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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

Číslo měsíce: 2 615 – tolik nás podle statistiků žije 
v Líbeznicích (údaj k 1. 1. 2016).

Po dvou měsících stavby je zcela hotová hrubá
stavba zázemí tělocvičny nejblíže ke zdravotnímu
středisku. V budoucnu tu budou sklady pro skauty
a technické zázemí fotbalistů. Střecha by přitom
měla porůst trávou a dokonale splynout s terénem.

HRUBÁ STAVBA ZÁZEMÍ 
TĚLOCVIČNY JE HOTOVÁ

Zároveň se podařilo dokončit přípojky vody a ka-
nalizace. Vznikla také velká retenční nádrž pro za-
chycení dešťové vody, která bude sloužit i pro
zavlažování fotbalového hřiště. Hotové jsou kom-
pletní základy hlavní budovy včetně železobetonové
opěrné zdi.

Do rychlého sledu prací se navíc musel vměstnat
záchranný archeologický průzkum v místě odhalené
obilné jámy. Podle vyjádření archeologů se tu ale
nový středočeský poklad neobjevil a jednalo se jen
o úlomky hliněných nádob.

Velká část zeminy z výkopu pro základy tělo-
cvičny posloužila pro vytvarování nového valu podél
Hovorčovické ulice. Val by měl v budoucnu nabíd-
nout lavičky pro diváky a bránit častým únikům
míče na silnici. Po jeho vrcholu bude navíc možné
chodit. Od 5. prosince jej lemuje alej javorů a do
budoucna se počítá s možností vytvořit po celé
délce těsně při silnici parkovací stání.

Jedna z nejviditelnějších a nejpůsobivějších etap
výstavby tělocvičny se rozběhne hned na začátku
února. Během jednoho měsíce by měl nad základo-

vou deskou vyrůst dřevěný skelet celé stavby. „Sna-
žili jsme se dát celé tělocvičně přiznaně charakter
dřevostavby. Celá konstrukce bude z lepených dře-
věných vazníků. Ty nejmohutnější budou u paty tě-
locvičny měřit skoro metr na šířku,“ vysvětluje autor
architektonického řešení stavby Jan Hájek a dodává,
že to bylo i náročné zadání pro statika. Na jedné
straně mohl stavbu kotvit do opěrné zdi. Na opačné
východní straně musel zvolit různé formy zavětro-
vání, aby zajistil pevnost a stabilitu celého objektu.

Dřevěná konstrukce stavby zůstane na mnoha
místech interiéru zcela odkrytá. Dřevo jako základní
konstrukční i stavební prvek bude možné v nové
budově vidět na každém kroku. Za podhledy se
skryje jen v sociálním zázemí. Ve druhém podlaží jej
dílem zakryjí akustické panely.

DŘEVĚNÝ SKELET BĚHEM 
MĚSÍCE

Pokud budou montážní práce na skeletu
úspěšně pokračovat, mohla by být celá stavba pod
střechou do konce března. „Pokud měla do této
chvíle stavba řadu bedlivých pozorovatelů, teď se
jejich řady ještě rozšíří. Také se moc těším, jak
stavba poskočí rychle dopředu. Budování skeletu
bude pro každého, kdo má trochu rád technické
záležitosti, pěknou podívanou. Už od začátku
stavby se na tuto fázi moc těším,“ dodává starosta
obce Martin Kupka.

-na-

Beton pro základovou desku budovy zázemí                                                                                    foto -mk-

I přes nepříznivé podmínky se stavební práce na nové budově tělocvičny se zázemím nezastavují.
Nejviditelnější skok stavbu čeká v únoru – vyroste kompletní dřevěný skelet.

STAVBA TĚLOCVIČNY POSTUPUJE I V ZIMĚ Milí čtenáři,
rok 2016 začal pro obec hned pěkně zostra.

Musíme znovu řešit nedostatečnou kapacitu zá-
kladní školy. Není to ale dáno tím, že bychom vy-
cházeli z nesprávných údajů nebo se málo věnovali
demografickým odhadům, když jsme se rozhodo-
vali pro stavbu Rondelu. Počet obyvatel v celé spá-
dové oblasti školy se vyvíjí podle očekávání. Už
v minulém roce se ale zásadně skokově zvýšil zájem
rodičů a jejich dětí o naši školu. Loni v září jsme
snad vůbec poprvé v historii Líbeznic otevřeli pět
prvních tříd. Letos v lednu doputovalo k zápisu
znovu více než 150 dětí. Je tedy možné, že i letos
bude nutné otevřít pět tříd. Takovou změnu zájmu
rodičů předvídat možné nebylo. Přičítáme to atrak-
tivnímu novému pavilonu, zlepšujícímu se renomé
školy a také tomu, že školy v okrajových částech
Prahy se zaplňují. Raději bychom se samozřejmě vě-
novali novým líbeznickým tématům, před nedostat-
kem prostor ve škole ale nemůžeme strkat hlavu do
písku. Na konci loňského roku jsme proto připravili
s architekty záměr přestavby půdních prostor školy.
Vzniklo by tam šest nových učeben. Zároveň jsme
hned na přelomu roku podávali dvě žádosti o po -
moc státu s financováním takové nástavby. Bez do-
tace bychom se totiž do stavebních úprav stávající
budovy školy určitě nemohli pustit.

Vedle toho připravujeme projekt obnovy chod-
níků po obou stranách Mělnické ulice až po jižní
okraj obce a požádali jsme o pomoc také s rekon-
strukcí posledního nezpevněného úseku Školské
ulice. Rozhodně jsme se neuložili k zimnímu spán-
ku. Ostatně bylo to vidět i během hustého ledno-
vého sněžení. Líbeznice znovu patřily k nejlépe
upraveným obcím v okolí.

Bedlivě sledujeme dvě současně probíhající
stavby – tělocvičnu se zázemím i skatepark. Ani na
jedné se práce nezastavily. V případě tělocvičny je
možné významný posun očekávat právě v únoru,
kdy během jednoho měsíce vyroste celý dřevěný
skelet stavby.

Pevně doufám, že se letos Líbeznický ples bude
konat opravdu naposledy mimo Líbeznice. Abyste
příští rok mohli zaznamenat viditelnou změnu, ne-
měli byste letos na plese chybět. Uskuteční se i ten-
tokrát v sokolovně v Kostelci nad Labem – v pátek
26. února 2016 od 20 hodin. I tentokrát zahrnuje
vstupné i dopravu autobusem tam a zpět. Vystupo-
vat bude kapela s nejlepšími referencemi Horváth
Band a dojde samozřejmě i na předtančení.

Těším se na setkání třeba právě na Líbeznickém
plese.

Váš starosta
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ROZHOVOR

Petr Honěk                                                foto archiv

Konec roku je tradičně spjat se schvalováním jednoho z nejdůležitějších dokumentů – rozpočtu
obce na další období. Již několik let se daří v Líbeznicích držet vyrovnaný, nebo dokonce přebyt-
kový rozpočet. Jinak tomu nebude ani v roce 2016. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro rok
2016 na svém prosincovém zasedání. Na detaily rozpočtu a hospodaření obce jsme se zeptali
předsedy finančního výboru Petra Hoňka.

LÍBEZNICE HOSPODAŘÍ ZDRAVĚ

Jaké jsou základní parametry rozpočtu obce
pro rok 2016 a v čem je specifický?

Základní parametry rozpočtu jsou příjmy ve výši
zhruba 73,4 milionu korun a výdaje (včetně zá-
vazků ve formě splátek úvěrů) ve výši 75,6 milionu
korun. Specifikem letošního rozpočtu je jeho de-
ficit. Tady je ovšem potřeba říct jedno velké ALE.
Rozpočet se zdá být deficitní, ovšem dvě vý-
znamné akce provedené zcela nebo částečně
v roce 2015 nám účetně „spadly“ do roku letoš-
ního – je to rekonstrukce Mírového náměstí
a stavba skateparku v Areálu zdraví. Na ty jsou
plánovány výdaje z vlastních zdrojů ve výši 3,5 mi-
lionu korun. Pokud bychom rozpočet o tyto vý-
daje „očistili“, byl by letošní rozpočet dokonce
přebytkový.

