
Líbeznický zpravodaj 1/2014 1

SLOVO STAROSTY✍TÉMA MěSíce

Zpravodaj obce Líbeznice 

Číslo 1 • Ročník 12

leden 2014

Líbeznický
zpravodaj

Líbeznický rozpočet se i v roce 
2014 udržuje ve zdravé kondici

Milí čtenáři,

do nového roku vstoupila naše obec s kvalitním 
rozpočtem a spoustou plánů. Nejvýznamnějším 
počinem první poloviny roku budou úprava pro-
stranství před školou a ulic Školské a Hovorčovické-
-Sportovní. Snažili jsme se tak dlouho, až naše žá-
dost o dotaci uspěla. Poprvé jsme ji podávali před 
dlouhými třemi lety. Celkové náklady by se měly 
pohybovat kolem 14 milionů korun. Dvě třetiny 
z toho pokryjí evropské prostředky. V každém pří-
padě nás stavba pořádně potrápí. Vyžádá si nepří-
jemná dopravní omezení v okolí školy a zasáhne do 
života všech obyvatel v dotčených ulicích. Je jasné, 
že dojde i na nervově vypjaté scény jako na každé 
stavbě. Nevíme ještě, která z firem bude tentokrát 
v Líbeznicích stavět. A kvůli novému zákonu o ve-
řejných zakázkách budeme do poslední chvíle tr-
nout, jestli nám všechny plány nějaká drobnost 
nezhatí. 

Čekáme ještě na zprávu, zda jsme uspěli s žá-
dostmi o podporu na zateplení tří obecních budov 
– zdravotního střediska, domu služeb a obecního 
úřadu. Všechny tři objekty by se v případě úspěchu 
mohly dočkat nové fasády, nových oken a dveří. 
Pokud bychom tentokrát nepochodili, budeme to 
samozřejmě zkoušet znovu. A posledním želízkem 
v ohni dotačních žádostí jsou prostředky na dokon-
čení úprav Mírového náměstí. Tam máme ale 
s ohledem na skromný obsah krajské pokladny nej-
menší šanci.

Chvíli jsme také zvažovali, jestli se neinspirujeme 
stavbou našeho líbeznického občana pana Macury 
a nevyřešíme nezbytnou výstavbu nového pavilonu 
základní školy jeho zcela unikátním úsporným pa-
letovým systémem, o kterém jsme četli v denním 
tisku. Bohužel jsme ale narazili na problém s při-
pevněním a napájením interaktivních tabulí. Všech-
no ostatní by se prý dalo překonat vůlí. Vypadá to 
ale, že nakonec budeme muset chystat přízemní 
osvědčené řešení. Mimořádně křehká a vzdušná 
dřevostavba tak bude nadále poutat pozornost 
médií a našeho stavebního úřadu jen v ulici Milana 
Korejse.

Během roku pokročíme také s přípravou územní-
ho plánu, jehož nejvýznamnější novinkou bude ze-
lený pás kolem obce.

Mnozí z vás mi po nedávném Kongresu ODS  
vyjádřili podporu. Zároveň se ale ptali, co bude dál 
se mnou a s mým starostováním. Na první část 
otázky odpovídám, že se pokusím zůstat normální, 
a na druhou, že se pokusím zůstat starostou, po-
kud dostanu v podzimních volbách důvěru. 

Váš starosta

Číslo měsíce: 2369 – to je počet obyvatel k 1. 1. 
2014

Obecní zastupitelé schválili před koncem loň
ského roku rozpočet na rok 2014. Opět se po-
dařilo připravit rozpočet vyrovnaný, který po-
čítá s příjmy a výdaji ve výši 44 milionů korun 
českých. Největší výdajovou položkou pro 
tento rok je investice do místních komunikací, 
zejména úprava prostoru před školou a další 
práce na zlepšování stavu komunikací v obci. 

příjmům se daří hLavně kvůLi 
příspěvkům z daní
Oproti skutečnému výsledku v roce 2013 je le-

tošní rozpočet v příjmové části o 5,5 milionů nižší, 
rozdíl je dán hlavně tím, že loňský rozpočet zahr-
noval i dotaci na zateplení školy, která se letos již 
neopakuje. Na druhou stranu letos počítáme s do-
tací na místní komunikace. Ostatní příjmové po-
ložky jsou více méně na loňské úrovni, daří se ze-
jména výběru prostředků ze sdílených daní, který 
se pravidelně navyšuje a v roce 2014 se již blíží 
k 20 milionům. 

za co budeme Letos utrácet
Výdajové položky zahrnují zejména provozní ná-

klady na základní a mateřskou školu, péči o vzhled 
obce, údržbu komunikací, chod úřadu a obecní 
policie, odvoz odpadu a další provozní záležitosti. 

