 
pejskařům 
Opětovně si dovolujeme připomenout všem 
majitelům psů, aby po svých miláčcích uklí
zeli. V obci je snad v současné době již dosta
tečný počet odpadkových košů s pytlíčky na 
psí exkrementy. Prosíme, používejte je, a to 
minimálně z těchto tří důvodů:

1. Jde o to základní, co můžete udělat pro to, 
aby byla naše obec hezkým a příjemným místem. 

2. Nedělejte, prosím, sousedům to, co nechcete, 
aby dělali oni Vám. 

3. Pokud vám nestačí ani jeden z těchto důvodů, 
mějte na paměti, že vás při vaší ledabylosti může 
někdo vyfotografovat. A o takovou popularitu jistě 
nestojíte!

Pavla Zarembová

popLatky Za psy
Každý nový rok začíná placením různých po
platků. Touto cestou bych chtěl všechny ujis
tit, že se žádný poplatek pro příští rok ne
zvyšuje. Zůstáváme u stejné výše poplatků 
jako v předchozím roce. 

Pro upřesnění uvádím, že roční poplatek za prv-
ního psa je ve výši 150 Kč, za druhého a kaž dého 
dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Slevu mají ti 
 majitelé, kteří mají psa opatřeného čipem nebo 
tetováním. Ti potom platí 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

Od roku 2012 platí v obci povinnost odvádět 
poplatek z ubytovací kapacity. Hovoří o něm 
obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kde je dána 
povinnost těm, kteří poskytují ubytování, platit  
za jedno lůžko a den 5 Kč. Tento poplatek je splat-
ný do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí dané-
ho roku.

František Závorka
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ODPADy
biodopad
I v roce 2015 bude možné využít sezónního 
svozu bioodpadu. Letos jej využívalo více 
než 70 domácností. Svážet se bude za stej
nou cenu jako v letošním roce od března do 
listopadu. Svoz bude znovu zajišťovat spo
lečnost IPODEC – ČISTÉ MĚSTO, a. s., a bude 
probíhat každou lichou sobotu v měsíci.  
První svoz v sobotu 14. března a poslední 
21. listopadu 2015.

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně 
Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí 
a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, 
nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbezni-
ce č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvá-
dějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro 
příjemce jméno a příjmení + bioodpad. Po zapla-
cení uvedené částky a připsání platby na účet 
obce, vám bude známka včetně potvrzení o zapla-
cení automaticky zaslána poštou. 

Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr 
bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bez-
platně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního 
 vztahu).

Cena za poskytování služby činí 60  Kč mě- 
síčně u menší nádoby a 110 Kč u větší nádoby, to 
je 540 Kč za sezónu u menší a 990 Kč za  
sezónu u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH ve 
výši 20 %. 

Pokud se chcete do svozu bioodpadu zapojit 
nově, je to velmi jednoduché. Stačí v úřední dny 
v pondělí či ve středu (od 8 do 12 a od 13 do  
17 hodin) na obecním úřadě zaplatit příslušnou 
částku a rovnou si odtud odvézt speciální nádobu 
na bioodopad.

Jana Idjerová

co patří do Nádoby  
Na bioodpad:

– posekaná tráva

– spadané ovoce (prokládané trávou a řezem 
z keřů)

– řezanka a větvičky z ořezu keřů

– zemina z květin bez květináčů

– plevele

– pokojové rostliny

– listí (bez smetků z ulice)

– odpady z ovoce a zeleniny (okrajky 
z brambor, mrkve, ohryzky jablek apod.)

– skořápky z vajec

– slupky z citrusových plodů

– sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), 
čajové sáčky 

– květináče z lepenky a rašeliny

co do Nádoby  
Na bioodpad Nepatří:

– podestýlka od drobných domácích zvířat 
– pleny
– pytlíky z vysavače
– oharky z cigaret
– uhelný popel
– smetky z ulice
– zbytky omáček, pomazánek, majonézových 

salátů
– oleje
– kosti

vyhLaŠujeme  
graNt Na podporu 
projektů v obLasti  
kuLtury, sportu 
a voLNočasových 
aktivit
V Líbeznicích se za posledních několik let 
událo mnoho zajímavých kulturních nebo 
sportovních akcí. Kromě pravidelných stálic, 
jakými je například Líbeznické posvícení, 
ples nebo farmářské či vánoční trhy, se obje
vily akce nové, které spontánně uspořádali 
líbezničtí nadšenci a které slavily velký 
úspěch. Jde například o Koloběh, Vánoční 
běh nebo lampiónový průvod s hledáním po
kladu. Právě takové akce hodlá v příštím 
roce obec podpořit speciálním grantem.