Jak jste ve finančním výboru přistupovali
k nastavení obecních příjmů?

Byli jsme spíše optimističtí a přejali bez jakékoli re-
zervy a korekce odhad Svazu měst a obcí na výběr
daní a poplatků v letošním roce. Růst příjmů
z daní oproti roku 2015 bude ve výši 2,4 milionu
korun, tedy o cca 8 %. O co jsme byli optimističtí
v příjmové straně, o to více jsme byli konzervativ-
ní ve výdajích a nedoporučili prozatím do roz-
počtu zařadit některé investiční akce. Pokud se 
plnění příjmové stránky bude vyvíjet dobře, za-
stupitelstvo jistě zareaguje a schválí další investice
do rozvoje obce bez ohrožení finančního zdraví
obce.

Druhou stranou jsou výdaje, můžete oko-
mentovat nejdůležitější výdajové položky? 

Největšími výdajovou položkou je investice do
stavby tělocvičny, která postupuje i v zimních měsí-
cích, celkem je za 32,9 milionů korun, z neinvestič-

ních výdajů je to činnost místní správy, která přijde
na 7,5 milionů korun, což je stejný výdaj jako v loň-
ském roce.

Rozpočet počítá i s projekty. Jaké jsou nej-
důležitější projekty zahrnuté v rozpočtu pro
rok 2016?

Největší je již zmiňovaná tělocvična, nicméně schvá-
leny jsou mimo jiné i výdaje na místní komunikace
v ulici Školská. Velmi rozumný je pak výdaj na zpra-
cování projektů pro rok 2016 či další roky, podaří-li
se získat peníze z nejrůznějších dotačních titulů.
Ukazuje se, že přihlásit se do dotačního programu
s již hotovým a rozpracovaným projektem je obrov-
ská výhoda.

V Líbeznicích se daří držet zdravé finance.
Čím to je?

Myslím, že to je zodpovědným přístupem tohoto
i minulých zastupitelstev obec nezadlužovat a poři-
zovat jen to, na co obec má. Možná že to jde po-
maleji než s úvěrem, ale podle mě je to jediný
správný přístup. Také proto můžeme konstatovat,
že na účtu Líbeznic máme ke konci minulého roku
10 milionů korun. Líbeznice jsou zdravé nejen
účetně, ale mají i silné cash flow, tedy okamžitou
hotovost, kterou můžete použít pro krytí svých zá-
vazků.

Je ještě nějaké zajímavost spojená s rozpoč-
tem obce pro rok 2016?

Sestavování návrhu rozpočtu je poměrně nudná,
náročná a nevděčná úřednická práce, u toho se
moc srandy neužije. Za tu práci patří dík zejména
ekonomce obce Martině Doubravové, která mate-
riály o rozpočtu pro finanční výbor a zastupitelstvo
připravuje.

Rozpočet je jedním z nejdůležitějších do-
kumentů, který spadá do dikce rozpoč-
tového výboru. Můžete nám ještě v krát-
kosti přiblížit další činnost výboru a jeho
fungování?

Opravím, není to jeden z nejdůležitějších, ale úplně
nejdůležitější dokument. Tak jako zákon o rozpočtu
ve Sněmovně. I pro finanční výbor jsou to „žně“
a jeho nejdůležitější činnost. Během roku to je pak
kontrola nad plněním rozpočtu a schválení závěreč-
ného účtu za příslušný rok. 

Na závěr jeden soukromý dotaz – na co vy
osobně těšíte v roce 2016?

Z líbeznických věcí na to, jak krásně poroste budova
nové tělocvičny, soukromě na první slova nového
přírůstku do rodiny. 

Děkuji za rozhovor.
František Grunt

TÉMA

STAVBA 
SKATEPARKU 
POSTUPUJE
Nový skatepark v Areálu zdraví má už první do-
končené plochy. S betonováním finálních pojez-
dových ploch začala firma Mystic Constructions
ve druhém lednovém týdnu. „Nad jednotlivými
prvky jsme postavili stan a vháněli pod plachty
teplý vzduch. Samotné betonové plochy upra-
vujeme pečlivým a poměrně náročným ručním
hlazením. Cílem je získat samozřejmě dokonale
hladký povrch,“ vysvětluje ředitel stavební firmy
Radomír Teichmann.

Další rozsáhlé betonování bude probíhat, až
opadnou největší mrazy. „Chceme využít zimní
čas, kdy se areál využívá mnohem méně. Hned na

jaře bychom chtěli všechny cesty a trávník
v Areálu zdraví vrátit do původního stavu,“ do-
plňuje místostarosta obce Michal Doubrava. Sa-
motné otevření nového skateparku spojené
s ukázkami „skatařského“ mistrovství a freestylu
se chystá sobotu 30. dubna 2016. Nadále je

možné na výstavbu skateparku přispívat. „Zatím
lidé na tento účel věnovali téměř 100 tisíc korun.
To si zaslouží poděkování. Výzvu k finanční po-
moci uzavřeme na konci února,“ doplňuje Michal
Doubrava.

-mk-

Rampy rostou pod rukama                                                                                                                  foto -mk-
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TÉMA

OBEC VYHLÁSILA
GRANTY NA ROK
2016
Na konci února mohou jednotlivci i neziskové
organizace žádat o podporu sportovních, kul-
turních i společenských akcí.

Obec Líbeznice vyhlásila výzvu pro rok 2016 na
podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volno-
časových aktivit. Výzva byla schválena Radou obce
dne 6. 1. 2016. 

Termín pro podání žádostí je od 22. do 29. února
2016. Další podrobnosti najdete v přiložených doku-
mentech.

1. Vymezení výzvy: 

Cílem výzvy je podpora jednorázových společen-
ských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových
aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního
života v obci. 

Finanční alokace na tuto výzvu:
100 000 Kč 

Doba trvání výzvy:
6. 1. 2016 – 29. 2. 2016

Termín zveřejnění:
15. 1. 2016

Termín pro podávání žádostí:
22. 2. – 29. 2. 2016

Realizace projektů v období:
1–12/2016 

Vyúčtování akce:
do 31. 12. 2016

Uznatelné náklady: všechny náklady nezbytné
pro realizaci akce vyjma mzdových nákladů 

2. Oprávnění žadatelé: 

Fyzické osoby s trvalým bydlištěm situovaným uvnitř
území ohraničeného zeleným pásem zaneseným do
Územního plánu obce Líbeznice, na jihu tvoří hra-
nici tohoto území biokoridor zanesený do platného
Územního plánu obce Bořanovice, jenž navazuje na
zelený pás obce Líbeznice.

Spolky a neziskové organizace, které na výše
uvedeném území působí, mají zde své sídlo nebo
vlastní organizační jednotku. 

3. Výše poskytnuté dotace: 

Minimální výše:                                       1 000 Kč 
Maximální výše:                                     10 000 Kč 

Spoluúčast žadatele (i z jiných než vlastních zdrojů):
min. 10 % z celkových nákladů projektu. 

4. Náležitosti žádosti o dotaci: 
Žádost musí obsahovat: 
– originál žádosti na předepsaném formuláři pode-

psaný statutární osobou žadatele, popř. osobou
jednající na základě plné moci; 

– formulář žádosti v elektronické podobě – na 
nosiči CD, popř. elektronicky zaslaný na e-mail
cervinova@libeznice.cz, v papírové podobě v za-
lepené obálce s označením „Dotace 2016“ od
22. 2. 2016 do 29. 2. 2016 (rozhoduje termín 
doručení) přímo prostřednictvím podatelny Obec-
ního úřadu Líbeznice či na adresu: Obec Líbez-
nice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice;

– v případě potřeby i nepovinné přílohy žadatele. 
Formulář žádosti je zveřejněn na webových
stránkách obce, popř. je možné po domluvě vy-
zvednout tištěnou verzi žádosti. 

