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Líbeznický
zpravodaj

Váš starosta

Milí čtenáři,

pro celou Evropu začal letošní rok dramatickými 
událostmi v Paříži. Zaznělo mnoho oprávněně vy-
hrocených slov vůči radikálnímu islámu a vůči tero-
rismu. Lidé v Evropě i v České republice dali jed-
notně najevo, že chtějí stát za svými hodnotami 
– za svobodou slova, úctou k životu a za demokra-
cií. Kéž bychom přesně věděli, co ta slova vlastně 
znamenají a nevyslovovali je jen v sentimentu váž-
né chvíle.

Na demokracii jsme se naučili nadávat nebo ji 
ještě raději relativizujeme. Připustíme klidně, že za 
totality to vlastně špatné nebylo. S obranou svobo-
dy slova je to teď u nás kvůli vlastnictví významné 
části médií trochu nahnuté. Úctu k životu prožívá-
me v souladu s módními trendy: někdy více ke zví-
řecím než k lidským životům. Tak za co bychom se 
to vlastně chtěli bít?

Věřím, že zpráva z Paříže dolehla i ke všem uším 
v našich Líbeznicích. Všichni jsme otřeseni brutali-
tou chování teroristů. Přál bych si, aby co nejvíce 
tváří tvář tomuto činu ožilo, za čím si stojíme a co 
tvoří naši kulturu. Přál bych si, aby slova o svobodě 
a demokracii nevyjadřovala jen naše aktuální po-
hnutí, ale naše skutečné přesvědčení. Evropanům, 
a o Češích to platí dvojnásob, se právem vyčítá, že 
vlastně v nic nevěří a ničeho si už moc neváží. Pro 
nic kromě své spotřeby nehoří. Dokumentují to 
mimo jiné i statistiky, jak málo lidí se hlásí ke křes-
ťanství.

Líbeznické kořeny – pohled na barokní kostel, 
vzorně fungující demokracie na místní úrovni, úcta 
mezi sousedy – to všechno by v nás mohlo a mělo 
oživit tradiční hodnoty naší civilizace. V tomto mě-
řítku si snad dovedeme představit, co přesně zna-
menají.

 K důležitým hodnotám, které stojí v základech 
naší kultury, patří i práce. O ní bych chtěl začátkem 
roku také napsat. Pokračuje stavba nového pavilo-
nu školy a musíme ji zvládnout dokončit do 1. září. 
Pustili jsme se hned do přípravy zvýšeného přecho-
du u prodejny Tesco a do shánění peněz pro stav-
bu chodníku v Družstevní ulici a pro přestavbu 
spodní části náměstí.

Ve středu 28. ledna chceme od 17 hodin v jídel-
ně naší základní školy hledat se všemi, které to 
zajímá, novou budoucí podobu Areálu zdraví – 
v diskusi a zároveň neobvyklé tvůrčí dílně. Všichni 
jste zvání.

Zároveň bych vás chtěl spolu s redakcí Líbeznic-
kého zpravodaje vyzvat, abyste si všímali líbeznic-
kých zákoutí a fotografovali je v zajímavých úhlech 
a ještě zajímavějším světle. Nejlepší záběry rádi 
zveřejníme v nové rubrice „Vaším objektivem“.

TÉMA MěSíce

Líbeznice mají svůj rozpočet  
na rok 2015

Líbeznice hospodaří zdravě. Foto -na-

Do nového roku  
s rozpočtovým přebytkem

Zastupitelé na svém poslední loňském zase
dání schválili nejdůležitější dokument – roz
počet pro rok 2015. Oproti předešlým rozpo
čtům má tento jednu zásadní novinku. Usta
vuje hospodaření obce na začátku roku jako 
přebytkové. Zastupitelé tak přijali návrh 
vzešlý z rozpočtového výboru, celkové pří
jmy obce v příštím roce jsou plánovány ve 
výši 70 048 500 Kč, výdaje včetně splátek úvě
ru pak ve výši 69 146 000. Kč. Vzniká tak roz
počtový přebytek ve výši 902 500 Kč.

optimistický výhLeD  
Do příštího roku
Výhledy pro růst ekonomiky jsou pro příští rok 

příznivé, Česká národní banka předpokládá růst 
hrubého domácího produktu ve výši 2,5 %, shod-
nou predikci má i Ministerstvo financí. Příznivá 
 čísla o růstu ekonomiky se přirozeně promítají také 
do příjmové stránky obce. Rozpočet počítá s ná-
růsty ve výběrech hlavních daňových položek, jako 
je daň z příjmu fyzických a právnických osob a ze-
jména pak daň z přidané hodnoty. Významnou 
položkou na straně příjmů jsou dotace, které jsou 
opět vyšší než v předešlém roce, a to ještě některé 

dotační tituly mohou vyjít v průběhu příštího roku. 
Líbeznice rostou a je to znát i na rozpočtu.

přebytek nebo poDhoDnocené 
příjmy – Dva pohLeDy  
na stejnou věc
K plánování rozpočtu je možno přistoupit růz-

ně. Buď můžete na začátku konzervativně pláno-
vat na straně příjmů a na straně výdajů rozdělit jen 
to, čím jste si naprosto jisti, že do obecní kasy do-
putuje. Druhou možností je naplánovat příjmy ví-
ceméně realisticky, tak jak vycházejí podle makro-
ekonomických prognóz. Ty ale nemusí vždy vyjít 
na 100 %. Proto se zastupitelé rozhodli nerozdělit 
všechny plánované příjmy hned na počátku roku. 
Podhodnocené predikce příjmů a rozpočtový pře-
bytek tak vedou ke stejnému příjemnému úkolu 
v průběhu roku. Pokud se optimistické vyhlídky 
naplní a výběr bude dle plánu, zastupitelé mohou 
rozhodnout o dalších investicích v obci bez rizika, 
že by obec skončila v rozpočtovém schodku. Jsem 
optimista a věřím, že na jednom z dalších zasedá-
ní rozpočtového výboru v půli roku doporučíme 
zastupitelstvu navýšení výdajů v obecním rozpoč-
tu a faktickou změnu rozpočtu z přebytkového na 
vyrovnaný.

Dokončení na str. 2
Číslo měsíce: 2433 – to je počet trvale hlášených 
obyvatel v Líbeznicích ke dni 31. 12. 2014
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ROZHOVOR
pro pocit,  
že jste užiteční
Líbezničtí hasiči mají za sebou výjimečný rok. 
Staré hasičské auto po letech čekání vystří
dala dobře zajetá Tatra. To ale nebyla jediná 
událost. Více se o uplynulém roce i o výhle
dech do budoucna rozpovídala trojice hlav
ních líbeznických hasičů – starosta sboru 
Zdeněk Horák, velitel Václav Pazdera a stroj
ník Martin Polakovič.

Jak hodnotíte loňský rok? Co byla nejvý-
znamnější událost?

Určitě to bylo přijetí nového vozu do sboru – 
nová Tatra. Zároveň jsme se rozloučili s naší 
Máňou. 

Naplnilo se očekávání od nového vozu?

Určitě, stoprocentně. Je to velký pokrok, je to 
jako přechod z trabantu do mercedesu. Tatra je 
oproti trambusu nesrovnatelně rychlejší a bezpeč-
nější. Mnohem lépe se řídí.

Jak se změnila práce sboru s novým vozem?

Více se honíme, abychom se o to auto starali. 
U trambusu byla údržba složitá. Spravili jste jednu 
věc a hned se rozsypala jiná. Nikdo do toho už ne-
měl chuť. Teď se to změnilo. Každá maličkost je 
vidět.

Máte nějaké zprávy, jak to vlastně dopadlo 
s Máňou?

Řešili jsme se starostou a místostarostou obce, 
co se starým autem. Dohodli jsme se, že když jsme 
nové auto dostali darem, měli bychom to staré 
také darovat. Podali jsme tedy inzerát na hasiči 
hodně sledovaný web. Celkem se na něj objevilo 
35 reakcí. Jako první se však ozvali kolegové z Vel-
kých Albrechtic, kteří zareagovali již během něko-
lika minut. Máňa byla proto jejich. Slavnostně jsme 
jim ji předali 30. července. Dnes slouží v blízkosti 
Bílovic na Novojičínsku.