„chceme tím pomoci těm, kteří něco pro druhé 
připravují, a podnítit tak třeba i vznik dalších no-
vých akcí,“ říká starosta obce Martin Kupka.

TÉMA cílem grantu je podpora jednorázových spo-
lečenských akcí v oblasti kultury, sportu a volno-
časových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji 
komunitního života v obci. Nejde tedy o podpo- 
ru líbeznických spolků, na to jsou vyhrazeny  
jiné prostředky v rozpočtu obce, ale cílem je roz-
šířit nabídku o jednorázové akce typu závod, kon-
cert, divadelní vystoupení, výstava, které ještě  
více obohatí kulturně-sportovně-společenský ži-
vot v obci.

Rada obce Líbeznice schválila na tento grant 
částku ve výši 100 000 Kč, maximální výše na jed-
nu akci je 10 000 Kč, minimální pak 1000 Kč. Po-
žadována je také spoluúčast žadatele ve výši 10 % 
z celkových nákladů projektu. O dotaci mohou 
žádat občané s trvalým pobytem v Líbeznicích či 
spolky a občanská sdružení, která v obci působí 
a mají zde své organizace. 

O grant je možné požádat do 31. ledna 2015 na 
Obecním úřadě v Líbeznicích. Je nutné vyplnit ori-
ginál žádosti na předepsaném formuláři a dodat 
popis projektu v elektronické podobě. Formulář 
žádosti je zveřejněn na webových stránkách obce, 
popř. je možné po domluvě vyzvednout tištěnou 
verzi žádosti. Jednorázové akce mohou pak být 
uskutečněny kdykoliv v roce 2015.

Výběr akcí, které obec z grantu podpoří, bude 
na pětičlenné komisi, u žádostí, které splní pod-
mínky výzvy, pak dojde k jejich hodnocení a bodo-
vání na základě předem stanovených kritérií. Mezi 
kritéria hodnocení patří: kvalita popisu projektu, 
ekonomické nastavení projektu, zajištění projektu 

a celkový přínos projektu. 
Veškeré doplňující informace, formulá-

ře a de taily grantu ráda všem zájemcům 
poskytne Ludmila Červínová, buď přímo 
osobně na obecním úřadě, nebo na ná-
sledujících kontaktech: cervinova@libez-
nice.cz, 283 981 058 nebo 778 542 543. 

Kdo má tedy zájem uspořádat pro spo-
luobčany akci v oblasti kultury nebo spor-
tu, neváhejte a posílejte přihlášky, pokud 
se podaří vyčerpat uvolněné finanční pro-
středky, bude v Líbeznicích v roce 
2015 10 nových skvělých akcí pro širokou 
veřejnost.

František Grunt

jsou LíbeZNice 
sekuLárNí obcí?
V 90. letech minulého století proběhlo v Lí
beznicích několik evangelizačních akcí, jak 
v kině, na náměstí, tak i ve zdejší škole.

V této době jsme založili v místě malý evangelic-
ký sboreček (scházelo se nás každou neděli zpočát-
ku tak 10–15 lidí) a moc jsme se těšili, že poroste-
me a budeme mít i v Líbeznicích evangelický sbor. 
Při pátrání minulostí jsme zjistili, že do roku 1967 
zde byla skupina evangelíků.

Činnost našeho minisborečku skončila během 
roku 2001. Do té doby jsme se scházeli (díky patří 
obecnímu úřadu za bezplatný pronájem schůzovní 
místnosti) každou neděli na nedělním shromáždě-
ní. Náplní shromáždění jsou modlitby, chvály (písně 
o Bohu apod.), kázání na základě Bible, svědectví 
a vzájemné sdílení.

Stále nám leží na srdci lidé z Líbeznic a okolí. 
Nevěřím, že by se v celé obci nenašlo několik lidí, 

kteří by měli chuť a zájem obnovit a znovu založit 
evangelický sboreček, kde bychom mohli růst i du-
chovně. Prosíme ty, které článek oslovil, aby se 
s námi zkontaktovali a pomohli nám. Vítáme kaž-
dý nápad a odvahu se přiznat k víře v Boha. 

(Kontakt – tel.: Zdeněk Paulus 607648721 nebo 
e-mail: paulusz@atlas.cz.)

Zdeněk Paulus

TÉMA

Jedna z aktivit místních spolků. Foto -mk-

VýZVA
výZva vŠem občaNům –
FotograFujte váNočNí výZdobu!!!
Pokud máte doma, před domem, na domě, na 

zahradě či kdekoli jinde hezký adventní či jiný vá-
noční věnec, hezká světýlka, ozdoby, svícínky a jiné 
vánoční dekorace, prosíme, nenechávejte si je pro 
sebe. Podělte se o hezký dojem z nich s ostatními! 
Budeme velmi rádi, když svou vánoční výzdobu vy-
fotografujete a zašlete spolu se svým jménem na 
e-mailovou adresu idjerova@libeznice.cz. 