-na-

Jedna z loňských akcí podpořených grantem – Líbeznický koloběh                        foto Adéla Šponerová

Dotační program nese název Výměna zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech ve Středoče-
ském kraji 2015–2018. Podle hejtmana Miloše Pe-
tery je letos na tzv. kotlíkové dotace peněz dost.
Podporu by podle něj mělo získat nejméně 3 500
žadatelů.

„Rádi s vyplněním žádosti pomůžeme i u nás na
obecním úřadě. Výměna starých kotlů by pomohla
i k čistšímu ovzduší v naší obci. Každým rokem upo-
zorňujeme některé domácnosti, aby nespalovaly
odpad a chovaly se odpovědně k tomu, co se šíří
z jejich komína,“ dodává starosta Líbeznic Martin
Kupka.

Příjem žádostí o kotlíkové dotace bude v prvním
kole probíhat od 15. ledna do 15. září 2016. Pří-
padné druhé kolo pak bude pokračovat od 3. října
2016 do 29. prosince 2017. Středočeský kraj požá-
dal Ministerstvo životního prostředí o 517,8 milionu
korun s tím, že 501,7 milionu korun je vyčleněno
přímo na realizace projektů fyzických osob a zbytek
na technickou podporu a medializaci. „Veškeré 
informace o čerpání kotlíkové dotace naleznou 
zájemci na krajských webových stránkách https://
www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-
2015, a pokud by jim bylo něco nejasné, zaměst-
nanci úřadu s vyplněním žádosti pomohou osobně.
Žadatelé by si měli dát pozor například na typ te-
pelného zdroje, který si pořizují. Aby splnil pod-

mínky pro získání dotace, musí být zapsán v se-
znamu výrobků, který je rovněž vyvěšen na kraj-
ském webu.

Žadatelům bude po uzavření smlouvy a dodání
zálohové faktury na nákup nového zdroje tepla po-
skytnuta na účet zálohová platba ve výši 40 000
korun. Zbytek peněz bude žadateli vyplacen, až
dodá veškeré podklady – fotky odstraněného kotle,
potvrzení o likvidaci, účetní doklady, protokol
o uvedení kotle do trvalého provozu atd. Na reali-
zaci samotnou je vyčleněno sedm měsíců od pod-
pisu smlouvy o poskytnutí podpory.

VÝMĚNA KOTLŮ S PODPOROU

Podle letošních pravidel přidělování dotace fy-
zickým osobám je předmětem finanční podpory vý-
měna kotle na pevná paliva s ručním podáváním
tepla za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel, instalace solárně-ter-
mických soustav pro přitápění nebo přípravu teplo-
vodního vytápění či „mikro“ energetická opatření.

Vyplacená podpora může dosáhnout maxi-
málně 85 procent ze způsobilých nákladů ve výši
do 150 000 korun, tedy maximálně 127 500 ko-
run. Přičemž 70 procent způsobilých výdajů bude

uznáno na kotel spalující pouze uhlí, 75 procent na
kotel spalující uhlí plus biomasu nebo na kotle ply-
nové kondenzační, 80 procent na tepelné čerpadlo
nebo na kotel pouze na biomasu a k tomu ještě
plus pět procent, pokud je daná obec v seznamu
prioritních obcí a měst.

V případě, že se občané již pustili do výměny
starého kotle za ekologický zdroj tepla, nesmějí za-
pomenout pořídit fotografie zapojení kotle na
otopnou soustavu a do komínového tělesa. Pokud
k výměně došlo po 14. červenci 2015, bude možné
o dotaci požádat i zpětně. Podle pevně stanovených
pravidel výzvy musí Středočeský kraj do roku 2018
vyměnit 3 460 kotlů. A protože je počet kotlů sle-
dovaným indikátorem výzvy, hrozí kraji za jeho ne-
splnění sankce.

-na-

KOTLÍKOVÉ DOTACE I PRO LÍBEZNICE?
Žádosti o finanční podporu na výměnu starého neekologického kotle za nový mohou i líbezničtí
občané podávat od 15. ledna 2016 Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Tak by komín kouřit opravdu neměl       foto -mk-
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NESVÍTÍ LAMPA?
MŮŽETE TO 
NAPRAVIT SAMI
Veřejné osvětlení v Líbeznicích spravuje už osmým
rokem společnost Eltodo. Zajišťuje průběžnou
údržbu, rozvoj celé sítě veřejného osvětlení a samo-
zřejmě také servisní zásahy v případě poruchy.
„Není v lidských silách kontrolovat každý den
všechny lampy, proto vítáme, že náš správce umož-

ňuje, aby poruchu nahlásil kdokoli,“ vysvětluje
místostarosta obce Michal Doubrava.

Každý stožár veřejného osvětlení má své uni-
kátní číslo na kovovém plíšku. Toto číslo stačí v pří-
padě poruchy nahlásit dispečinku Eltodo. Je možné
buď telefonovat na bezplatnou linku 800 101 109,
nebo vyplnit jednoduchý formulář „Hlášení po-
ruch“ na webu www.eltodo.cz. „Nikdo tak nemusí
čekat na pravidelné kontroly veřejného osvětlení
a může nahlásit poruchu osvětlení rychle sám. Spo-
lečnost Eltodo má pak 3 pracovní dny na opravu,“
doplňuje Michal Doubrava: „Je to nejlepší způsob,
jak bez zbytečných nákladů zajistit, aby systém ve-
řejného osvětlení fungoval co nejlépe.“

-na-

SOUTĚŽ 
O „NEJKRÁSNĚJŠÍ
LÍBEZNICKÉ 
PRŮČELÍ“
Obec Líbeznice vyhlásila první ročník soutěže
o „Nejkrásnější líbeznické průčelí“. Přihlásit se
může každý, kdo se letos rozhodne opravit
průčelí svého domu na Mírovém náměstí nebo
Mělnické ulici.

Líbeznice slaví v roce 2016 výročí 780 let od první
zmínky o obci. V posledních dvou desetiletích zažívají
výrazný rozvoj. Nový vzhled dostává postupně i cen-
trální část obce. Mírové náměstí má od konce loň-
ského roku novou reprezentativní podobu. Re -
konstrukcí prošla většina budov ve vlastnictví obce.
K další proměně tváře obce mohou nejvýrazněji při-
spět sami občané a majitelé nemovitostí.

UDĚLEJME SI OBEC KRÁSNĚJŠÍ

„Chceme odměnit ty nejaktivnější a nejšikov-
nější, kteří se v letošním roce pustí do úpravy fasád
svých domů. Úmyslně jsme se nevydali cestou do-
tací. Soutěž s finanční odměnou pro vítěze by
mohla mít správný motivační význam. Ve výsledku
bychom tak přispěli k dalšímu zkrášlení obce. Ni-
koho k ničemu nenutíme a nezatěžujeme obec zby-
tečnou administrativou. Soutěži jsme dali jasná
pravidla a o vítězi rozhodne nezávislá porota,“ vy-
světluje starosta obce Martin Kupka.

Při hodnocení jednotlivých počinů bude mít nej-
větší váhu soulad úpravy fasády průčelí s vesnickým
rázem a koloritem centra obce.

Sociální výbor obce Líbeznice zjišťoval zájem líbez-
nických seniorů o dovážku obědů. Zajistil na zá-
kladě zpětné odezvy tuto službu v restauraci
U Kouzelníka a od sociální služby Antonia. V restau-
raci U Kouzelníka přijde oběd i s polévkou na 85 Kč
včetně dovážky. V případě sociální služby Antonia
je možné objednat i další služby nad rámec obědů.

Pokud by měl kdokoli další z řad seniorů zájem,
je ještě možné se k objednávce jídel připojit – stačí
kontaktovat telefonicky předsedu sociálního výboru
Václava Mikoláše – 736 141 636.