Jak hodnotíte uplynulý rok z hlediska zása-
hů?

Byl to rok s nadprůměrným počtem výjezdů. 
Třináctkrát jsme byli v akci ještě s trambusem. 
Sedm krát jsme vyjížděli už s novou Tatrou, napo-
sledy na Silvestra k hořící dodávce v Měšicích. 

Který loňský zásah byl nejnáročnější?

V samotných Líbeznicích byl asi nejnáročnější 
zásah na střeše zdravotního střediska. Pomáhali 
jsme profesionálním hasičům s odklízením čerstvě 
položené celulózové izolace, kde hrozilo, že znovu 
zahoří. Do druhého dne jsme také místo požáru 
střežili.

Další náročný zásah byl na začátku září v Měši-
cích. Hořel tam zdánlivě opuštěný drážní domek, 
který se vzňal kvůli nepozornosti bezdomovců, 
kteří v něm přebývali. K místu požáru jsme natáhli 
celkem 100 metrů hadic.

Na začátku roku jsme ještě pomáhali čerpat 
vodu ze suterénu rodinného domku v Bořanovické 
ulici v Líbeznicích. Praskla tam přívodní trubka 
k boileru. Celý suterén byl kompletně zatopený.

K náročným zásahům patřil také požár střechy 
rodinného domu v Předboji.

Jak vypadala spolupráce s profesionálním 
sborem?

Velmi dobře. Ta spolupráce je pro nás samozřej-
mě důležitá. Od profesionálů čerpáme rady i zku-
šenosti. I díky nim jsme se rychle sžili s novým au-
tem. Při zásazích se dělíme zejména o těžkou 
manuální práci. Berou nás jako významnou složku 
celého záchranného systému.

Jak je nyní sbor velký?

Sbor má nyní 26 členů. Loňský rok bohužel při-
nesl i jednu velice smutnou ztrátu. Do hasičského 
nebe odešel bývalý velitel Vladimír Hodinka. Letos 
by mu bylo 63 let. Jeho zkušenosti i jeho humor 
nám budou chybět.

Co by měl přinést letošní rok?

Rádi bychom do sboru přivítali nové členy. S ve-
dením obce chceme pracovat i na projektu nové 
hasičárny.

Na co můžete nalákat nové členy?

Scházíme se ve skvělé partě. Lákadlem je teď 
určitě i nová technika. Sama práce hasiče je také 
velmi zajímavá. Každý zájemce o práci ve sboru se 
však musí připravit na výjezdy ve dne i v noci a 
práci ve svém volném čase. Být hasičem mu ale 
také přinese i spoustu zkušeností a vědomí, že po-
máhá lidem a může tak být někomu užitečný. Na-
víc je čest reprezentovat svoji obec.

Co byste přivítali jako nové vybavení?

Chtěli bychom letos pořídit vysavač obtížného 
hmyzu. V posledních letech se totiž objevila v blíz-
kosti škol a školek i na jiných frekventovaných mís-
tech vosí hnízda. Vysavač je samozřejmě při jejich 
odstraňování tím nejbezpečnějším řešením.

Jak vlastně vypadá práce sboru a co je její 
běžnou náplní?

Nejzajímavější jsou samozřejmě samotné výjez-
dy. Jednoduše se dá říci, že každý výjezd je zároveň 
ten nejlepší trénink. K tomu každý rok absolvuje-
me školení, provádíme pravidelnou údržbu techni-
ky, zkulturňujeme hasičskou zbrojnici. Také pomá-
háme obci, když je třeba v létě zalít stromy nebo 
v největším horku spláchnout komunikace. Samo-
zřejmě se také pravidelně scházíme na kus řeči 
a na nějaké to pivko, jak to má být.

Pokud by se někdo ze čtenářů Zpravodaje chtěl 
přidat, budeme rádi. Schůzka se zájemci o činnost 
v našem sboru se uskuteční v neděli 22. února 
2015 od 14 hodin v klubovně SDH v přízemí Obec-
ního úřadu  Líbeznice. Budete vítáni.

-na-

Líbezničtí hasiči (zleva doprava): Martin Polakovič, Václav Pazdera a Zdeněk Horák. Foto -na-

výDaje – nová buDova  
škoLy veDe
Přesnou strukturu výdajů naleznete na ná- 

sledu jící straně. Za krátký komentář stojí nová  
budova školy, tzv. Rondel. Jde o největší in- 
vestiční akci Líbeznic. Za poslední roky ji předčí 
snad jen dobudování kanalizace v obci. celkový 
rozpočet za Rondel bude v letošním roce 37,5 mi-
lionu korun. Většina z této částky jde z dotace 

státu. Přispívají však na ni i okolní obce, které  
mají s Líbeznicemi smlouvu o spádové oblasti  
školy. Z vlastního rozpočtu Líbeznic tak jdou  
„jen“ čtyři miliony korun a obec tak získá do  
svého katastru moderní budovu za desetinu její 
hodnoty.

zDravé financování obce 
pokračuje
Základní princip nezadlužovat obec rozpočtový-

mi schodky, které je nutno krýt půjčkami, tedy po-

kračuje. Jen jsme se na něj podívali jinou, dle mého 
názoru správnou, optikou. Nevím, kolik obcí se 
může pochlubit přebytkovým rozpočtem, aniž by 
byl dotčen jejich běžný provoz a nezastavily se in-
vestice. Myslím, že mnoho takových nebude, a ten 
náš největší společný státní rozpočet to bohužel 
také není. Tak aspoň v malém je hospodaření v po-
řádku tady u nás v Líbeznicích.

Petr Honěk, 
předseda finančního výboru obce 

Dokončení ze str. 1
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rozpočet obce Líbeznice na rok 2015
Příjmy

skutečnost k 31. 12. 2013 schválený rozpočet 2014 upravený rozpočet 2014 schválený rozpočet 2015
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 5 244 206 Kč 5 000 000 Kč 5 580 297 Kč 6 800 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze sam.výd.činnosti 584 762 Kč 660 000 Kč 800 000 Kč 600 000 Kč
Daň z příjmů právnických osob 4 843 620 Kč 4 300 000 Kč 5 050 000 Kč 5 700 000 Kč
Daň z přidané hodnoty 10 588 089 Kč 9 587 449 Kč 12 006 320 Kč 12 300 000 Kč
Daň z nemovitostí 2 091 782 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 110 222 Kč 1 000 000 Kč 1 140 000 Kč 1 100 000 Kč
Poplatky za psy 48 463 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Poplatky za užívání veřejného prostranství 60 677 Kč 10 000 Kč 90 000 Kč 10 000 Kč
Odvod výtěžku provozování loterií 799 934 Kč 300 000 Kč 700 000 Kč 500 000 Kč
Správní poplatky 974 040 Kč 800 000 Kč 900 000 Kč 800 000 Kč
Ostatní poplatky a daně 4 116 Kč 5 000 Kč
Neinvestiční dotace na výkon státní správy 3 237 500 Kč 3 200 000 Kč 3 432 500 Kč 3 200 000 Kč
Neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 272 320 Kč 3 000 000 Kč 1 180 000 Kč 1 000 000 Kč
Investiční přijaté dotace od obcí 3 767 500 Kč 9 062 500 Kč
Ostatní neinvestiční dotace 341 314 Kč 182 963 Kč
Ostatní investiční dotace 12 250 871 Kč 9 202 551 Kč 19 785 393 Kč 23 061 000 Kč
SÚ pokuty 242 100 Kč 60 000 Kč
OP pokuty 346 900 Kč 300 000 Kč 390 000 Kč 300 000 Kč
Přijaté nekapitálové příspěvky (EKO KOM, Asekol…) 419 929 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
Příjmy za likvidaci komunálního odpadu – podnikatelé 118 750 Kč 100 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč
Příjmy za poskytování služeb – knihovna 12 740 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč
Příjmy za poskytování služeb – bytový dům 13 190 Kč 16 000 Kč 15 000 Kč
Příjmy za poskytování služeb – dům služeb 9 600 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 10 000 Kč
Příjmy za poskytování služeb – pohřebnictví, knihovna 47 500 Kč 50 000 Kč 0 Kč 50 000 Kč
Příjmy z nájmu nebytových prostor 2 820 348 Kč 3 200 000 Kč 3 200 000 Kč 2 200 000 Kč
Příjmy z nájmu pozemků 199 168 Kč 200 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč
Příjmy z nájmu 591 359 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků 244 000 Kč 120 000 Kč 120 000 Kč 100 000 Kč
Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku 8 500 000 Kč
Příjmy z úroků 20 115 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 5 000 Kč
Ostatní neinveističní příjmy (pojistné náhrady, dary, reklama…) 520 521 Kč 524 027 Kč
Ostatní investiční příjmy (příspěvky, dary) 807 234 Kč 100 000 Kč
Příjmy celkem 51 865 370 Kč 44 000 000 Kč 70 850 000 Kč 70 048 500 Kč