Nejzdařilejší příspěvky budou zveřejněny v led-
novém čísle Zpravodaje, ostatní potom na webo-
vých stránkách obce.

Tak neváhejte a fotografujte! 
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32 pokLadů 
v obřadNí síNi aNeb 
vítáNí občáNků
Jednou z krásných tradic v Líbeznicích je 
slavnostní vítání nových občánků, a proto 
na sobotu 29. listopadu 2014 obec pozvala 
38 dětí narozených v uplynulém roce.

Slavnostního vítání se účastnilo 32 dětí se svými 
rodiči, příbuznými a dalšími členy rodiny či známý-
mi, kteří v průběhu soboty přišli do obřadní síně 
zrekonstruovaného obecního úřadu postupně 
v sedmi skupinkách. 

Všechny děti i jejich doprovod čekal stejný scénář 
vítacího aktu – milé oficiální přivítání, slavnostní 

adveNtNí 
setkáváNí 
v LíbeZNicích
Při vzpomínce na začátek letošního adventu 
v Líbeznicích musím začít tak trochu od kon
ce, tedy od okamžiku, kdy před zahájením 
adventního koncertu v kostele promluvil 
Mons. Mgr. Vladimír Málek, rektor našeho 
kostela. 

Mluvil totiž mimo jiné o tom, že adventní čas je 
časem, kdy se mají lidé setkávat… A protože se mi 
zdá, že v poslední době se nám to vzájemné setká-
vání v Líbeznicích docela daří, pojmu i zprávu o za-
hájení letošního adventu jako svědectví o několika 
setkáních.

První adventní neděli 30. 11. zahájily líbeznické 
maminky a babičky, které se setkaly v komunitním 
centru Archa, aby si zde vytvořily adventní věnce 

staré město 
a NárodNí 
techNické muZeum 
23. 11. 2014
Jednou z našich tradičních aktivit jsou výlety 
do Prahy, především Starého Města, v jehož 
ulicích se začátkem roku koná závod Prahou 
plnou strašidel. 

I letos se chystáme na Strašidla, a tak jsme se 
domluvily, že nám Honza Matulík – Cvrček připraví 
pro oddíl Stopařů orientační hru v malebných ulič-
kách Starého Města. V tomto pořadí také dopadlo 
vyhodnocení soutěže. Úkolem bylo najít zajímavá 
místa, sochy, nebo stavby, a to na osmi trasách, 
které začínaly a končily na Staroměstském náměs-

LíBEZNiCKé SPOLKy

TÉMA proslov starosty obce Martina 
Kupky, který mimo jiné vyzdvihl 
význam rodiny i důležitost zá-
zemí, domova a spokojeného 
života ve svém rodišti. Obřad 
ozdo bilo recitační a pěvecké vy-
stoupení dětí z líbeznické mateř-
ské školy, které některé z pří-
tomných dojalo až k slzám. 
Předškoláci potom předali víta-
ným dětem dárky v podobě hra-
ček a pan starosta maminkám 
květiny. Potvrzením vítacího aktu 
byl slavnostní zápis do knihy.

Na závěr přišlo na řadu ještě 
fotografování. Kromě již zmí-
něných dárků budou i fotogra-
fie, připomínající tuto slavnost-
ní událost, dárkem od obce. 

Vítání nových líbeznických občánků bylo nejen 
oficiální ale i slavnostní a dojemné. Přejme všem 
těm malým pokladům, aby se naplnila slova Marti-

na Kupky z jeho projevu a aby v Líbeznicích mohly 
žít ve zdraví svůj šťastný, plnohodnotný život.

Blanka Holičová Klokanová

První koncert pro malé občánky. Foto Lubomír Vosáhlo

TÉMA

a nasály vánoční atmosféru u čaje, svařáku a vá-
nočního cukroví. Kurz vázání adventních věnců 
vedla zkušená líbeznická floristka Šárka Kettnerová 
pod záštitou Stonožky. Vánoční dekorace, které 
zde vznikly, byly vskutku nádherné. Každý věnec 
byl originálem, ať již tradičním, či velmi moderním. 