-na-

VÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ 
NA NÁMĚSTÍ
Již po šesté se na Štědrý den sešli líbezničtí ob-
čané u betlémského světla. Toto poslední se-
tkání bylo ale zároveň také prvním, které se
konalo na nově zrekonstruovaném Mírovém
náměstí. Málokdo toho dne vnímal, že počasí
není v ničem vánoční, neboť atmosféra na ná-
městí tento malý nedostatek zcela vymazala…

Ve dvě hodiny odpoledne se na náměstí začali scházet
první sousedé s hrníčky a nejrůznějšími lucerničkami.
S lucerničkami proto, že ve stánku v dolní části náměstí
pod schody už byli touto dobou připraveni naši líbez-
ničtí skauti, kteří každému ochotně předali kousek 
betlémského světla. Toto světlo potom v mnohých do-
mácnostech hořelo celé svátky. A k čemu hrníčky? No
přece k ochutnání tradičních zimních nápojů, které při-
pravili zástupci líbeznických spolků. Baráčníci namíchali
vynikající svařák a hasiči grog tak silný, že čaj se v něm
jen těžko hledal. A chutnal vám lahodný zahrádkářský
punč? Nám ano, ale recept na něj jsme nezískali – je
prý tajný. 

Všech zmíněných nápojů se letos připravilo množ-
ství dvojnásobné než to loňské. Přesto se vše vypilo až
do dna. Jen snad hasičský grog odolal trochu déle díky

svému již zmíněnému řízu, který byl jen pro ty otrlejší.
Toto naše líbeznické setkání bylo však premiérové ještě
v něčem dalším. Poprvé na něm letos zazpíval sbor lí-
beznické Základní umělecké školy pod vedením paní
učitelky Pospíšilové. Spolu s tímto sdružením, které si
právě u vánočního zpívání stačilo ještě vymýšlet své
jméno, si potom všichni přítomní mohli zazpívat
známé koledy. Těm, kdo neznali všechna slova, po -
sloužil již tradiční Líbeznický koledníček, který byl všem
k dispozici. 

Potom jsme ještě pozdravili všechny sousedy, které
jsme do té chvíle pozdravit nestačili, popřáli si hezké
svátky a s klidem v duši se odebrali domů ke svým stro-
mečkům, přípravě kapra a čekání na Ježíška. 

Pavla Zarembová

Rozsah dotčených nemovitostí je omezen na
domy, které se svým průčelím dívají přímo do Měl-
nické ulice či na Mírové náměstí.

Výše finanční odměny:

•  1. místo: 15 000 Kč
•  2. místo: 10 000 Kč
•  3. místo 5 000 Kč

Porota:

•  Ing. arch. Jan Hájek – renomovaný český architekt
•  MgA. Petra Hajská – umělecká fotografka
•  Václav Mikoláš – člen Dobročinné obce Baráč-

níků, skaut a zahrádkář
•  Mgr. Šárka Mišurcová – výtvarnice, učitelka ZŠ

a ZUŠ Líbeznice
•  Mgr. Hana Závorková – ředitelka Oblastního

muzea Praha-východ

Soutěžní podmínky:

Do soutěže o „Nejkrásnější líbeznické průčelí“ se
může přihlásit každý vlastník či nájemník nemovi-
tosti ležící na Mírovém náměstí či podél celé Měl-
nické ulice, který provede v roce 2016 rekonstrukci
fasády průčelí své nemovitosti.

Podmínkou zapojení do soutěže je souhlas
obecního architekta a Výboru pro rozvoj obce s ná-
vrhem provedené úpravy před započetím realizace.
Jako podklad pro udělení souhlasu postačí vyplněná
přihláška do soutěže opatřená nákresem a struč-
ným popisem úprav.

Soutěž se vztahuje výhradně na rekonstrukce
stávajících fasád. Není určena pro novostavby.

Uzávěrka přihlášek do soutěže: 31. května 2016.

Termín vyhlášení výsledků soutěže: 10. září
2016 při Líbeznickém posvícení.

-na-

Nové fasády by náměstí slušely                                                                                                           foto -na-

OBĚDY PRO SENIORY
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Práce na chodníku v Družstevní ulici Zvýšený přechod pro chodce na náměstí

Nový územní plán obce Grant na podporu sportovních, kulturních a společenských akcí

PROMĚNA LÍBEZNIC A AKCE V ROCE 2015
V roce 2015 se toho v Líbeznicích mnoho událo. Přinášíme přehled nejvýznamnějších změn, staveb
a akcí, které se v uplynulém roce uskutečnily. Připomeňte si spolu s námi, jak šel čas a co všechno
se podařilo realizovat.

02/2015 Schválen nový územní plán obce

Zastupitelstvo obce schválilo na únorovém zase-
dání nový územní plán obce a vymezilo tak
územní vývoj v obci na další roky. Nejdůležitějšími
prvky plánu je zelený pás kolem Líbeznic, vyme-
zení historického jádra obce a nových oblastí pro
bydlení či další krajinotvorný prvek v podobě za-
kreslených alejí kolem hlavních pěších tras z Líbez-
nic – nejen na Beckov, ale také do Hovorčovic, do
Baště a do Měšic.

05–12/2015 Akce z obecního grantu 
na podporu sportu a kultury

V květnu se uskutečnila první akce, která využila
obecní grant na podporu kulturních, sportovních
či společenských aktivit. Závodu Kolem kolem 
Líbeznic se zúčastnilo přes 100 závodníků. Bě-
hem roku pak následovaly Líbeznické bludičky,
Turnaj v kin-ballu, Koloběh, Vánoční večerní běh
a další. 

06/2015 Chodník v Družstevní ulici

Nově byl vybudován chodník podél Družstevní
ulice. Obec už v loňském roce část chodníku rea -
lizovala na své náklady. Pro letošní rok se po-
dařilo získat dotaci Státního fondu dopravní infra-
struktury ve výši 854 tis. Kč. Celkové náklady 
na stavbu přitom činily více než 1 300 tis. Kč. 

Samotné Líbeznice do stavby investovaly půl milio -
nu korun.

08/2015 Nový zvýšený přechod na náměstí 

Na Mírovém náměstí byl před prodejnou potravin
vybudován nový zvýšený přechod, který přispěl
k větší bezpečnosti chodců v samém centru obce.
Původně plánovaná výška se musela kvůli autobu-
sům snížit a přechod tak má oproti okolní komuni-
kaci zvýšení pouze 6 cm. Nový přechod je dalším
prvkem, který bude řidiče trvale upozorňovat, že
cesta přes střed obce není tranzitní trasa s masivní
dopravní zátěží. 

08/2015 Rondel slavnostně otevřen 
pro 240 dětí 

Slavnostní otevření nového pavilonu Základní
školy se konalo v pondělí 31. srpna 2015. Staros-
tové spádových obcí převzali od zhotovitele obří
klíč, který pak putoval do rukou ředitelky školy.
Završila se tak jedna z nejnáročnějších staveb
v dějinách Líbeznic. Rozpočet stavby byl 44 milio -
nů korun. Hlavní podíl na investici má státní roz-
počet – více než 30 mil. korun, zbývajících 14 mi-
lionů korun (30 %) na stavbu zajistily Líbeznice
a další obce spádového obvodu školy – Bašť, Mě-
šice, Předboj a Nová Ves.

10/2015 Líbeznice mají Duhovku 

V areálu základní školy vznikl unikátní sportovní
a volnočasový areál, který na základě nápadů ob-
čanů Líbeznic dostal název Duhovka. Jeho domi-
nantou je běžecký ovál s dráhami v různých barvách
umělého povrchu, s doskočištěm pro skok daleký.
Líbeznickým unikátem je dopravní hřiště umístěné
uprostřed oválu. K tomu přibyl ještě nový sektor pro
vrh koulí a malé travnaté fotbalové hřiště. Celý areál
protínají nová schodiště a mlatové cesty a Duhovka
tak kloubí hru s funkcí parku a zahrady. Dalšími uni-
kátními prvky jsou labyrint a zajíc.

11/2015 Mírové náměstí prošlo 
rekonstrukcí

Nově upravená spodní část Mírového náměstí, nebo
chcete-li líbeznické návsi, přivítala první adventní ne-
děli stovky občanů.  Cílem rekonstrukce bylo podle
architekta Zdeňka Rychtaříka vytvořit prostor, který
bude sloužit jako místo potkávání, konání obecních
akcí, odpočinku, posezení, to vše v původním duchu
návsi. Vodní prvky – pítko a vodotrysk, pak mají dodat
prostoru oživení a osvěžení. Použitý materiál vychází
z místních tradic, většina náměstí je pokryta původní
líbeznickou žulovou dlažbou, doplňky jsou pak ob-
jekty z pohledového betonu.