Z velkých investic se plánuje již zmiňovaná úpra-
va komunikací, hlavně kompletní rekonstrukce 
„parkovacího“ prostoru před základní školou, kde 
každé ráno vznikají nepřehledné, až chaotické si-
tuace. Nová úprava bude vše řešit směrem k lepší 
přehlednosti a hlavně bezpečnosti.

K další větší investici patří realizace nové prová-
děcí dokumentace pro stavbu pracovně nazvanou 
„rondel“, která v původních myšlenkách měla 
sloužit pro rozšíření mateřské školky. Situaci 
ve školce se podařilo vyřešit přestavbou současné 
budovy, situace však začíná být kritická i ve škole, 

která ve výhledu dvou let nebude kapacitně posta-
čovat. Stavbu rondelu by tak šlo využít k rozšíření 
počtu učeben pro potřeby základní školy. K tomu 
je nezbytně nutné předělat prováděcí dokumenta-
ci tak, aby vyhovovala novému požadavku. 

Mezi rozsahem menší, ale důležité investice roku 
2014 můžeme také jmenovat nový územní plán, 
zvýšení přechodu na Mírovém náměstí (u Tesca) 
nebo rekonstrukci sociálních zařízení v domě služeb. 

V schváleném rozpočtu je také brán ohled 
na vzrůstající potřeby místních spolků a pořádání 
kulturních a sportovních akcí. Na větší či menší pří-
spěvky z obecního rozpočtu se tak mohou těšit 
prakticky všechny spolky a sportovní organizace, 
které v Líbeznicích působí.

případný bonus aneb co se 
nevešLo, aLe může být
Schválený rozpočet zatím nepočítá s příjmem 

ve výši 9 milionů, který by mohl přijít od Vodovodů 
a kanalizací Mělník za vklad vodárenské infrastruk-
tury, ke kterému se zavázalo ještě předchozí zastu-
pitelstvo. V tom případě jsou předběžně schváleny 
investice, které významnou měrou přispějí k další-
mu zlepšení života v obci. Patří mezi ně zateplení 
obecních budov, další dopravní opatření, zlepšení 
podoby autobusových zastávek, revitalizace Míro-
vého náměstí, úpravy v Areálu zdraví, vylepšení 
na veřejném osvětlení a obecním rozhlasu nebo 
pořízení nových pracovních strojů pro technické 
služby. O všech těchto případných investicích se 
povede ještě debata a jejich realizace skutečně zá-
visí na zmiňovaném příjmu od VKM a také na do-
tacích.

František Grunt, 
předseda finančního výboru

Návrh rozpočtu obce Líbeznice  
na rok 2014 naleznete na str. 3

Projekt úpravy prostranství před školou z dílny společnosti Projekce dopravní.
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ROZHOVOR
odpady – veLké 
obecní i životní 
téma
Obec Líbeznice vynaloží na odpadové hos
podářství ročně přes 2 miliony korun. Na po
platcích od občanů přitom vybere jen polovi
nu. Přirozenou snahou vedení obce je cenu 
pro občany nezvyšovat, ale šetřit cestou co 
nejefektivnějšího nakládání s odpady. Priori
tou je posilovat třídění odpadu a vyvážet co 
nejméně odpadu netříděného. Klíčovým 
partnerem obce je společnost Ipodec – Čisté 
město, která před léty vyhrála výběrové říze
ní a svoz odpadu pro obec zajišťuje. Jaký je 
osud odpadu z Líbeznic, odhaluje ředitel 
společnosti Karel Vančura.

tění únosná, posádka sama „nevhodný“ odpad 
odstraní.

Co se děje s jednotlivými druhy tříděného od
padu vyváženého z líbeznických kontejnerů?