K dalšímu setkání došlo na náměstí Míru před 
kostelem svatého Martina. Zde byly ve 14.00 zahá-
jeny adventní trhy. Jak se blížila šestá hodina, tedy 
plánovaný čas rozsvěcení vánočního stromu, lidí, 
kteří se přišli setkat se svými sousedy, přibývalo. Bylo 
velmi příjemné si u svařáku nebo teplé medoviny 

popovídat o tom, co si při každodenním shonu ne-
stihneme říci. Kolem 18.00 h však povídání ustalo 
a začaly se společně zpívat koledy. A nakonec nastal 
ten očekávaný okamžik rozsvěcení vánočního stro-
mu. I letos má na něm své světýlko každý líbeznický 
občan, což znamená, že jich zde svítí již 2500. 

Po tomto slavnostním okamžiku jsme se společně 
přesunuli do kostela, kde došlo ještě k jednomu za-
jímavému setkání. Pan Roman Novotný se zde totiž 
setkal se svými hudebními hosty. Sestava Zdeněk 
Kalhous – klavír, Vít Fiala – kontrabas, Vladimír 
 Šindler – bicí, Josef Pospíšil – trombon, Ladislav 
 Koucký – trubka a Roman Novotný – klarinet na-
bídla všem zúčastněným úžasný hudební zážitek 
v podobě jazzového koncertu. Tito pánové spolu 
běžně nehrají a pravděpodobně prý v této sestavě 
hráli poprvé a naposledy. Toto jejich setkání a dojem, 
který ve všech zanechalo, byly proto o to cennější. 

Tím ovšem letošní advent pouze začal. Bude na 
nás všech, jaký bude – zda plný shonu a nervozity 
z nakupování, nebo pohodový a plný hezkých 
setká ní. Snažte se, prosím, o to druhé. O tom, jak 
se Vám to dařilo, si můžete popovídat se svými sou-
sedy při dalším setkání, a to u svařáku a punče na 
Štědrý den. 

Pavla Zarembová

Večer pro „Jazzulátko”. Foto Petr Zaremba

tí. Hra byla přiměřeně obtížná a umožnila nám 
objevovat místa a objekty, které při běžné pro-
cházce nevidíme. 

Po dvouhodinové hře jsme se vydali pěšky k Ná-
rodnímu technickému muzeu. Po Pařížské ulici 
přes Čechův most k metronomu. V Letenských sa-
dech jsme ještě stihli navštívit dětské hřiště s hou-
pačkami a kolotoči, a pak jsme už byli jen kousek 
od muzea. 

Před muzeem jsme se sešli s ostatními oddíly 
z našeho střediska, abychom společně strávili od-
poledne v Národním technickém muzeu. Z ne-
nápadné akce, na kterou jsme přijali pozvání od 
ředitele Karla Ksandra, byla nakonec téměř celo-
středisková výprava, na které se sešlo celkem pět 
oddílů, a to Stopaři, Klubíčko, Štiky, Pátý  oceán, 
nová parta Kaktusáci – celkem 57 osob. V muzeu 
nás uvítal personál, který byl na náš tým velmi 
dobře připraven. Po dvě hodiny nás prováděl po 
menších skupinkách rozsáhlým podzemím, ve kte-
rém jsme se seznámili s těžkou prací v rudných 
i uhelných dolech. celá expozice historických ex-
ponátů byla poutavá pro všechny generace naší 
výpravy. V rozsáhlých prostorách muzea jsme strá-

vili více než tři hodiny. Mnohé zaujala i dočasná 
výstava modelů lodí, pod názvem Rakousko-uher-
ské válečné námořnictvo. Za příjemně strávené 
odpoledne můžeme poděkovat především vedou-
címu našeho střediska Vojtěchu Ovečkovi-Lachta-
novi, který nám návštěvu Národního technického 
muzea domluvil.

Fred

Stopaři na Starém Městě. Foto Fred
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MíSTOPiS

prosiNec  
od joseFa Lady
Prosinec od Josefa Lady je z cyklu Měsíců. 
Dílo zachycuje zvyky na vsi, které byly  
součástí každodenního života lidí ve 
středních Čechách a samozřejmě i obyvatel 
našich Líbeznic. Lidové zvyky v minulosti 
souvisely s církevním kalendářem, který  
se úzce prolínal s docházením do školy 
a kostela.

Josef Lada se narodil 17. prosince 1887 ve stře-
dočeské vesnici Hrusice do rodiny venkovského 
ševce. Prožil krásné dětství, bohaté na dobré mezi-
lidské vztahy. Svou tvorbou malířskou, spisovatel-
skou, ale i etnografickou se zařadil mezi nejvý-
znamnější Středočechy. Ladův výtvarný projev je 
založen na pozorování a vynikající paměti, je své-
rázný a osobitý. Snad každý na první pohled pozná 
Ladovu tvorbu. V jeho kresbách ožívá malířovo 
dětství a rodná vesnice se skromným životem 
řemeslníků a domkařů, kde čas plyne od jara do 