12–13/2015 Další nové stromy 
pro Líbeznice

Na úspěšnou loňskou akci na Beckově navázali pra-
covníci Oborové zdravotní pojišťovny, kteří vysázeli
v listopadu v Líbeznicích nových 19 lip srdčitých.
Dokončili tak alej na Beckov. Z iniciativy obce sa-
motné a ve spolupráci se společností Sázíme stromy
pak bylo v prosinci vysázeno stromořadí podél no-
vého valu u fotbalového hřiště.
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VÁNOČNÍ VEČER
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Vánoční přípravy pohltily i děti ve školce. Začali
jsme výzdobou jednotlivých tříd, mnoho děv-
čátek si doslova oblíbilo vystřihování papí-
rových vloček. Menší děti zase s nadšením vy-
ráběly doslova kilometry papírových řetězů. Po
druhém adventu jsme společně s předstihem
v každé třídě ozdobili stromeček. A také jsme
se pustili do výroby vánočního dárečku a přá-
níčka pro rodiče. 

V době adventu si s dětmi čteme vánoční příběhy. Vy-
právíme si o tom, jak se trávily Vánoce dříve, co lidé
jedli a jaké zvyky dodržovali. Ve žluté třídě měly děti
možnost ochutnat pochoutky dřívějších dob – sušené
švestky, jablka a hrušky. A protože do zdejší školky
nechodí pouze české děti, mohli jsme se tak i dozvě-
dět, jak se slaví Vánoce v Bulharsku či na Ukrajině.

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Vánoční atmosféra v MŠ                           foto -mš-

Nová alej podél Hovorčovické ulice Stavba skateparku

Otevření Rondelu Duhovka pro všechny generace

12/2015 V Líbeznicích roste skatepark 

V Areálu zdraví začala stavba skateparku, který
nabídne sportovní vyžití náctiletým. Stavba si vy-
žádá přibližně 2,4 milionu korun, část bude 
hrazena z dotace, část z obecního rozpočtu
a 100 000 korun se zatím podařilo vybrat od lí-

beznických občanů. Nový areál bude slavnostně
otevřen v dubnu 2016.

13/2015 Začíná se stavět nová tělocvična 

Na fotbalovém hřišti začala další náročná stavba nové
tělocvičny, multifunkčního sálu, kompletního zázemí

pro fotbalisty, klubovny pro skauty a zázemí pro další
aktivity. Nová budova za 35 milionů korun by měla
být hotova na podzim 2016 a její realizací se odstraní
jeden z handicapů obce, totiž absence společenského
sálu pro setkání občanů a místa pro sportovní a spo-
lečenské aktivity. 

František Grunt

Završením vánoční nálady pak byl Kouzelný vá-
noční večer dne 18. prosince. Na tento den se
všechny děti moc těšily. Sešli jsme se v 18.00 hodin
každý ve své třídě. Pochopitelně nechybělo slav-
nostní oblečení, holčičky nás nepřekvapily, ale i ne-
jednoho kluka zdobila malá kravata. Večer začal
vybranými vánočními zvyky. Při rozkrajování jablíček
jsme se zatajeným dechem sledovali, zda nám
zdraví bude přát i v příštím roce. 

UKÁZALI JSME SI SPOUSTU
VÁNOČNÍCH ZVYKŮ

Dále jsme si vyzkoušeli pouštění lodiček a lití
olova jsme zaměnili za lití voskem. Přesto nás pak
na dlouhou chvíli zaměstnalo pozorování tvarů,
které vznikly. Házení střevícem (bačkorou) se
ujala nejen děvčata, ale pro velký zájem si ho vy-
zkoušeli i kluci. Pohodu vánočního večera jsme
proložili pojídáním doneseného cukroví a slavnost -
ním přípitkem. Nechyběl ani zpěv naučených
koled a rozdávání dárků. Tento večer utekl velice
rychle a myslím, že se domů vůbec nikomu ne-
chtělo.

Jiřina Svobodová
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VÁNOČNÍ ČAS 
VE ŠKOLE
S příchodem adventu to začne ve škole šustit,
vonět po jedlových větvích a perníčcích a znít
koledami ve všech patrech. Třídy se zdobí vším,
co děti vyrobí v hodinách pracovních činností,
výtvarné výchovy nebo v družině, a obě bu-
dovy pak do vánočního obleče paní zahrad-
nice. V pátek 4. prosince již tradičně vtrhla do
tříd 1. stupně suita sv. Mikuláše. Kniha hříchů
je sice rok od roku těžší, ale protože je v žáčcích
mnoho dobrého, tak si všichni odnesli adventní
kalendář, aby jim čekání na příchod Ježíška
lépe ubíhalo. 

Ve středu 9. prosince 2015 navštívily děti z prvního
a třetího ročníku Domov pro seniory Hortenzie
v Bořanovicích. Dědoušky a babičky potěšily pás-
mem koled, vánočních písní a básní pod vedením
paní učitelek Kleinové a Šlechtové. Paní učitelka
Suldovská program obohatila čtyřmi tanečními
ukázkami. Nemalý úspěch měla paní učitelka Lucia
Šlechtová, která velmi pěkně zahrála na piano Cho-
pina. Děti sklidily velký potlesk a byly odměněny
sladkým čertovským perníkem.

DĚTI Z PRVNÍHO STUPNĚ 
POTĚŠILY DĚDOUŠKY 
A BABIČKY V BOŘANOVICÍCH

Totéž pásmo pak žáčci předvedli při zahájení
třídních schůzek následující den v budově Rondelu.
Vyzkoušeli tak velmi pěknou akustiku a zvukové
možnosti nové budovy. Škoda jen, že v Rondelu
chybí reprezentativní hudební nástroj, kterým by
paní učitelka Šlechtová, pianistka, mohla sbor kva-
litně doprovodit.

Vánoční besídky probíhaly jako každoročně
v režii třídních učitelů. Zatímco 1. stupeň slavnostně
tráví celý den, kdy děti zpívají koledy u vlastního vá-
nočního stromku, obdarovávají se, hrají hry nebo si
pustí pohádku, 2. stupeň se ze společných Vánoc
raduje poslední vyučovací hodinu.

Závěr roku patřil také organizaci sbírky na fi-
nanční podporu Zoo Praha, a to již po páté. Letos se
v akci Adopce zvířat vybralo rekordních 19 600 Kč.
Škola tak adoptovala želvy, psouny, tučňáky nebo
papoušky.

Andrea Gruntová, Petra Kleinová

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
Začátkem prosince se otevřely dveře líbeznické zá-
kladní školy pro malé adepty studia na této škole.
Přišlo téměř sto třicet dětí z mateřských škol z Měšic,
Baště, Nové Vsi, Předboje a Líbeznic.

Děti a jejich paní učitelky si prohlédly prostory
nové budovy (Rondelu), navštívily vyučovací ho-
dinu, zhlédly divadelní představení, které pro ně
připravily žákyně osmého ročníku, a dostaly
drobné dárky. Všichni návštěvníci prohlašovali, že
se jim ve škole líbilo a že se těší, až se v září sta-
nou jejími žáky.

Šárka Mišurcová

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY TŘI POHLEDY NA VEČERNÍ VÁNOČNÍ BĚH
Vánoční večerní běh poeticky
Už měsíc mě jedna myšlenka ze sna budí 
a varovný hlas mi v uších zní,
jak asi dopadne letos ten náš Večerní běh 
vánoční?
Povede se trasu lépe označit? A jaké bude počasí?
A kolik běžců se nám na start asi přihlásí?

Stavím trať a stříkám bílou šipku za šipkou,
krásně jsou vidět, tedy až do chvíle, než se trať
přikryje tmou…
Co teď? Pár prodavaček na mě v obchodě
tak divně kouká,
když ufuněný kupuji pět pytlíků s názvem 
Hladká mouka.