Výdaje

skutečnost k 31. 12. 2013 schválený rozpočet 2014 upravený rozpočet 2014 schválený rozpočet 2015
Místní komunikace 619 790 Kč 400 000 Kč 860 000 Kč 400 000 Kč
Místní komunikace – investice 1 707 160 Kč 15 500 000 Kč 12 590 000 Kč 1 300 000 Kč
Dopravní územní obslužnost 278 210 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč 370 000 Kč
Pitná voda 246 000 Kč
Mateřská škola – neinvestiční výdaje 2 190 447 Kč 2 300 000 Kč 2 300 000 Kč 2 200 000 Kč
Mateřská škola – investiční výdaje (úprava ŠD na MŠ) 6 202 018 Kč 500 000 Kč
Základní škola – neinvestiční výdaje 5 915 270 Kč 3 300 000 Kč 3 567 000 Kč 2 800 000 Kč
Základní škola – investiční výdaje 17 727 580 Kč 1 200 000 Kč 11 288 000 Kč 37 931 000 Kč
Knihovna 385 527 Kč 420 000 Kč 440 000 Kč 450 000 Kč
Zájmová činnost v kultuře 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč
Bezdrátový rozhlas 100 000 Kč
Záležitost kultury – posvícení a ostatní kulturní akce 474 071 Kč 290 000 Kč 390 000 Kč 300 000 Kč
Záležitosti kultury – nové grantové řízení 100 000 Kč
Záležitost kultury – pořízení stánků 113 248 Kč
Tělovýchovná činnost – příspěvky 110 000 Kč 170 000 Kč 170 000 Kč 145 000 Kč
Tělovýchovná činnost – rekonstrukce fotb.kabin 212 487 Kč
Areál zdraví 300 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže – příspěvky 40 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže – ostatní výdaje 204 922 Kč
Zájmová činnost a rekreace – příspěvky spolkům 25 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Zájmová činnost a rekreace – údržba 15 000 Kč
Zdravotní středisko 361 393 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč 200 000 Kč
Zdravotní středisko – investiční výdaje (rampa) 5 430 000 Kč 350 000 Kč
Dům služeb 254 528 Kč 150 000 Kč 1 030 000 Kč 300 000 Kč
Dům služeb – investiční výdaje 400 000 Kč 3 900 000 Kč
Prodej pozemků 170 000 Kč
Bytové hospodářství 506 165 Kč 200 000 Kč 347 500 Kč 300 000 Kč
Veřejné osvětlení 1 111 048 Kč 1 200 000 Kč 1 280 000 Kč 1 300 000 Kč
Veřejné osvětlení – investice 512 303 Kč 200 000 Kč
Pohřebnictví 35 250 Kč 150 000 Kč 180 000 Kč 150 000 Kč
Územní plánování 217 800 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
Sběr a odvoz komunálního odpadu 2 411 472 Kč 2 600 000 Kč 2 650 000 Kč 2 600 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 470 269 Kč 3 661 000 Kč 3 752 838 Kč 3 800 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – investice 3 900 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek 2 183 945 Kč 2 100 000 Kč 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek – automobil 300 000 Kč
Požární ochrana 207 884 Kč 100 000 Kč 115 000 Kč 100 000 Kč
Zastupitelstva obcí 1 480 889 Kč 1 535 000 Kč 1 565 000 Kč 1 161 000 Kč
Volby 34 628 Kč 37 865 Kč
Činnost místní správy 6 833 428 Kč 7 100 000 Kč 8 017 797 Kč 7 500 000 Kč
Činnost místní správy – investice 4 160 000 Kč
Služby peněžních ústavů 27 330 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 30 000 Kč
Úroky z úvěru 143 654 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 150 000 Kč
Finanční vypořádání s KÚ 1 000 Kč
Výdaje celkem 56 724 716 Kč 43 991 000 Kč 71 801 000 Kč 67 057 000 Kč

Financování
Dlouhodobé přijaté půjčky
Splátky úvěru 1 188 900 Kč 2 089 000 Kč 2 089 000 Kč 2 089 000 Kč
(– přebytek /+ schodek) 48 246 Kč 2 080 000 Kč 3 040 000 Kč –902 500 Kč

Komentář 
V návrhu rozpočtu na rok 2015 jsou zahrnuty ve výši 40 381 000 Kč tyto investiční výdaje:
Místní komunikace 1 000 000 Kč
Místní komunikace – přechod u Tesca 300 000 Kč
MŠ – úprava školní družiny na mateřskou školu 500 000 Kč
Pavilon ZŠ a ZUŠ Líbeznice 37 561 000 Kč
Tělocvična 370 000 Kč
Areál zdraví 300 000 Kč
Zdravotní středisko – rampa 350 000 Kč
Plánované investiční výdaje v roce 2015 celkové náklady z našeho rozpočtu
Místní komunikace – ulice Pražská 2 000 000 Kč 500 000 Kč
Místní komunikace – dolní náměstí 6 000 000 Kč 1 500 000 Kč
Projektová dokumetace – tělocvična ZŠ a ZUŠ Líbeznice (SSC) 2 000 000 Kč
Areál zdraví 1 000 000 Kč 250 000 Kč
Výtahy (zdravotní středisko a obecní úřad) 2 000 000 Kč 400 000 Kč
Cyklostezka – směr Bašť 4 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Celkem 15 000 000 Kč 5 650 000 Kč

Sestavila ekonomka obce Martina Doubravová
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proměna Líbeznic
a akce v roce 2014 
V roce 2014 se toho v Líbeznicích mnoho 
událo. Přinášíme přehled nejvýznamnějších 
změn, staveb, akcí, které se v uplynulém 
roce uskutečnily. Připomeňte si spolu s námi, 
jak šel čas a co všechno se podařilo reali
zovat.

03–04/2014 – nový povrch  
v uLicích škoLská 
a hovorčovická-sportovní
Díky evropské dotaci dostaly nový povrch ulice 

Školská a Hovorčovická-Sportovní, které patřily 
k několika posledním nezpevněným komunikacím 
v obci. Práce na rekonstrukci začaly v březnu a obě 
ulice byly dokončeny během dubna. Na projekt zís-
kala obec dotace z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Čechy.

umožňuje dětem, které přivážejí rodiče do školy 
autem, v klidu a bezpečně vystoupit. Další novin-
kou jsou dva zvýšené přechody. Akce byla realizo-
vána ze stejné dotace jako rekonstrukce ulic. cel-
kové náklady na úpravu komunikací i prostranství 
před školou přesáhly 10 milionů korun, polovinu 
tvořila dotace.

04/2014 – nové stromy u škoLy
Park u školy dostal tři nové přírůstky. Zasazeny 

byly dvě jabloně u školní kuchyně a lyriodendron. 
Tento solitér s listy ve tvaru lyry a s květy podobný-
mi tulipánům bude tvořit novou dominantu 
vstupní části. Akce se uskutečnila ve spolupráci 
s organizací Sázíme stromy. 

ce lidových pracovních i slavnostních krojů, písní 
a tanců, pořádání zábavných a dobročinných akcí. 
Spolek baráčníků v Líbeznicích byl založen na val-
ném shromáždění dne 13. května 1934.