Josef Lada, cyklus měsíců, 1941, tuš, akvarel, karton, 35×75 cm, soukromá sbírka

zimy mezi prací a drobnými radostmi. Ladova zima 
se stala pojmem, který k českým vánočním svát-
kům neodmyslitelně patří. I když se stal slavným, 
nezměnil se a říkával o sobě:

„Spisovatel a malíř, malíř a spisovatel. Obracejte 
to, jak chcete. Sám věřím jen v silné prožitky mládí, 
dobré lidi, citlivá srdce a věrnou lásku“

Ve 30. letech 20. století Josef Lada nechal na 
okraji Hrusic vybudovat dům pro svou rodinu, ta 
zde trávila část roku. Nyní se v něm nachází 
památník Josefa a Aleny Ladových, který spravuje 
Oblastní muzeum Praha-východ. Ročně jej  navštíví 
desítky tisíc návštěvníků z celého světa. Zvláště 
před Vánocemi lidé přicházejí za pohlazením po 
duši.

Jste srdečně zváni do Památníku Josefa Lady 
a jeho dcery Aleny, který se nachází na okraji 
 Hrusic v domě, který Josef Lada vybudoval pro 
svou rodinu. Oblastní muzeum Praha-východ pa-
mátník spravuje a pečuje o odkaz Josefa Lady 
a jeho dcery Aleny. Veřejnosti je přístupný celoroč-
ně. Obraz Prosinec jsme mohli použít pro potřeby 
Líbeznického zpravodaje díky vstřícnosti vnuka 
Mgr. Josefa Lady.

Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea  

Praha-východ

spoLu Na Štědrý deN
Tradiční sousedské Setkání s vánočním punčem 

a betlémským světlem se uskuteční i letos na 
 Štědrý den ve 14 hodin na Mírovém náměstí před 
kostelem sv. Martina. Společně si zazpíváme kole-
dy. Zahrádkáři, baráčníci a hasiči nabídnou punč, 
svařák, grog a čaj. Skauti budou rozdávat betlém-
ské světlo, a nejen to. Nezapomeňte si s sebou 
přinést hrnečky na grog, svařák či punč.

tradičNě, aLe přeci trochu jiNak
Setkání na Štědrý den před kostelem sv. Martina 

v Líbeznicích se dá považovat za již tradiční udá-
lost. Tradičně budou i letos skauti rozdávat Bet-
lémské světlo, které k nám přes Vídeň doputovalo 
až z Betléma a symbolicky prozáří vaše domovy.

Co ale tuto Vánoční pohodu a radost přenést 
i do vzdálenějších domovů? co kdybychom letos 
společnými silami darovali dárek, který nejen něko-
mu udělá radost, ale bude skutečně užitečný a po-
třebný? co například darovat lidem v Africe dvacet 
kuřat, kozu, kanystry na vodu či jiné potřebné dár-
ky pro jejich život… není to nereálné – koupí daro-
vacího certifikátu „Skutečný dárek“ (viz http://
www.skutecnydarek.cz/) od společnosti Člověk 
v tísni můžeme snadno takto smysluplný dar dát!

Skauti z Líbeznic si tak letos kromě předávání 
Betlémského světla připravili i ručně vyráběné svíč-
ky, lucerničky, lampiónky, sirky a jiné potřebnosti, 
které k odnesení světla potřebujete a jejichž koupí 
přispějete na právě zmiňovaný darovací certifikát. 
Nechte proto doma vaše svíce a vezměte spíše ně-
jakou korunu, za kterou si vše potřebné koupíte, 
a zároveň nadělíte ten nejkrásnější dárek do Afriky.

Skauti z Líbeznic věří, že spolu s vámi se jim po-
daří vydělat na co největší dar – třeba na krávu, 
oslíka nebo prostředky do škol. O výši vydělané 
částky a jaké certifikáty nakonec pořídili vás budou 
informovat v dalším zpravodaji.

váNoce 2014 v kosteLe sv. martiNa
Komorní chrámový sbor Líbezníce zve srdečně 

všechny občany na tyto akce

Na Štědrý den – 24. 12. ve 22.00 hod.
Půlnoční mše – Koledy a pastorely českých 

 mistrů. 
Účinkuje Komorní chrámový sbor z Líbeznic 

a na 3 trubky hrají členové rodiny Řápkových z Bo-
řanovic. Řídí a na varhany hraje Lucie Stollová, Bc.

Na Silvestra – 31. 12. v 16.00 hod.
Tradičně (již po devětadvacáté) zazní v našem 

kostele „Česká mše vánoční“ od J. J. Ryby – pro 
sóla, sbor, varhany a orchestr. Spoluúčinkuje měl-
nický chrámový sbor, hudebníci místní a hosté 
z různých pražských těles. Řídí Lucie Stollová, Bc.