Trať je tedy omoučena a s týmem probíráme pár
posledních pokynů a povelů,
holky se zatím na prezentaci činí – brzy všechny
vítáme ve vánočně vyzdobeném Rondelu.
I na děti jsme mysleli, mají svou cestu 
se soutěžemi a úkoly,
malé i velké potěší setkání s vánočními anděly! 

A už se startuje a z dáli se ke mně ženou dva
dlouhatánští hadi 
poskládaní ze závodníků a jejich blikajících 
čelovek…

A než jsem se nadál, trvalo to jen malou chvíli,
jsou všichni závodníci, včetně dětí, 
v pořádku v cíli.
Tam zatím úžasná předvánoční nálada panuje
a k tomu výborné buchty, čajík, a dokonce 
i svařák tu je!

Všichni vypadají šťastní, spokojení a nadšení,
a tak se přistupuje k závěrečnému vyhlášení.
Jména vítězů Rondelem zní,
nutno však uznat, že dnes všichni do jednoho 
byli výborní!

Děkuji tímto za účast a před všemi se skláním,
všem pořadatelům také patří mé veliké 
poděkování.
Zkrátka, kdo chce zažít hezký běh, skvělou zábavu
a ještě mnohem více,
tak zase za rok, těší se na vás váš KOLOBĚH 
LÍBEZNICE!

Za tým Líbeznického koloběhu 
Martin Vyšínský

Vánoční večerní běh v Líbeznicích

Byl to můj první běžecký závod na delší trať. Počasí
nám příliš nepřálo, jemně pršelo. Vánoční atmosféru
tedy vytvářela alespoň hudba linoucí se z aparatury
v Rondelu, kde měli závodníci příjemné zázemí s mi-
lými organizátory, dobrým občerstvením v podobě
mnoha sladkostí, které upekly pořadatelky, i různými
nápoji pro mladší i starší závodníky. Na start závodu
jsem se postavil jako nejmladší účastník v rámci běhu
dospělých. Byl jsem zvědavý, jak bez předchozích zku-
šeností a tréninku ve tmě a s čelovkou na hlavě budu
téměř 5kilometrovou trať vedoucí terénem kolem Lí-
beznic, často rozbahněnou a nerovnou, zvládat. Or-
ganizátoři ale trať velice dobře označili, překvapivě
bílou moukou, takže jsem orientaci neztratil. A navíc
nás po cestě hlídali andělé. Závod jsem si tedy
opravdu užil, na trati jsem neklopýtl, nepřerazil se ani
nezabloudil. Asi jsem si síly rozložil celkem dobře, pro-
tože jsem bez větší únavy doběhl do cíle. Občerstvení
pak přišlo vhod. Vše vyvrcholilo vyhlášením vítězů jed-
notlivých kategorií. I když jsem se na stupně vítězů
nepodíval, tak jsem byl se svým výsledkem spokojený.
Příští rok se určitě rád opět zúčastním.

Jan Kupka, 12 let, jeden 
z nejmladších závodníků

Pohled pořadatelky

Myslím, že druhý ročník Vánočního večerního běhu
se velice vydařil. My holky jsme napekly dobroty, vá-
nočně nazdobily Rondel, připravily vánoční koledy,
dárky a ceny. Kluci připravili trať, uvařili svařák a čaj,
složili stupně vítězů a následně jsme všichni čekali
na vás – závodníky. 

I přes nepřízeň počasí se v pátek 11. 12. v nové
budově základní školy sešlo téměř 160 závodníků.
To je jednou tolik oproti loňskému roku. Na běžec-
kou trať dlouhou necelých 5 km se vydalo hned 70
závodníků. Dorazili také běžci velkých a známých
jmen, běžci zdaleka i zblízka.

Andělská trasa, určená rodičům s dětmi, byla
3 km dlouhá a prošlo ji celkem 28 rodin. Na trase
rodiny potkávaly anděly, u kterých plnily úkoly, sbí-
raly body a indicie a v cíli hledaly poklad.

Pohled na vybíhající závodníky s čelovkami na
hlavě a rodinky s dětmi nesoucí si lucerničky byl
prostě nádherný. A protože do cíle všichni doběhli
a došli v pořádku a s úsměvem na tváři, čekalo na
ně právě již zmíněné voňavé občerstvení. 

Následovalo vyhlášení vítězů:  

MUŽI – 1. místo p. Koutný, 2. místo p. Hunčovský,
3. místo p. Petronyuk
ŽENY – 1. místo p. Křížová, 2. místo p. Hochma-
nová, 3. místo p. Šafránková
DVOJICE – 1. místo p. Oldřich + p. Mráz, 2. místo
p. Rada + p. Hrstková, 3. místo p. Kačer + p. Knespl 
RODIČ A DÍTĚ DO 15 LET – 1. místo Novotní, 
2. místo Špačkovi, 3. místo Křížovi
ANDĚLSKÁ CESTA – 1. místo Štiky, 2. místo Kvas-
ničkovi, 3. místo Cidlinovi

Nás organizátory pohled na spokojené závodníky
krásně hřál a těšil. Motivuje nás k dalším aktivitám. Od
počátku bylo myšlenkou našeho úsilí povzbudit aktivní
sportování v obci. Zapojit co nejširší veřejnost a přilákat
veřejnost z okolí, ba i z dalekého. Proto naše akce mají
vždy dvě části – individuálně sportovní a rodinnou
sportovní. My vám srdečně děkujeme za vaši podporu,
za pochvalné e-maily, za to, že sportujete a vedete
k tomu své děti. Už teď se na vás těšíme na jaře u dru-
hého ročníku cyklozávodu KOLEM KOLEM LÍBEZNIC.
A kdo jste ještě se sportováním nezačali, pojďte do
toho s námi. Věřte, bude vám dobře.

Monika Šponerová

Zastavení na Andělské cestě     foto Václav Mikoláš

Andělská odměna pro vítěze    foto Václav Mikoláš
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MUSHERKA 
MARCELA 
Marcela Kamešová z 2. praktické třídy se psy
vyrůstala odmalička. Její děda Ota závodí se
psím spřežením již 20 let, a tak ji k tomuto ne-
tradičnímu sportu i přivedl. V pěti letech se po-
prvé zúčastnila závodu na Děčínském Sněžníku
a od té doby závodí pravidelně. Od svých de-
seti let již i v kategoriích s dospělými a jejími
soupeři jsou i muži. 

TALENTOVANÉ DĚTI

CONNIE 
NAVŠTÍVILA ŽÁKY
ZŠ LÍBEZNICE
V posledním předvánočním týdnu se žáci v Rondelu
zúčastnili besedy s názvem „Psí dobrodružství“. Do
školy za nimi přišla na návštěvu Connie – fenka zla-
tého retrievera. Žáci se dozvěděli, co je to caniste-
rapeutický pes i jaké máme další psí pomocníky.
Měli možnost zhlédnout ukázky základního výcviku
a také se s Connie mohli pomazlit, učesat ji a po-
hrát si s ní. Velmi oblíbenou činností bylo hledání
piškotů na ležících dětech nebo hra s padákem.
Během přestávek byla Connie doslova „uhlazena“
ostatními dětmi, které se besed nezúčastnily.

Hrátky s Connie                                                                                                                                        foto -is-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Marcelu trénuje nejen v Líbeznicích                 foto archiv Marcely Kamešové Mnohem krásnější je jízda se psy na sněhu    foto archiv Marcely Kamešové

Marcelu můžete potkat v Líbeznicích, jak dvakrát
týdně trénuje se svými čtyřmi psy, sibiřskými samojedy,
na koloběžce. Jezdí s nimi někdy až do lesů do Staré
Boleslavi. Podmínky zde ale nejsou ideální, mnohem
lepší je trénink na sněhu. 