TÉMA

Prostranství před školou.
Foto -na- Kašna na hřbitově. Foto -mk-

Stromy u školy. Foto Luboš Kovář

Nový hasičský vůz. Foto Václav Mikoláš

Ulice Hovorčovická-Sportovní a Školská.
Foto -mk-

04–05/2014 – ceLková úprava 
prostranství přeD škoLou 
Zcela novou podobu získalo i prostranství před 

školou. Celý prostor byl zpřehledněn, vzniklo větší 
parkoviště, nová místa na parkování u bočního 
vchodu a podél ulice Měšické a také bypass. Ten 

05/2014 – stromy  
Líbeznických občanů  
na prostranství přeD škoLou 
a v rekonstruovaných uLicích 
Rovněž prostranství před školou a nově zrekon-

struované ulice zkrášlily nové stromy. 25 javorů 
a myrobalánů bylo zasazeno také díky líbeznickým 
občanům, kteří na stromy přispěli. 

Nové stromy u školy. Foto -mk-

05/2014 – Líbezničtí baráčníci 
osLaviLi 80 Let své činnosti 
Hlavní náplní spolku baráčníků je oživování sta-

rých ušlechtilých tradic, zvyků, a zvyklostí, které 
s modernizací mizely z běžného života, populariza-

Líbezničtí baráčníci oslavili 80 let své činnosti
Foto Petr Zaremba

06/2014 – nové zásahové voziDLo 
pro Líbeznické hasiče
Po několika letech čekání se líbezničtí hasiči 

 dočkali nového zásahového vozidla. Vůz získali od 
profesionálního sboru a nese označení CAS 24 
 Tatra 815. Nahradil již vysloužilou Máňu. 

06/2014 – Letiště voDochoDy  
nemá kLaDné stanovisko eia
Velkou ránu dostal projekt výstavby Letiště 

Vodochody. Ministerstvo životního prostředí zruši-
lo kladné stanovisko EIA pro rozšíření letiště. Vysly-
šelo tak věcnou kritiku obcí, měst i občanských 
ini ciativ.

07/2014 – nová kašna  
na hřbitově
Důstojné a vzhledné místo pro napouštění vody 

má od července líbeznický hřbitov. Novou kašnu 



Líbeznický zpravodaj 12/2015 5

Líbeznický zpravodaj  č. 1, Leden 2015, ročník 13

a zúčastněné strany měli možnost se k připravova-
nému plánu vyjádřit. 

9–10/2014 – oprava severní uLice 
a křižovatky s uLicí k makůvce
Firma Strabag realizovala kompletní rekon-

strukci Severní ulice. Oprava se dotkla i staré deš-
ťové kanalizace. V křižovatce s ulicí K Makůvce byl 
také vyměněn živičný povrch. 

10/2014 – začaLa stavba  
nového paviLonu  
zákLaDní škoLy
Pomyslný základní kámen nového pavilonu prv-

ního stupně základní školy byl položen v pondělí 
20. října 2014. Nová budova, zvaná Rondel, po-
skytne prostory pro dalších 240 žáků školy. Její 
součástí bude i koncertní sál. Autorem projektu je 
tým architekta Adama Halíře z renomovaného 
ateliéru Projektil. Generálním dodavatelem stavby 
se stala společnost PROMINECON CZ. Celkové  
náklady na výstavbu dosáhnou 43 316 000 Kč. 
Větší část finančních prostředků – více než 30 mi-
lionů korun – se podařilo zajistit ze státního roz-
počtu díky programu určeného specificky na řeše-
ní nedostatečné kapacity školských zařízení 
v okolí velkých měst. Rondel přivítá první děti 
v září 2015. 

z broušené žuly vytvořil správce hřbitova Václav Va-
šenda, který věnoval velkou část nákladů obci jako 
sponzorský dar.

08/2014 – nová „socha“  
na mírovém náměstí
Líbeznický výtvarník Miroslav Jakubčík instaloval 

v pátek 29. srpna 2014 do horní části Mírového 
náměstí abstraktní objekt s názvem „Vnitřní, vněj-
ší“, lidově nazývaný Fazole. Výtvarné dílo poskytl 
obci jako dar. 

Dům služeb před a po rekonstrukci.
Foto -mk-

Proměna obecního úřadu. 
Foto -mk-

Nová lipová alej na Beckov. 
Foto Luboš Kovář

Nové autobusové zastávky. 
Foto Michal Doubrava

Symbolický start stavby nového pavilonu školy.
Foto Václav Mikoláš

Miroslav Jakubčík se svým dílem.
Foto Petra Hajská

09/2014 – Líbeznické zastávky 
v novém kabátě
Líbeznickým slouží od pondělí 1. září 2014 cel-

kem sedm nových autobusových zastávek. Většinu 
prostředků se podařilo získat díky úspěšnému pro-
jektu MAS Nad Prahou. 

10/2014 – veřejné projeDnání 
nového návrhu územního pLánu
Nový územní plán prošel dalším mezníkem, kte-

rým bylo jeho veřejné projednání. Všichni občané 

Pocitová mapa obce.
Foto Luboš Kovář

11/2014 – Lipová aLej na beckov
Ve spolupráci obce a organizace Sázíme stromy 

a za podpory Nadace Partnerství a běžců Run 
Czech vysázeli líbezničtí občané 120 lip srdčitých, 
a vznikla tak nová stromová alej na Beckov. 

07–12/2014 – rekonstrukce  
tří obecních buDov
Od července do prosince probíhala rozsáhlá re-

konstrukce Zdravotního střediska, Domu služeb 
a Obecního úřadu. Všechny tři stavby dostaly nový 
vzhled, byly zatepleny, osazeny novými okny a pro-
běhly i další vnitřní úpravy. Celkové náklady si vyžá-

daly více než 13 milionů korun. Přes polovinu této 
částky se podařilo zajistit z dotací. 

František Grunt

Zdravotní středisko dříve a nyní.
Foto -mk-
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TÉMA

branný Den“  
v zákLaDní škoLe Líbeznice
Dne 2. 12. 2014 se  pod záštitou Obecní policie 

Líbeznice konal v Základní škole Líbeznice den se 
složkami Integrovaného záchranného systému. 
Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, kde se 
mohly seznámit s prací složek IZS.

Dětem z prvního stupně byla určena přednáška 
o bezpečnosti v dopravě pod vedením policistky 
z dopravního inspektorátu PČR a krajského koor-
dinátora BESIP pro Středočeský kraj. Děti z vyšších 
ročníků se seznámily s trestní odpovědností mla-
distvých, problematikou kyberšikany a dalšími  

negativními jevy. Tyto informace zazněly z úst  
por. Mgr. Markéty Johnové, DiS., z oddělení tisku 
a prevence PČR.

V tělocvičně byla dále umístěna stanoviště hasič-
ského záchranného sboru, záchranné služby  
a obecní policie, kde se děti podrobně seznámily 
s prací těchto složek.

Rudolf Sedlák

čtvrtek 4. prosince  
zaměstnaL v Líbeznicích 
poLicisty, strážníky, hasiče 
a záchrannou sLužbu
Krátce po půlnoci přijala obecní policie od ope-

račního důstojníka PČR žádost o součinnost při 
pátrání po pachateli loupežného přepadení benzi-
nové čerpací stanice v Líbeznicích. Hlídka obecní 
policie společně s hlídkami PČR pátrala po muži, 
který se zbraní v ruce ohrožoval obsluhu čerpací 
stanice. Na místě zasahoval výjezd služby kriminál-
ní policie a vyšetřování spolu s kriminalistickým 
technikem, který zajišťoval důležité stopy. Pátrání 
probíhalo do ranních hodin.

Po jedenácté hodině dopolední přijali strážníci od 
operačního důstojníka PČR další žádost o součin-
nost. Tentokrát se jednalo o zajištění místa  dopravní 
nehody na silnici I/9, v katastru obce Předboj, kde 
došlo ke srážce osobního vozidla s nákladním vozi-
dlem. Z dosud nezjištěných příčin vjel osobní vůz do 
proti směru, kde se srazil s nákladním vozidlem. Ři-
dič osobního vozidla nehodu nepřežil. Na místě za-
sahovaly všechny složky integrovaného záchranné-

ho systému.  Silnice tak byla několik hodin uzavřená 
a zcela obnovit provoz se podařilo až po 14. hodině.