Jsou odváženy na třídící linky našich smluvních 
partnerů, tam jsou podrobeny ruční a automatizo-
vané kontrole, roztříděny, stlačeny a připraveny 
k dalšímu využití. V podstatě všechny noviny dnes 
vycházejí na recyklovaném papíru, ze směsných 
plastů (barevně neroztříděných) se vyrábějí napří-
klad ploty či protihlukové zdi okolo rušných komu-
nikací. Fleecová bunda obsahuje vlákna ze zhruba 
50 PET lahví, také pytle na odpady jsou z recyklo-
vaných plastů, z nápojových kartonů jsou stavební 
desky používané v rodinných domech.

Před dvěma lety se v Líbeznicích začalo také 
se svozem bioodpadu. Kam putuje tento druh 
odpadu a co se s ním dále děje?

V loňském roce odvezla naše společnost z Líbez-
nic téměř 30 tun bioodpadu, meziroční nárůst činil 
50 %, to jsou velmi dobré výsledky s další možnos-
tí rozvoje sběru. Odpad končí na blízké kom-

Je možná málo známé, že hnízda tříděného 
odpadu by měla sloužit vlastně jen občanům. 
Právnické osoby a také všichni živnostníci mají 
ze zákona povinnost likvidaci tříděného od
padu zajišťovat sami. Někteří to dělají, ale ně
kteří využívají obecních kontejnerů na tříděný 
odpad. Co s tím dělat?

Povinností původců odpadů (původcem je podle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech právnická 
osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fy-
zická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podni-
katelské činnosti vznikají odpady) je mimo jiné tří-
dění odpadů. K tomu může využít vlastní nádoby 
(uzavřít smlouvu se svozovou společností). Nádoby 
určené pro obyvatele obce může podnikatel využít 
pouze s jejím souhlasem a za úplatu, v některých 
obcích je možné, také za úplatu, využít služeb 
sběrného dvora. Původce odpadu je povinen vést 
evidenci o odpadech, případné neplnění povinnos-
ti třídění je kontrolními orgány dohledatelné řadu 
let a je citelně postihované. Získání finančních pro-
středků od podnikatelů jejich zapojením do systé-
mu třídění odpadů v obci může být oboustranně 
přínosné u malých subjektů typu kadeřnictví, práv-
ní služby apod., já osobně ale tuto cestu u větších 
podnikatelských subjektů nedoporučuji.

Současné vedení obce chce občany k třídění 
odpadů motivovat co nejvíce. Je to konečně 
jeden z projevů kulturního chování a odpo
vědného přístupu k životnímu prostředí. Vidí
te nějaký způsob, jak k větší motivaci ještě 
přispět?

Osobně jsem přesvědčen, že obec je pouze jed-
ním z článků výchovy k odpovědnému přístupu 
k životnímu prostředí a tím nejdůležitějším člán-
kem je jistě výchova v rodině. Váha, kterou obec 
Líbeznice přikládá životnímu prostředí, je mimořád-
ně významná, k dalšímu rozvoji tříděného sběru se 
pokusíme přispět i my – formou účasti na akcích 
pořádaných obcí, pomůžeme splnit sen téměř kaž
dého malého kluka – zkusit si práci popeláře ☺.

V médiích se objevily informace o tom, že 
kvůli evropským nařízením bude nutné ome
zit skládkování a cena likvidace odpadu dra
maticky vzroste. Hrozí opravdu něco tako
vého?

Ano, hrozí. Nikoli kvůli evropským nařízením, 
ale kvůli zájmům určité vrstvy podnikatelů na vý-
stavbě dalších spaloven komunálního odpadu 
v České republice s investičními náklady 3–5 mi
liard korun za každou, ty by se jistě do ceny likvi-
dace odpadu promítly. Alternativou je třídění od-
padu, jeho úpravy, kompostování, zejména ale 
předcházení jeho vzniku. Tato cesta je i prioritou 
naší společnosti. Za důležité také v této souvislosti 
pokládám zachování pravomoci obce rozhodovat 
o systému nakládání s odpady na jejím území, i to 
může být ohroženo.

Můžete prorokovat, jak bude vypadat od
padové hospodářství obce Líbeznice za nějaké 
dva roky a třeba také za pět let?

Nejsem prognostik... Očekávám, že systém tří-
děného sběru odpadu bude ještě přístupnější pro 
jeho uživatele, přál bych si, aby bioodpad třídila 
téměř každá domácnost v obci a s vedením obce 
bych rád diskutoval možnosti zavedení oddělené-
ho sběru čirého a barevného skla. 