„Na sněhu jezdí musheři (čti mašeři) buď na saních
tažených psím spřežením, nebo na běžkách s jedním
nebo dvěma psy, což je pro nás i pro psy lepší zážitek,“
upřesňuje Marcela. „Ve spřežení má každý pes své po-
stavení. Vepředu jsou zkušení, tzv. vůdčí psi, kteří po -
slouchají povely mushera (jedeme, vlevo, vpravo, stůj).“

Marcele nepomáhá jen děda Ota, ale i babička
Jarka – její funkce se nazývá doghandler. Jezdí s nimi
i na závody a dbá nejen na psy, ale i na závodnici Mar-
celu, která je dodnes nejmladší účastnicí českých zá-
vodů. „Před závodem zásadně nejím, jen piju čaj,
protože žaludeční nervóza působí na každého. Nejdů-
ležitější však pro mne je, abychom v pořádku dojeli do
cíle, v prvé řadě psi a já také,“ vysvětluje. Na podzim,

kdy ještě není sníh, se pořádají závody na kárách, ko-
lech, koloběžkách nebo musher se psem běží. Nej -
většího úspěchu Marcela dosáhla v loňském roce
v kategorii C2 (čistokrevné spřežení se 2–4 psy), a to
na Mistrovství republiky Off Snow na Horníku, kde se
umístila jako druhá, letos zde skončila na 3. místě. Na
Mistrovství republiky na sněhu v Abertamech vybojo-
vala loni se svým čtyřspřežením 2. místo.

DŮLEŽITÁ JE PODPORA RODINY

Marcela s dědou pomáhá i s organizací zajíma-
vého závodu Ledová jízda, což je třídenní extrémní
atypický závod po Krkonoších dlouhý až 200 km.
Tým tvoří musher s běžkařem, mají 8–10 psů, spí
i se psy na sněhu, jídlo, krmení a veškerou výzbroj
vezou s sebou na saních. 

-ag-

Žáci si domů odnesli krásné samolepky, jak jinak
než se zlatými retrievery. 

Tento výchovně-vzdělávací program „Psí dobro-
družství“ pro děti připravil líbeznický spolek Sirius
Třebíč, který na něj získal dotaci od obce Líbeznice

v rámci programu na podporu aktivit v oblasti kul-
tury, sportu a volnočasových aktivit.  

Iva Sieberová, Sirius Třebíč

POZVÁNKA

Omlouváme za tiskovou chybu v prosincovém vydání
Líbeznického zpravodaje, kdy byla v rubrice „Blaho-
přání“ uvedena jména jubilantů z listopadu. Z tohoto
důvodu chyběla i oficiální gratulace k Vašemu jubileu.

Dodatečně blahopřejeme prosincovým jubilantům: Sý-
korová Marie – 87 let, Procházková Dagmar – 84 let,
Gamrat Jan – 84 let, Kreisingerová Jaroslava – 81 let,
Rozporková Marta – 81 let, Pokorná Ludmila – 80 let,
Krejčová Marie – 70 let, Pavelková Zdenka – 70 let.

OMLUVAKAŽDOU PRVNÍ
STŘEDU
Každou první středu v měsíci máte možnost navští-
vit v prostorech líbeznické Archy Biblický klub
od 18.00 hod. 

První klub proběhne 3. 2. 2016. Srdečně vás zve
společenství křesťanů Líbeznice. 

Zdeněk Paulus, e-mail: paulusz@atlas.cz, tel.,
fax: 283 981 182, mobil: 607 648 721.

LÍBEZNIČTÍ 
BARÁČNÍCI
Líbezničtí baráčníci srdečně zvou své spoluobčany
na Masopustní zábavu dne 27. února 2016 do
restaurace U Kouzelníka od 20 hod. Vstupné
dobrovolné – bohatá tombola.
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OBECNÍ KNIHOVNA

OBECNÍ KNIHOVNA
LÍBEZNICE V ROCE
2015
Knihovna měla v roce 2015 celkem 318 regis-
trovaných čtenářů. Rovných 100 čtenářů se do
naší knihovny registrovalo prvně. Celkem 109
dětí do patnácti let, seniorů 67, celkově míst-
ních (bydliště v Líbeznicích) 264 a ostatních 54
čtenářů. Stále převládají ženy nad muži, a to
230 žen a 88 mužů.

Knihovna má pro své čtenáře kromě půjčování knih
také celoroční program. Pro dospělé to bylo dvojité
setkání s cestovatelem Petrem Nazarovem (Havaj-

ŽIVNOSTNÍCI
Ve 20. století objevují se tu živnostníci: Josef Bednář,
krejčí, Bohumil Fric, sedlář, r. 1913 otevřela obchod
se zbožím střižním a ušitým Františka Stránská v č. 11,
Otomar Blecha dostal r. 1913 koncesi na pohřební
ústav, Karel Rosendorf začal povoznictví r. 1911
v č. 117, povoznictví provozoval r. 1906 i Alfréd Alter,
r. 1907 měl Josef Heřtus výkroj koží, Karla Heřtusová
prodávala zeleninu od r. 1912. Alois Krejza, syn Jo-
sefa, byl kolem r. 1910 úředně oprávněný mistr te-
sařský, zemřel r. 1915. Dne 1. října 1904 se vzdal
obchodu Herman Steiner, začal Karel Koch. 

ŠENKÝŘI, KOLAŘ, FOTOGRAF

Holič Fr. Hakl odhlásil živnost dnem 1. 1. 1905.
Tehdy zde byli šenkýři: Václav Tobiáš č. 1, Fr. Rosen-
dorf č. 31, Jos. Tišnovský č. 44, Jos. Havlíček č. 60.
V r. 1919 šenkovali Jos. Klejzar, Fr. Rosendorf, J. Tiš-
novský a Karel Prokop v č. 60.

V r. 1913 byl v č. 9 kolář Josef Mach v č. 2, hokynář
Václav Kukač. Františka Řehková – Slepičková měla živ-
nostenský list pro fotografickou živnost od r. 1926 do
r. 1940 v č. 153. Eduard Šťovíček měl drogerii do
r. 1929, R. Tišer od r. 1930. V tom krámu míval Jos.
Heřtus výkroj koží. V r. 1909 zde bylo 49 živností.

V č. 89 po smrti Josefa Frice r. 1885 vedla ob-
chod vdova a později Vojtěch Fried do r. 1904.
V r. 1913 byl dům č. 89 v dražbě oceněn 15 490 K,
nejmenší podání 7 900 K. Koupil jej Josef Janovský,
kupčil tam do r. 1941, stár jsa přes 90 let.

V r. 1929 se Josef Hamet vzdal koncese k provo-
zování živnosti elektrotechnické a současně dostala
koncesi veřejná obchodní společnost Antonína Ma-
říka provádět domovní instalace do napětí 220 V
a maximálního výkonu 5 KW.

KREJČÍ, SEDLÁŘ, TESAŘ

V r. 1932 byl v č. 28 obchodník Karel Herodes.
V r. 1935 Jaromír Ulbrich z č. 88 postavil boudu
u školy pro obchod papírnický. Frant. Dlabač měl
koncesi hostinskou od r. 1932, po něm vdova
Vlasta do r. 1953.

V r. 1933 Karel Pelc koupil dům č. 42 a Marie
Ketnerová koupila r. 1904 dům č. 9 a za 1 000 K.

V r. 1904 zde byli obuvníci Václav Dvořák, Jan
Novák č. 50 a kovář Hynek Šmatlák.

V r. 1885 Jan Němeček žádal o povolení doha-
zovat ženichy a nevěsty, ale okres tuto novou živ-
nost nepovolil. Žadatel byl z č. 76. V č. 45 byl
hodinář Josef Král.

Alexandra Dančová

ské ostrovy a Jižní Afrika), velmi očekávané setkání
s Mgr. Hanou Závorkovou, ředitelkou Oblastního
muzea v Brandýse nad Labem, s názvem Líbeznice –
místo, kde rádi žijeme. Dále pak večerní akce jako 
Ponocování v knihovně aneb Desátá hodina odbila,
lampa ještě svítila. A tradiční vánoční setkání s hos-
ty – Vánoční rozjímání s hudbou a knihami.

Knihovna také uspořádala ve spolupráci se so-
ciálním výborem obce Líbeznice dvě setkání pro 
seniory s názvem Setkání s písničkou.