Ve 14.30 hod. bylo hlídkou OP přijato oznámení 
o tom, že v obci Líbeznice, v ulici Mělnická, došlo 
k požáru prodejny s oděvy. Hlídkou obecní policie 
byl na místo přivolán hasičský záchranný sbor a zá-
chranná služba. Zraněnou majitelku obchodu od-
vezla záchranná služba s popáleninami do nemoc-
nice. Na místě zasahovaly dvě jednotky HZS –  
z Neratovic a Líbeznic. Požár vznikl pravděpodobně 
v důsledku zahoření oděvů a dřevěného obložení 
prodejny od topidla. Případ převzal vyšetřovatel ha-
sičského záchranného sboru. Hlídka OP společně 
s hlídkou PČR následně usměrňovala provoz v mís-
tě události. Ten byl obnoven po 16. hodině.  

Rudolf Sedlák

Složky IZS při požáru v Mělnické ulici. 
Foto Rudolf Sedlák

Děti si vyzkoušely i masáž srdce. 
Foto Rudolf Sedlák

vánoční běh – DaLší 
Líbeznická traDice
Organizátoři Líbeznického koloběhu uspořá
dali v pátek 12. prosince další pozoruhodnou 
sportovní akci – Vánoční večerní běh. Do po
temnělých ulic vyběhlo téměř 80 nadšenců.

Kalendář líbeznických akcí rozšířil neobvyklý zá-
vod s předvánoční atmosférou. Už při registraci na 
nádvoří restaurace U Musilů se ozývaly koledy, 
všechny organizátorky byly v andělském a nad hla-
vou se jim ve světle svíček mihotala bílá svatozář.

Hromadný start mužské a ženské kategorie se 
odehrál krátce před sedmou hodinou večerní. Trať 
byla dlouhá necelých 5  km a vedla líbeznickými 
uličkami do Měšic a po Mratínce zpět. Podmínkou 
úspěchu tentokrát nebyla jen skvělá běžecká for-
ma, ale i dobrý zrak, bedlivá pozornost a schop-
nost pohybovat se stejně jistě za světla i ve tmě. 
Některým bílé fáborky a svítící tyčinky stačily. Jiní 
přiznávali, že místy tápali.

Favorit večera Tomáš Koutný si vedl dobře až do 
poslední křižovatky. Zapomněl odbočit a trasu si 
o několik desítek metrů prodloužil. I tak mu to sta-
čilo na bronzovou medaili. Vítězem v mužské kate-
gorii se stal s časem 17:30 líbeznický borec Radek 
Googleš. Mezi ženami zvítězila s časem 21:11 Klá-
ra Příhodová z Neratovic. Nejrychlejší dvojicí byli 
Václav Mráz a Ctibor Kačer z Mělníka. Do cíle do-
běhli v čase 21:45.

vánoční večerní běh očima 
nejmLaDšího závoDníka

Jmenuji se Adam Vyšínský a chtěl bych vám 
něco napsat o běžeckém závodě, kterého 
jsem se zúčastnil. Jmenoval se Večerní vánoční 
běh a běžel se v Líbeznicích. Na prezentaci 
v místní hospůdce nás vítaly koledy, krásná vá-
noční atmo sféra a organizátoři v podobě an-
dílků. Výzdoba se mi moc líbila. Neodolal jsem 
a ochutnal výbornou kokosku se znakem zá-
vodu. A pak už se šlo na start. Vyrazil jsem 
s vidinou 5 km trati před sebou opatrně, takže 
jsem ze začátku mohl obdivovat krásně osvíce-
ný kostelík před sebou a pak hezké staré scho-
dy. A pak už nás trasa vedla ulicemi Líbeznic 
a podél silnice po chodníku, kde jsme zabočili 
do nejhezčí části trati, která se jmenuje Mra-
tínka. Ta byla moc hezky osvícená a krásně se 
tam běželo. Pak už nás trasa zavedla do dal-
ších částí obce a odtud až do cíle, kam jsem 
celý udýchaný dorazil. Trasa se mi moc líbila, 
byla náročná a zároveň hezká a moc jsem si 
závod užil. Stejně jako vyhlašování výsledků 
v místní hospůdce. S kelímkem čaje a výbor-
nou vánočkou jsem poslouchal koledy a přihlí-
žel krásnému vyhlašování vítězů. A také jsem 
záviděl hezké výhry a polibky od andílků. Slíbil 
jsem si, že se příští rok také poperu o vítězství.

Děkuji všem organizátorům tohoto běhu 
za hezký sportovní zážitek.

Adam Vyšínský, 12 let

Na pětikilometrovou trať vyběhlo celkem 48 
sportovců. Na kratší putování se místy chůzí, místy 
během vydalo na 14 rodin. Po sportovním a záro-
veň romantickém výkonu za světla svíček a čelovek 
si všichni mohli odpočinout v restauraci U Musilů, 
ohřát se svařeným vínem a chybějící cukry doplnit 
vánočním cukrovím či vánočkou.

-ma-

Vánoční večerní běh. Foto Luboš Kovář

OBECNÍ POLICIE
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TÉMA
na štěDrý Den  
se v Líbeznicích 
choDí přeD kosteL 
Každý se o Vánocích těší na něco trochu jiné
ho. Děti hlavně na dárky, někdo na kapra 
s bramborovým salátem, jiný na pohádky, 
další, že si užije alespoň trochu toho vánoč
ního klidu. My v Líbeznicích se těšíme navíc 
na již tradiční sousedské setkání na Štědrý 
den před kostelem sv. Martina. 

Již pátým rokem se líbezničtí sousedé scházejí 
v tento výjimečný den, aby se pozdravili, popřáli si 
krásné a požehnané Vánoce, ochutnali punč, grog 
nebo svařák od místních zahrádkářů, baráčníků 
a hasičů a společně si zazpívali nejznámější koledy. 
Jsme za tuto tradici moc rádi a už se těšíme, jak 
tatínek těsně před druhou zavelí „A jdeme na sva-
řák“ a celá rodina vyrážíme směr Mírové náměstí. 

Nesmíme zapome-
nout na svíčku a lucer-
ničku, neboť setkání na 
Štědrý den je spojeno 
ještě s jednou tradicí, 
a tou je Betlémské svět-
lo. Je to plamínek zapa-
lovaný každoročně před 
Vánoci v betlémské jes-
kyni, v níž se podle tra-
dice narodil Ježíš Kris-
tus, a rozvážený skauty 
do řady míst v mnoha 
evropských a také ně-
kolika amerických zemích. Zpravidla bývá nejprve 
letecky dopraven do Vídně, odkud se dále šíří vět-
šinou po železnici. Do Líbeznic ho pravidelně při-
vážejí místní skauti, kteří ho právě na Štědrý den 
šíří do líbeznických rodin, aby i zde mohlo o svá-
tečním večeru připomínat podstatu tohoto svátku. 
V letošním roce bylo předávání Betlémského světla 
spojeno se sbírkou na akci Skutečný dárek, kterou 
organizuje společnost Člověk v tísni. O tom, kolik 
se podařilo vybrat a jaké dárky, respektive věci, 
které mnohdy zachraňují životy, putovaly do Afri-
ky, se dozvíte přímo od líbeznických skautů na ji-
ném místě tohoto zpravodaje. 

Lucerničky už svítí, koledy jsou dozpívány, punč 
pomalu dochází a sousedé se rozcházejí do svých 
domovů pomalu připravovat slavnostní večeři. Ješ-
tě nakoukneme do kostela, kde je nově vystaven 
krásný betlém, a už se těšíme, jak si se sousedy 
poklábosíme ještě doma. Udělali jsme si při této 
příležitosti ještě jednu tradici a zveme se navzájem 
domů na kus řeči. 

Takže až za rok uvidíte v Líbeznicích své sousedy, 
jak směřují ke kostelu sv. Martina, v ruce lucerničku, 
přidejte se k nim, odneste si domů Betlémské světlo 
a pozvěte je na pobejť, jak se říkávalo u nás doma. 

František Grunt

Milé setkání před Štědrým večerem. Foto Luboš Kolář

LÍBEZNICKé SPOLKy
vánoce  
v rytmu zumby
Pěkně zvesela a od podlahy jsme to v úterý 
16. 12. rozjely s holčičkami ze zumbadance. 
Malé i větší tanečnice přišly vánočně nazdo
bené a jako vždy s úsměvem na tváři. 