POZVÁNKy

PODěKOVÁNí
Vlasteneckodobročinná obec baráčníků v Líbez-

nicích upřímně děkuje místním podnikatelům – Alu-
mex, Drogerie Janů, Stavebniny Srb a Zahradnictví 
Líbeznice – za finanční příspěvek na opravu spolko-
vého praporu. Všem svým spoluobčanům přeje klid-
né vánoční svátky a hodně štěstí v roce 2015.

ZTRÁTy A NÁLEZy
Mezi obcí Bořanovice a Líbeznice byl u silnice na-

lezen malý růžový batůžek s obsahem. Je uložen na 
Obecním úřadě v Líbeznicích. Tel.: 283 981 058.
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LíBEZNiCKé ŠKOLy

prosiNec ve ŠkoLe
„Popláááách, přepadla nás Kanada!“ – školní 
rozhlas.

„Já chci chobot! Loni jsem masku měla bez 
chobotu! To je nespravedlivý, máš chobot 
dvakrát za sebou!“ – žákyně 8. třídy

„Nezapomeňte na všechny pytlíky! A ne
přejte si mě, pokud zjistím, že máte pytlík 
děravý! Třído pozor, vítr fouká od žebřin!“ – 
učitel tělocviku při simulaci atomového vý
buchu.

Nelekejte se, toto je popis branného dne před 
rokem 1989. Dnes vše probíhá jinak. Branný den 
se v naší škole konal 2. prosince. Poplach zůstal, 
k evakuaci došlo pod hrozbou požáru ve školní bu-
dově a proběhl v souladu s jasně danými pravidly. 
Loňský pětiminutový limit vyprázdnění budovy se 
bohužel nepodařilo překonat, kvůli výstavbě nové 
školy jsme se totiž nemohli shromáždit venku 
a větší počet žáků v budově způsobil náročnější 
organizaci, a to zejména na schodištích. Paní ředi-
telka s výsledkem nebyla spokojená, věří, že i přes 
tyto faktory lze evakuaci uspíšit, proto nás všechny 
bude čekat nácvik evakuace znovu. 

Po deváté se jednotlivé třídy seznamovaly s dílčí-
mi částmi záchranného integrovaného systému. 
Žáci prvního stupně si prohlédli před školou vozy 
hasičů, ambulance a policie a vyzkoušeli si, jaké je 
to sedět za volantem v takové výšce. Zajímavá a in-
teraktivní byla přednáška dopravní policie, která 
procvičila s dětmi význam značek, chování na ulici 
ve dne a za snížené viditelnosti, překontrolovala 
vybavení kola i cyklisty. 

Starší žáci kolovali po celé škole, kde se na sta-
novištích dozvídali, jak se zachovat v mezních si-
tuacích, a mohli si vyzkoušet výzbroj záchranných 
složek. Žákyně 9. ročníku pod vedením paní učitel-
ky Kostkové zorganizovaly pro ostatní minikurz 
první pomoci, včetně identifikace příčiny zranění. 
Přestože si vtipálci neodpustili poznámky typu 
„pokud člověk leží v bezvědomí pod stromem, 
spadlo na něj jablko" či se dožadovali nácviku dý-

chání z úst do úst u konkrétní figurantky, význam 
správného provedení první pomoci nepodceňovali 
a k nácviku přistupovali zodpovědně. Povědomí 
o důsledcích jednání, které není v souladu s našimi 
zákony, pak rozšířila přednáška trestního práva. 
Nebyla opomenuta ani oblast nebezpečí drog a ji-
ných návykových látek.

Dramatický byl v naší škole také 5. prosinec. De-
váťáci ve vyvedených kostýmech Mikuláše, andělů 
a několika čertů navštívili jednu třídu za druhou 
a dle knihy hříchů, připravené každým vyučujícím, 
chválili, domlouvali a zaznamenávali přísahy o ne-
zlobení. Pedagogové žasli nad tím, jak celá nebes-
ká výprava nabádala děti k zodpovědnému učení 
a vyzdvihovala jeho důležitost pro budoucnost. 
Jakmile byly masky dole, ihned nastoupilo smlou-
vání „fyziku dneska nééé, když je ten Mikulda“. 
Další anděl s čertem byl nakonec i v jídelně, kde 
děti za básničku dostaly nadílku, a zkrátka nepřišli 
ani učitelé.