I LETOS BUDE NOC S LADOU

Pro děti proběhlo již třetí setkání v Noci s Ladou,
ve spolupráci s p. učitelkou Mišurcovou proběhl Poe-
tický večer recitujících žáků, spisovatelka Jitka Vítová
dětem představila dvě své knihy – O Květušce a tesa-
říkovi a Květuška hledá tesaříka. Velmi úspěšně a nad-
šeně proběhla Literární dílna určená dětem od 8 do
12 let, vedená spisovatelkou Evou Papouškovou.
A od října začal pravidelně fungovat Čtenářský klub
v knihovně určený dětem od 7 do 12 let. 

V tomto roce bude v knihovně opět program
bohatý a pestrý. Historik a spisovatel Pavel Kosatík
tu bude přednášet v pondělí 16. března od 18.30
hodin v komunitním centru Archa.

V květnu proběhne literární pořad na základě
knihy Martiny Riebauerové Kde se líbat v Praze?,
v září nás čeká další zajímavý literární pořad z kore-
spondence Zdenky Braunerové a Julia Zeyera – Přá-
telství básníka a malířky. V říjnu nás čeká oblíbený
cestovatel Petr Nazarov a povídání o Jižní Americe.

Pro děti proběhne již počtvrté v dubnu Noc
s Ladou. V květnu to bude naučné seznámení dětí
se vznikem knihy – Historie knih hravě. V říjnu
Vyrob si knihu s příběhem a v listopadu další oblí-
bené setkání se spisovatelkou dětských knih.

Čtenářský klub v knihovně bude probíhat po
celý rok (vyjma letních prázdnin) každé poslední
pondělí v měsíci vždy od 14 do 16 hodin.

Knihovna má stále co nabízet, ať už se jedná
o přednášky a setkání, nebo nové zajímavé knihy
jak pro děti, tak pro dospělé.

Přijďte se podívat.
Alexandra Dančová

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
4. 1. 1846 narozen českobratrský evangelický farář
a spisovatel Jan Karafiát – Broučci, Reformované
listy

5. 1. 1921 narozen švýcarský dramatik a prozaik
Friedrich Dürrenmatt – Návštěva staré dámy, Her-
kules a Augiášův chlév

7. 1. 1911 narozen český prozaik, redaktor a roz-
hlasový dramatik Zdeněk Jirotka – Saturnin, Muž se
psem, Sedmilháři

12. 1. 1876 narozen americký prozaik Jack London,
vlastním jménem John Griffith Chaney – Volání di-
vočiny, Bílý tesák, Tulák po hvězdách 

22. 1. 1561 narozen anglický filozof, vědec, historik
a politik Francis Bacon – Nová Atlantis, O pokroku
vědění, Eseje

27. 1. 1826 narozen ruský spisovatel a satirik Mi-
chail Jevgrafovič Saltykov – Ščedrin, Obrázky z gu-
bernie, Bajky, Historie jednoho města

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení
obce za možnost uspořádat 22. prosince 2015
druhý ročník „Adventního koncertu“. 

V čase adventu má většina lidí více lásky a štědrosti.
V našem sboru se dokonce stalo to, že jeden člen
měl tak úspěšný rok, že se rozhodl rozdělit se
s námi o celý jeden milion korun. 

Každý si mohl vzít svůj podíl a udělat si před Vá-
nocemi radost. Byl to ukázkový příklad štědrosti
a lásky. Přál bych nám všem, abychom i v celém
roce 2016 mezi sebou měli vždy krásný vztah plný
lásky a milosti.

Zdeněk Paulus

ADVENT, LÁSKA,
ŠTĚDROST A MILION

Vánoční ladění                                            foto -zp-V Arše bylo plno                                          foto -zp-
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POZVÁNKA PREMIÉRA 
ZDEŇKA
IZERA
Ve středu 6. dubna 2016 v 19 hodin se mů-
žete těšit na premiéru nového zábavného po-
řadu Zdeňka Izera. V show s názvem „Zdeněk
Izer a autokolektiv“ se diváci setkají s jedineč-
ným a nezaměnitelným humorem tohoto vše-
stranného a populárního baviče, který má své
představení v Líbeznicích vždy vyprodané. Stalo
se již tradicí, že Zdeněk Izer slavnostní pre-
miéru své nové show odehraje v našem lí-
beznickém Divadle kouzel Pavla Kožíška.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné
scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů
a imitování celé řady populárních českých i za-
hraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je
opět obohaceno o nejrůznější zábavné kostýmy
a převleky. Zkrátka těžký útok na vaši bránici,
který si rozhodně nenechte ujít! Vstupenky
jsou již k dispozici on-line na www.divadlo-
kouzel.cz nebo je zakoupíte přímo v Líbezni-
cích každý den v restauraci U kouzelníka.
Přejeme příjemnou zábavu!

Dana Panošová

BLAHOPŘEJEME

Blahopřejeme lednovým jubilantům: Vorlíček Jaro-
slav – 89 let, Gosza Josef – 82 let, Krejčí Jindřich –
81 let, Tišnovská Hana – 70 let, Vörös Pavel – 75 let.

NOVÉ POLOLETÍ
STONOŽKY 
S LODIČKOU
Líbeznická Stonožka na nové pololetí připra-
vuje další kurzy a kroužky – přijďte se podívat!
Více informací a přihlášky najdete na 
www.stonozka.net.

PRO DĚTI:
•  Keramické dílny pro děti – pondělí v MŠ Lí-

beznice (2 kurzy)
•  Atletická přípravka pro děti – pondělí (a od

března i středa) v tělocvičně a na hřišti ZŠ a ZUŠ
Líbeznice

•  Tvůrčí dílna pro holky – úterý v KC Archa
•  Modelářská dílna – úterý v KC Archa
•  Šachový kroužek – úterý v ZŠ a ZUŠ Líbeznice
•  Zumbadance pro děti – úterý v tělocvičně ZŠ

a ZUŠ Líbeznice (2 kurzy)

•  Kurzy Hudební školy Yamaha – středa v KC
Archa (5 kurzů)

•  Kurzy in-line bruslení – středa na hřišti ZŠ
a ZUŠ Líbeznice (od dubna)

•  Příměstský tábor Nezmar 2016 – 22.–26. 8.
2016

•  Příměstský tábor Sportík 2016 – 11.–15. 7.
2016

•  Příměstský tábor Na kolečkách 2016 – 
15.–19. 8. 2016, 29.–31. 8. 2016 

PRO DOSPĚLÉ:
•  Zumbadance pro ženy – pondělí od 19.00

hod. v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice
•  Taneční večery pro velmi mírně pokročilé –

neděle od 20.00 hod. v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Lí-
beznice

•  Taneční večery pro pokročilé – neděle od
18.15 hod. v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice

VE SPOLUPRÁCI S MC LODIČKA:
•  Karnevalové tvoření – 11. února, v 9.30 hod.

v KC Archa
•  Canisterapie – 25. února, v 9.30 hod. v KC

Archa
•  Velikonoční dílnička – 10. března, v 9.30

hod. v KC Archa
•  Jarní tvoření – 31. března, v 9.30 hod. v KC

Archa
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Kalendář akcí pro rok 2016

únor       Vepřové hody 

20. 2.      Dětský karneval 

26. 2.      Líbeznický ples 

20. 3.      Velikonoční trhy 

23. 4.      Vejšlap povodím 
mratínského potoka 

30. 4.      Čarodějnice a slavnostní
otevření skateparku 

květen   Den matek v ZŠ Líbeznice

14. 5.      Kolem kolem Líbeznic

červen    Dětský den a Mamutfest 

23. 7.      Sejdeme se na náměstí 

27. 8.      Country večer 

10. 9.      Posvícení 

17. 9.      Líbeznický koloběh 

1. 10.      Vejšlap povodím 
mratínského potoka 

27. 11.    Vánoční trhy a koncert 
v kostele sv. Martina
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Řezivo Tůmovka
nabízí 

d ř e v ě n é  o d ř e z k y  
z  v ý r o b y  p a l e t .

Cena  500 CZK
za prostorový metr. 

Doprava v ceně.
Kontakt: 773 11 54 11