Na vánoční zumbatancování pozvaly svoje ma-
minky, babičky, kamarádky a sourozence. Není nic 
krásnějšího, než když děti můžou sdílet své nadše-
ní, radost a umění se svými blízkými. Poté, co ta-
tínkové a babičky překonali svůj prvopočáteční 
ostych, tančila skutečně  celá tělocvična. Skotačilo 
se v rytmu kalinky, řecké zorby, latiny i moderny. 
Na závěr byla vyhlášená vítězka soutěže „Kdo při-
vede nejvíce tanečníků“. Stala se jí Žanetka Tichá. 
Ocenění Nejlepší tanečnice patřilo potom všem 
holčičkám. Přejeme všem, nechť do nového roku 
vtančí s radostí a úsměvem.

Monika Šponarová Předvánoční zumba. Foto Monika Šponarová

Dětský Letní 
tábor s pejsky 
na vysočině
Touží vaše dítě po psím kamarádovi a vy 
 nemáte možnost si ho pořídit? Přihlaste je 
na letní canisterapeutický tábor na Dobré 
Vodě u Třebíče. Tábory se konají v těchto 
termínech: I. běh 4.–11. července 2015,  
II. běh 11.–18. července 2015. 

Tábor je určen pro děti ve věku 5–12 let. Je 
možné na něj přihlásit i dítě se specifickými poru-

TÉMA chami učení, poruchami pozor-
nosti a s hyperaktivitou.

Tento tábor pořádá naše ob-
čanské sdružení Sirius Třebíč již 
devátým rokem a je pravidelně 
již začátkem března plně obsa-
zen. 

Po celou dobu budou s dětmi 
na táboře psí kamarádi, kteří 
mají složené canisterapeutické 
zkoušky a během školního roku 
jezdí za klienty do různých zaří-
zení. Děti se mohou těšit zejmé-
na na zlaté a labradorské retrie-
very.

Veškeré informace a on-line 
přihlášku najdete na www.siri-
ustrebic.cz 

Iva Sieberová, Sirius Třebíč Letní tábor s pejsky. Foto Iva Sieberová
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POZVÁNKy
másLovický masopust
24. ledna 2015 – Obec Máslovice Vás zve na 

Máslo vický masopust se zabíjačkou na návsi. Od 
11.00 hod. vesnická zabíjačka, od 12.00 hod.  
soutěž v pojídání jitrnic, od 13.00 hod. setkání  
dechovky a masek na návsi a od 15.00 hod. prů-
vod masek s hudbou po vsi. Čerstvé zabíjačkové 
a masopustní dobroty, horké povzbuzující nápoje. 
Informace na tel.: 724 191 246, ou@maslovice.cz, 
www.maslovice.cz.

jaké chceme arčo?
Areál zdraví se musí změnit! Takový je závěr ne-

dávného veřejného „sestavování” mapy obce.  Jak 
tato proměna má vypadat? Co se má měnit a co se 
má zachovat? Co udělat pro nejmenší, co pro nác-
tileté, co pro dospělé a dříve narozené? Ve středu 
28. ledna 2015 od 17 hodin proběhne v jídelně 
základní školy veřejná debata a zároveň tvůrčí díl-
na, která by měla dát úpravám tohoto veřejného 
prostoru směr. Pojďme do toho společně mlu-
vit a něco pro to lepší tvář Areálu zdraví udělat.

traDiční vepřové hoDy
Kulturní výbor srdečně zve všechny příznivce 

tradičních českých pochutin na VEPŘOVé HODy. 
Akce bude probíhat v sobotu 31. ledna 2015 od 
11.00 hodin u fotbalového hřiště v Líbeznicích. 
Přijďte si popovídat se sousedy nad jelitem či jitrni-
cí a zpříjemnit si so botní den.

Líbeznický pLes – 7.2.2015  
Obec Líbeznice, její kulturní výbor a líbeznické 

spolky zvou na třetí ročník Líbeznického plesu. 
Uskuteční se v krásném sále Sokolovny v Kostelci 
nad Labem v sobotu 7. února 2015 od 20.00 ho-
din. K tanci a poslechu bude hrát Taneční orchestr 
Petra Holuba. Zpívat bude Dáša Holubová. Po půl-
noci diskotéka.

Vstupné: 180 Kč.
V ceně bude zahrnuto místo u stolu i doprava 

autobusem do Kostelce i zpět. Odjezd autobusu 
do Kostelce v 19.30 a v 19.45 hodin od fotbalové-
ho hřiště. (Návraty autobusů zpět jsou plánovany 
v 0.30, 1.30 a 2.30 hodin. Přizpůsobí se ale potře-
bám vášnivých tanečníků.) Z Měšic od obecního 
úřadu je odjezd již v 19.20 hodin. Vstupenky jsou 
v prodeji na obecním úřadě od 8. prosince 2014.

neDěLní taneční večery 
Stonožka Líbeznice srdečně zve od 22. února 2015 

všechny příznivce tance na NOVé taneční kurzy!
– Kurz pro mírně pokročilé v čase 17.45–19.00 

hodin.
– Tančírna pro veřejnost i účastníky kurzů v čase 

od 19.00 do 20.00 hodin.
– Kurz pro začátečníky v čase 20.00–21.15 ho-

din.
Více informací na www.stonozka.net.

LÍBEZNICKé ŠKOLy

Všechny tváře Líbeznění. 
Foto Luboš Kovář 

třetí vánoční 
Líbeznění
Třetí předvánoční koncert žáků Základní 
umělecké školy Líbeznice pod názvem Líbez
nění se již tradičně uskutečnil poslední stře
du před vánočními prázdninami. Letos kon
cert vyšel na 17. prosince 2014. 

Díky pochopení pana dr. Pavla Kožíška měli vy-
stupující k dispozici sál Divadla kouzel, čímž kon-
cert získal důstojný rámec. Na repertoáru pracovali 
začínající hudebníci již od září a společně se svými 
učiteli se snažili ukázat výsledky práce všech hu-
debních oborů, které se na ZUŠ Líbeznice vyučují. 
Přestože do výčtu vystupujících zasáhla vlna viróz, 
zhruba hodinu trvající koncert se vydařil a přítomní 
hosté, včetně pana starosty, členů zastupitelstva 
obce a vedení základní školy, pomohli vytvořit spo-
lu s vystupujícími krásnou atmosféru. Pěvecký sbor 
pod vedením paní Magdaleny Pospíšilové celý ve-
čer zakončil několika vánočními písněmi. Poděko-
vání účinkujícím i pedagogům za jejich pilnou pří-
pravu, které pronesl zástupce pro ZUŠ pan Roman 
Novotný, bylo jistě na místě. Už nyní se těšíme na 
čtvrté vánoční Líbeznění, které se bude konat 
16. 12. 2015 opět v Divadle kouzel.

Kateřina Kovářová

hvězDná obLoha 
v těLocvičně
Poslední předvánoční týden školu zdobil po
lystyrenový sněhulák a obří vánoční strom 
s úžasnými sněhovými růžemi, které vyrobila 
paní zahradnice z javorových listů. V každé 
třídě se také skvěl vánoční stromek, v někte
rých dokonce živý, a samozřejmě na tabuli 
leckde nechyběl nápis: Vánoce jsou svátky 
klidu, nezkoušejte naši třídu! 

Magický čas plný očekávání podtrhlo i překvape-
ní cele v souladu s letošním celoškolním projektem 
Vesmír, které navíc za žáčky škola uhradila. Část 
žactva jej sice zažila již v listopadu, ale druhá půlka 
si tím ozvláštnila poslední letošní školní týden. Ne-
museli jsme cestovat do pražského planetária, ale 
ono přicestovalo k nám. Iluzi hvězdné oblohy do-
konale nabídl obří kulatý stan zabírající třetinu tělo-
cvičny.

Program byl přizpůsoben různým věkovým sku-
pinám dětí. Nejmladší děti zažily pohádkové cesto-
vání sluneční soustavou kouzelným raketoplánem 

veLký úspěch 
žáka naší škoLy
V loňském školní roce 2013/2014 se naši žáci 
2.–9. tříd zúčastnili soutěže nazvané Mate
matický klokan.