Ani družina nezůstala pozadu s přípravou zají-
mavého programu. Paní učitelky Laufková, Šípová 
a Pecháčková tentýž den zorganizovaly již 2. noc 
v tělocvičně. Poprvé se uskutečnila loni v červnu, 
byť neplánovaně, původně se totiž mělo spát ve 
stanech, a vznikla tak nová tradice. Děti v podve-
čer hrály společenské hry, k večeři jim byla přiveze-
na pizza, zažily další nadílku, ale hlavně je čekala 
noční bojovka. Venku strávily půldruhé hodiny, 
takže mnohé si už ani nevyslechly čertovské po-
hádky a usnuly po dni nabitém zážitky, jako když je 
do vody hodí. Nebo do pekla?

 Ve dnech 9., 10. a 11. prosince proběhly v naší 
škole dny otevřených dveří. Naši školu navštívili se 
svými učitelkami předškoláci z mateřských škol 
v Líbeznicích, Bašti, Předboji, Měšicích a Nové Vsi. 
Pro děti bylo připraveno divadýlko, zajímavý pro-
gram v jedné z nynějších prvních tříd, a odnesly si 
i malý dárek jako upomínku na jejich vlastně první 
školní den. Školu v tyto dny navštívilo i množství 
rodičů, kteří zažili výuku v přímém přenosu, pro-
hlédli si budovu a dozvěděli se i o vybavení nové 
budovy, kam budou třídy budoucích prvňáčku 
umístěny. 

Andrea Gruntová

my jsme žáci Z i. c
o životě prvňáčka 
v LíbeZNické ŠkoLe

My prvňáčci z céčka jsme především děti 
z Předboje, Nové Vsi, Baště a Líbeznic. Sžili 
jsme se spolu brzy a parádně. 

Slavíme společně narozeniny a svátky, což vypa-
dá tak, že oslavenec donese něco dobrého na zub 
a chvilku si zatancujeme. Pogratulujeme mu, za-
zpíváme Hodně štěstí a Happy birthday a dáme 
mu hobla. Hobla jsme neznali a to byl náš první 

Škola v knihovně. Foto -ag-

pohádka 
o hvěZdičce
Žákyně sedmé třídy základní školy si pro děti 
z mateřské školy připravily divadelní před
stavení O hvězdičce s nemocným srdíčkem. 

Malé děti ochotně spolupracovaly – tančily a re-
citovaly, a tak si zasloužily dárek – veliké srdce po-
seté lákavými bonbóny. Šárka Mišurcová

Srdíčko pro děti ze školky. Foto -šm-

háLkovo pírko 2014
Ve středu 3. 12. se skupinka osmi mladých 
recitátorů z líbeznické školy vydala do Odo
leny Vody, kde se konala tradiční přehlídka 
uměleckého přednesu – Hálkovo pírko. 

Recitovat nás baví. Foto -šm-

úkol od paní učitelky – zeptat se rodičů, co to hobl 
je. Rodiče naštěstí všichni věděli. 19. září, pokud 
to nevíte, je den, kdy se hovoří pouze a jedině pi-
rátským jazykem. Byli jsme všichni za piráty, paní 
učitelka byla naše kapitánka, a když jsme nepo-
slouchali, říkala nám „chásko líná“ a „nechám vás 
zmrskat sedmi oca sým bičem“. To se nám líbilo, 
ale věděli jsme, že žádný bič nemá, jenom nám ho 
ukázala v knížce. Hledali jsme i poklad – museli 
jsme splnit pět těžkých úkolů a nalézt kusy mapy 
k pokladu a pak tu mapu namalovanou na rež-
ném plátně složit. A v pytli byl opravdický valou-
nek zlata pro každého! Mince byly naštěstí čoko-
ládové. Rádi čteme, počítáme, povídáme si o tom, 
co jsme dělali o víkendu, malujeme s paní učitel-
kou Mišurcovou, jen psaní nás moc nebaví. Úplně 
nejradši máme tělocvik v tělocvičně. Na začátku 
listopadu jsme se byli podívat v líbeznické knihov-
ně a prošli se Arčem, abychom věděli, kde bude-
me bobovat, až bude sníh. Také tři naši spolužáci 
z Líbeznic zasadili třídní lípu v aleji na Beckov. 
Máme slíbené tam mít každoročně piknik a paní 
učitelka říká, že tam jednou budeme chodit ran-
dit. To zatím nevíme, co je – zeptáme se rodičů, 
snad to budou vědět jako toho hobla.

Za I. C zaznamenala 
třídní učitelka Andrea Gruntová

Setkali se zde žáci několika základních škol: zdib-
ské, klecanské, dejvické, líbeznické, panenskobře-
žanské a hostitelské školy. Děti připravily sobě 
a všem posluchačům velmi pěkné dopoledne. Vtip-
né a zajímavé texty interpretovaly s velkým nasaze-
ním, bylo vidět, že se zodpovědně a pečlivě připra-
vovaly. Přehlídka nebyla soutěžní, každý účastník 
obdržel pamětní list a pěknou knihu.