Vynikajícího úspěchu dosáhl žák Jan Pytelka 
(nyní žák 5. A), který vyřešil všechny úlohy bez-
chybně a tím obsadil v celostátním kole 1. místo. 
Dne 10. 12. 2014 se zúčastnil slavnostního „Oce-
nění žáků a studentů za úspěšnou reprezentaci 
Středočeského kraje na soutěžích a přehlídkách 
ve školním roce 2013/2014˝ v Kralupech nad 
 Vltavou.

Přejeme mu hodně dalších úspěchů v mate-
matice.

Mgr. Lada Šoltysová

a hledaly odpověď na otázky o tom, jak velké je 
Slunce a jak daleko je od Země. Také obešly s Mě-
sícem všechna souhvězdí zvěrokruhu. 

Pro žáky od 4. tříd byl připraven animovaný do-
kument uvádějící fascinující pohled na vznik vesmí-
ru, vývoj života na Zemi, Velký třesk, tajemství 
DNA, Darwinovu teorii evoluce, objev existence 
rozvinutých ekosystémů v temných hlubinách na 
dně oceánů a souostroví Galapágy, vysílání robotic-
kých sond do kosmu, start raketoplánu… Zvolené 
programy neopomněly zdůraznit, že několikrát 
za dobu historie naší planety na ní došlo k zániku 
většího počtu živočišných a rostlinných druhů. Vý-
vojem tak došlo k předání toho nejlepšího. A to 
nyní žije v genech moderního života!

Andrea Gruntová

Nadějný matematik Jan Pytelka. Foto Lada 
Šoltysová

Vesmír jako na dlani. Foto Šárka Mišurcová

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Během setkání před kostelem na Štědrý den se 

podařilo líbeznickým skautům vrámci akce Skuteč-
ný dárek pro Afriku vybrat krásných 9450 Kč. Na-
dace Člověk v tísni tak díky velkorysosti líbeznic-
kých občanů a úsilí skautů bude moci nakoupit 
pro některou z afrických vesnic „dobře vybavený 
živý betlém“ – jednu krávu, jednu kozu, jednu ovci 
a 20 kuřat. Dobrý počin.
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MíSTOPIS

zDibská uLice 
Zdibská je páteřní komunikací směřující zá
padním směrem při výjezdu z Líbeznic na  
Prahu. Nese název podle obce Zdiby, kte 
rou tvoří osady Zdiby, Přemyšlení, Veltěž 
a Brnky. Vesnice leží na důležité meziná
rodní komunikaci, dříve nazývané Saskou, 
nyní Teplickou cestou, směřující z Prahy do 
Drážďan.

1. září 1759 byla při této silnici v blízkosti Zdib 
založena poštovní stanice. Původní poštovní úřady 
se v začátcích podobaly spíše hospodářským jed-
notkám vybaveným stájemi pro koně, kteří byli 
zapřaháni před poštovní vozy. 1. ledna 1835 byla 
zdibská pošta přemístěna blíže ke středu obce. Vý-
znam pošt u teplické komunikace začal slábnout 
s výstavbou železnic, při kterých se začaly zřizovat 
nové poštovní úřady. Většího významu v oblasti 
proto získala pošta v Měšicích. Na památku této 
své slavné poštovní historie mají Zdiby ve svém 
znaku pošťáckou trubku. 

Obec byla až do 20. století typicky zemědělská. 
V současnosti zde sídlí řada významných firem 
a institucí, jako jsou PURTeX nebo Ústav geologic-
ký, topografický a kartografický, který zajišťuje 
servis pro obory zeměměřičství, katastr, geodézie 
a kartografie apod.

osaDa zDiby
První písemná zmínka o osadě Zdiby, částečně 

zasahující do Drahaňského údolí, pochází z ro- 
ku 1266. V 17. století byli vlastníky Zdib Radečtí 
z Radče. Rytíř Přimyslav Ferdinand Radecký, pán 
na Přemyšlení a Zdibech, byl po své smrti roku 
1676 pochován ve zdejším, původně gotickém, 
kostele Povýšení svatého Kříže. Majitelé obce sídli-
li v tvrzi, jejíž součástí byl i pivovar, hospodářské 
budovy, cihelna, zahrada a polnosti. Vaření piva 
dobře prosperovalo i díky výhodné poloze v blíz-
kosti mezinárodní komunikace. Přespávali zde 
 formani při příjezdu do Prahy a bylo zde několik 
hospod.

Koncem 18. století byla budova tvrze přestavě-
na na patrový zámeček, který kolem roku 1875 
koupili manželé Martin a Marie Stejskalovi ze Smí-
chova. Ti pivovar přestavěli a rozšířili. Ročně zde 
vyprodukovali až 4000 hl piva. Ovšem koncem 
19. století dochází již k jeho útlumu v důsledku 
velkorysé přestavby konkurenčního Nosticova pi-
vovaru v nedalekých Pakoměřicích. 

Po roce 1948 byl zámek i s pivovarem a pol-
nostmi znárodněn a až do roku 1989 postupně 
převáděn na různé státní instituce, které jej devas-
tovaly. celý historický areál zámku se tak nakonec 
proměnil v ruinu. V roce 1989 po jeho navrácení 
potomkům původních majitelů  začala jeho tolik 
nutná rekonstrukce.

osaDa veLtěž
První písemná zmínka o Veltěži je z roku 1228, 

kdy byla majetkem ženského benediktinského 
řádu u sv. Jiří na Pražském hradě. Nyní se v centru 
osady nachází správa obce, škola, pošta a sokolov-
na z roku 1924. V obci žil a učil bratr prezidenta 
Edwarda Beneše Vojta, kterému zde  roku 1923 
zemřel syn. Je pochován na místním hřbitově.  

osaDa přemyšLení
Ve středověku se zde nacházela tvrz s hospo-

dářskými objekty, která byla v první polovině 
19. století přestavěna na zámek. Ve druhé polovi-
ně 20. století byl potom v jejím areálu vybudován 
Výzkumný ústav přístrojů jaderné techniky, který 
se zabýval vývojem zařízení na indikaci a vyhod-
nocování radioaktivity. Ústav byl koncem 20. sto-
letí zrušen. Nyní v jeho prostorách sídlí Oblast- 
ní archiv pro náš region. Jsou zde soustředěny  
archiválie vztahující se k historii bývalého okresu 
Praha-východ. Dalším zajímavým, dnes již historic-
kým objektem, byla továrna na pyrotechniku (za-
ložena v roce 1930). Po znárodnění byla přejme-
nována na závod Jiskra. V ní se vyráběly prskavky 
na vánoční stromečky, zábavní pyrotechnika, ale 
také slzotvorné bombičky, dýmovnice a zápalné 
gra náty. 

Oblastní muzeum Praha-východ provádělo 
v nedávné době v této osadě archeologický vý-
zkum, který předcházel výstavbě nových rodin-
ných domů. Bylo zde objeveno rozsáhlé laténské 
osídlení.

PODěKOVÁNÍ
veLké Díky
Pět dní před Vánocemi jsem ztratila peněženku. 

Ten den jsem byla neskutečně unavená. Z práce, 
kde byl před dovolenou frmol, jsem letěla pro děti 
do školky, nesla tašky plné dárků, pracovní note-
book, knížky z knihovny a při tom ještě přemýšlela, 
co dokoupit, co kde vyzvednout na oslavu naroze-
nin a na Vánoce a… úplně jsem si koledovala o ně-
jaký problém. 

To, že jsem se ocitla bez veškeré hotovosti, bez 
platebních karet a tudíž bez dalšího přístupu k pe-
nězům, jsem zjistila druhý den ráno, kdy jsem po-
třebovala zajít nakoupit. Hned z toho sešlo a mé 
kroky směřovaly na policii v Odolené Vodě. 

Polilo mě horko, když jsem si uvědomila, o co vše 
jsem přišla. Samozřejmě jsem v peněžence měla 
vedle peněz stejně jako většina naší populace 
veške ré doklady (občanský, řidičský průkaz, open-
card, kartičku pojištěnce…). Samozřejmě vím, že 
bych to takto nosit neměla kvůli eliminaci rizika, ale 
známe to všichni, jak je to s pravidly a jejich poru-
šováním. 