Akce byla výborně zorganizována, zdejší milé 
paní učitelky připravily pro děti nejen chutné občer-
stvení, ale i přívětivou atmosféru. Není tedy divu, 
že se líbezničtí recitátoři už teď těší na příští ročník 
Hálkova pírka. 

Šárka Mišurcová

BLAHOPŘÁNí
Blahopřejeme prosincovým jubilantům: Sýkoro-

vá Marie – 86 let, Kreisingerová Jaroslava – 80 let, 
Rozporková Marta – 80 let, Vojtěchovská Stani-
slava – 75 let, Poledna Petr – 60 let, Nedvěd Milan 
– 60 let, Laml Oldřich – 60 let.
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POŘÁDÁME
KURZY ŠITÍ!

LISTOPAD

Stále volná místa ve školce!

Kroužky ve 2. pololetí: 
Neználek, Výtvarný, 
Hudebně-taneční, 

Angličtina

Nově otevřeno 
krejčovství u Žirafky

opravy, úpravy oděvů
9:00 - 16:00

Nově otevřeno studio
s masážemi, manikúrou

a pedikúrou

15.01. 20:00
Aromaterapeutické 

masáže pro děti
(od kojenců až po odrostlejší)

26.01. 11:00  ZOUBKY A DĚTI

19.01. 10:30 DIVADLO 
„ČERVENÁ KARKULKA“

předprodej vstupenek v herně,
omezený počet míst, vstupné 50 Kč

rezervace na tel.: 777 647 562
omezený počet míst, vstupné 100 Kč

povídání pro děti i maminky s praktickým nácvikem
rezervace na tel.: 777 647 562

omezený počet míst, vstupné 50 Kč

www.chirpy.cz

LEDEN

chirpy@chirpy.cz
tel.: +420 777 647 562

Líbeznice - naproti zahradnictví 
Mělnická 157

Facebook “chirpy chirpy”

kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let  s rodiči • kurzy pro skupinky samo-
statně plavajících dětí od 4 do 6 let • nerezový bazén pouze pro organizované 
činnosti • nadstandardní vybavení plaveckými pomůckami • prostorné šatny se 
vším komfortem • útulné zázemí • možnost nahrazování všech omluvených lekcí 
v rámci kurzu • dohled na sourozence v herně s dozorem

další zajímavý program pro všechny věkové  kategorie
cvičení • tancování • power joga • kruhový trénink • cvičení seniorů • hudebka • 
výtvarka • keramika • jazyky • počítačová gramotnost • předporodní přípra-
va a mnoho dalšího 

navíc co-working – možnost hodinového pronájmu kancelářského místa • před-
nášky a semináře • jednorázové akce • víkendový pronájem bazénu i dalších pro-
stor • kavárna s výbornou kávou a dalším občerstvením • výstavy

všechny informace na www.cvcmesice.cz

Průběžně otevíráme

novÉ kurzy 
Plavání!

míSTa v kUrZech Si mŮŽeTe
reZervovaT on-Line na

www.cvcmesice.cz
v ZÁLoŽce PLavÁní
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www.VASEVRATA.cz
GARÁŽOVÁ VRATA · VJEZDOVÉ BRÁNY

· PLOTOVÉ SYSTÉMY · POHONY VRAT A BRAN 
· PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE

· MARKÝZY · ZÁVORY 
· HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 266 310 449

GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz

dos11inzerce10x5.indd   1 17.11.2011   18:10:28

!VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! 
Vyklízíme byty, domy, sklepy, pozůstalosti atd.

Odvoz starého nábytku a jiných nepotřebných 
věcí z domácnosti i zahrady na skládku.

Stěhování.

Tel.: 773 484 056

STAVEBNINY

e-shop (dkgips.cz) (DK Gips)

Vážení zákazníci,

dovolte nám tímto poděkovat za vaši přízeň,  
v právě končícím roce 2013.

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků  
a mnoho úspěchů v novém roce 2014.

Vážení zákazníci,

dovolte nám tímto poděkovat za vaši přízeň, 
v právě končícím roce 2014.

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v novém roce 2015.

Kolektiv D&K Gips
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Kalendář akcí pro rok 2014
24. 12. Vánoční setkání před kostelem

Hledám ke koupi dům nebo byt  
v okolí Líbeznic do 15 km. 
Možno hotovostní platba.  
Za každý tip moc děkuji.

Tel.: 604 370 077

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
 rozvody silnoproud a slaboproud
 připojování stavebních objektů, chat a rodinných 

domů
 zajištění revize

Jan Ženčuch  Tel.: 603 518 547