Oplakala jsem peníze a doklady a začala pláno-
vat nejefektivnější trasu po úřadech a jiných institu-
cích a taky blokovat, co se dalo. Přeci jen, co kdyby 
se dostaly mé milé doklady do rukou někoho nepo-
volaného…

Že bych se se svojí peněženkou ještě někdy shle-
dala, jsem nepředpokládala.

Můj příběh má ale šťastný konec.
Den před Vánocemi jsem obdržela zprávu od 

obecní policie, že jim někdo mou peněženku ode-
vzdal se vším všudy. Bylo mi z toho krásně na duši 
a dodnes mi tak je. 

Touto cestou bych ráda poděkovala poctivému 
nálezci mé peněženky za její odevzdání na obecní 
policii, čímž se velice rychle dostala ke svému maji-
teli i s plným obsahem. Díky také příslušníkovi 
obecní policie za profesionální přístup. 

Musím přiznat, že jsem toto vůbec neočekávala, 
a akt neznámého nálezce mi pomohl znovu uvěřit 
tomu, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou nesobečtí 
a dělají dobré skutky, a toto zjištění mě stále hřeje 
u srdce. Jsem v dobré společnosti a za to díky. 

Kateřina Pechačová

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme lednovým jubilantům: Raiserová 

Zdeňka – 88 let, Vorlíček Jaroslav – 88 let, Vrabec 
Jiří – 81 let, Gosza Josef – 81 let, Krejčí Jindřich  
– 80 let, Borek František – 70 let, Mach Jidřich –  
60 let, David Petr – 60 let, Zábalová Dana – 60 let.

osaDa brnky
Nachází se nad pravým břehem Vltavy. Nej-

vyšším bodem Brnek je vrch Klevetník s výškou 
265 m n. m. Brnky byly do roku 1233 v majetku 
svatojiřského kláštera na Pražském hradě. Nachá-
zela se zde původně také tvrz s pivovarem a po-
plužním dvorem, která byla přebudována na pat-
rový zámek. Ten byl v majetku jezuitského řádu 
a využívali jej rektoři jezuitské novoměstské koleje 
jako venkovské sídlo. Po zrušení řádu zámek ně-
kolikrát změnil světské vlastníky. V současné době 
zůstala z původně výstavního objektu bohužel jen 
smutná ruina. 

Hana Závorková, ředitelka  
Oblastního muzea Praha-východ

Zdibská ulice. Foto -mk-
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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

naVÍc co-worKing – možnost hodinového pronájmu kancelářského místa • přednášky a semináře • jednorázové 
akce • víkendový pronájem bazénu i dalších prostor • kavárna s výbornou kávou a dalším občerstvením • výstavy

kurzy plavání
kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let  s rodiči • 
kurzy pro skupinky samostatně plavajících dětí od 4 do 
6 let • nerezový bazén pouze pro organizované činnos-
ti • 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 
cvičení • tancování • power joga • kruhový trénink • 
cvičení seniorů • hudebka • výtvarka • keramika • 
jazyky • počítačová gramotnost • předporodní příprava a 
mnoho dalšího
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•  judo  •  karate  •  boj. přípravka
sportovky  •  stolní tenis

klubíčko  •  aerobic
zumba děti  •  jóga  •  břišní tance

•  posilovna  •  indoor cycling
 alpinning  •  bosu  •  velké míče

pilates  •  joga
piloxing  •  zumba
kruhový trénink

kurz redukce a formování

•  SATRIA zdravotní cvičení
•  STROLLERING
cvičení maminek

za přítomnosti dětí

zápis na II. pololetí

DETSKÉ
AKTIVITY

NOVINKY

NABÍDKA PRO DOSPELÉ
••  posilovna

 alpinning  •• 
pila

piloxi
kruh

kurz redu

•• IA  SATRIA
•••••  ST
cvičecviče

za pří

NO

info@fitpuls.cz, tel.: 775 384 818, www.fitpuls.cz

inzerce_A4_TISK.indd   1 1/5/2015   6:15:31 PM
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JOSEF POŘÁDEK

 Zemní práce
 Nákladní autodoprava
 Autojeřáb
 Stavební činnost a demolice

Tel.: 602 829 950

josef@poradek.eu

OLTEX s.r.o.

Domovní přípojky  
voda – kanalizace – plyn

Zámkové dlažby • chodníky • ploty

Tel.: 776 883 611

info@oltex.cz

POTRAVINY
MARTIN ROLLO

Otevírací doba

 Po–Čt: 06.00–11:30, 13:00–16:30 h
 Pá: 06:00–11:30, 13:30–16:30 h
 So: 07:00 – 10:30 h

Tel.: 606 465 004

KADEŘNICTVÍ – 
HELENA DVORSKÁ

Provozní doba:
Po, St: 7:30–14:00

Út, Čt: 12:30–19:00
Pá: 7:30–13:00

Objednávky a jiný termín dle dohody.

Vedoucí Helena Dvorská, tel.:607 855 806

FaM elektronic s.r.o.
„prodejna v domě služeb od roku 1992“

Nabízíme kompletní služby v anténní technice:
• TV antény , SAT antény

• satelitní přijímače , set-top-boxy
• veškeré příslušenství anténní techniky

Jsme TOP PARTNER a ON-LINE platební místo
satelitní televize SKYLINK.

Navštivte naší prodejnu v nově zrekonstruovaném
„DOMĚ SLUŽEB“ a najdete u nás také:

• školní potřeby • kancelářské potřeby • náplně  
a papír do tiskáren • kreativní hračky pro děti  

• omalovánky , vystřihovánky , skládačky

Kopírujeme dokumenty, zhotovíme foto na průkazku.

Dům sLužeb – měLnická 275
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CHCETE UMĚT PLYNULE 
KONVERZOVAT?

Metoda Speak Anglicky 4x rychleji

OBJEDNEJTE SE
NA UKÁZKOVOU HODINU 

ZDARMA

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

  angličtina
  němčina
  francouzština
  španělština

Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1200 ks • distribuce zdarma • tisk: MH Tisk s.r.o.

Kalendář akcí pro rok 2015
 31. 1. Vepřové hody
 7. 2. Líbeznický ples
 15. 2. Dětský karneval
 28. 3. Velikonoční trhy
 30. 4. Čarodějnice
 9. 5. Vejšlap povodím Mratínského potoka
 10. 5. Zahradní slavnost
 13. 6. Mamutfest a Dětský den 
 25. 7. Sejdeme se na náměstí
 15. 8. Fotbalový turnaj s večerní zábavou
 12. 9. Líbeznické posvícení
 19. 9. Líbeznický koloběh
 26. 9. Vejšlap povodím Mratínského potoka
 29.11. Adventní trhy, rozsvícení stromu a koncert 
 11.12. Vánoční večerní běh
 24. 12. Vánoční punč

CHCETE UMĚT PLYNULE 
KONVERZOVAT?

Metoda Speak Anglicky 4x rychleji

OBJEDNEJTE SE
NA UKÁZKOVOU HODINU 

ZDARMA

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

  angličtina
  němčina
  francouzština
  španělština

CHCETE UMĚT PLYNULE 
KONVERZOVAT?

Metoda Speak Anglicky 4x rychleji

OBJEDNEJTE SE
NA UKÁZKOVOU HODINU 

ZDARMA

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

  angličtina
  němčina
  francouzština
  španělština

CHCETE UMĚT PLYNULE 
KONVERZOVAT?

Metoda Speak Anglicky 4x rychleji

OBJEDNEJTE SE
NA UKÁZKOVOU HODINU 

ZDARMA

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

  angličtina
  němčina
  francouzština
  španělština

CHCETE UMĚT PLYNULE 
KONVERZOVAT?

Metoda Speak Anglicky 4x rychleji

OBJEDNEJTE SE
NA UKÁZKOVOU HODINU 

ZDARMA

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY
Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

  angličtina
  němčina
  francouzština
  španělština

Hledám ke koupi dům nebo byt  
v okolí Líbeznic do 15 km. 

Možno hotovostní platba.  
Za každý tip moc děkuji.

Tel.: 604 370 077
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