Co pokládáte pro rozumné řešení problémů 
v této oblasti za nejpodstatnější?

To stejné jako v běžném životě: chovat se odpo-
vědně ke svému okolí, spoléhat na sebe, zachovat 
si zdravý úsudek

mk

Karel Vančura

Kolik tun netříděného odpadu se v loň
ském roce z Líbeznic odvezlo a kde vlastně 
skončil?

Vozy naší společnosti odvezly v roce 2013 z Lí-
beznic více než 500 tun směsného komunálního 
odpadu, ve srovnání s rokem 2012 to znamená 
mírný pokles, odpovídající celorepublikovému vý-
voji. Hlavní příčinou tohoto vývoje je stále rostoucí 
zájem obyvatel obce o tříděný sběr odpadů, v loň-
ském roce se jednalo hlavně o bioodpad.

Občas se v médiích objevují podezření, že 
tříděný odpad končí nakonec na jedné hroma
dě s ostatním odpadem? Může se to dít i s lí
beznickým odpadem?

Bohužel může. Vždy jde o následek nekázně ně-
kterého z uživatelů systému na třídění odpadů, 
který do sběrné nádoby vloží odpad, který do ní 
nepatří, nejčastěji směsný. Posádka sběrného vozu 
nemůže v takovém případě nádobu do sběrného 
vozu vyprázdnit a obsah nádoby tak následně 
skončí ve „směsi“. Obsah nádob je posádkou před 
vyprázdněním kontrolován, pokud je míra znečiš-

postárně v obci Bašť, za pomoci mikroorganismů 
zde vzniká z organické hmoty humus.

Jak se v Líbeznicích třídí v porovnání s ostat
ními obcemi v okolí?

Mohu porovnávat pouze s obcemi, které obslu-
huje naše společnost, Líbeznice patří k těm lepším, 
každý obyvatel vytřídí průměrně ročně téměř 50 
kilogramů druhotných surovin (papír, plasty, sklo, 
nápojové kartony). Systém tříděného sběru je 
v obci dobře nastaven a ve srovnání s dalšími obce-
mi je i efektivní z hlediska jeho nákladovosti vzta-
žené na jednoho obyvatele obce.

Obci se za tříděný odpad část prostředků 
vrací zpět. Co by bylo možné udělat pro to, 
aby těch prostředků přibývalo?

To je otázka spíše na provozovatele kolektivního 
systému sběru a recyklace obalů, který v podstatě 
pro každý rok stanoví jiná kritéria pro finanční mo-
tivaci obcí, resp. tato kritéria každoročně upravuje. 
Z mého úhlu pohledu je systém třídění odpadů 
v obci nastaven dobře.
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Příjmy

skutečnost k 31. 12. schválený rozpočet upravený rozpočet návrh rozpočtu
2012 2013 2013 2014

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 3 612 608  Kč 5 100 000  Kč 5 100 000  Kč 5 000 000  Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti 1 006 156  Kč 1 000 000  Kč 1 000 000  Kč 660 000  Kč

Daň z příjmů právnických osob 2 464 127  Kč 4 000 000  Kč 4 300 000  Kč 4 300 000  Kč

Daň z přidané hodnoty 6 683 918  Kč 8 900 000  Kč 9 600 164  Kč 9 587 449  Kč

Daň z nemovitostí 2 344 512  Kč 1 900 000  Kč 1 900 000  Kč 2 000 000  Kč

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 042 779  Kč 1 000 000  Kč 1 105 000  Kč 1 000 000  Kč

Poplatky za psy 50 450  Kč 50 000  Kč 50 000  Kč 50 000  Kč

Poplatky za užívání veřejného prostranství 63 933  Kč 10 000  Kč 60 000  Kč 10 000  Kč

Odvod výtěžku provozování loterií 323 470  Kč 300 000  Kč 350 000  Kč 300 000  Kč

Správní poplatky 405 595  Kč 300 000  Kč 724 500  Kč 800 000  Kč

Ostatní poplatky a daně 9 573  Kč 10 000  Kč

Státní dotace na provoz st. sp. a neinv. nákl. ve školství 4 577 600  Kč 4 000 000  Kč 3 237 500  Kč 3 200 000  Kč

Neinvestiční přijaté dotace od obcí 3 616 242  Kč 2 000 000  Kč 3 201 000  Kč 3 000 000  Kč

Investiční dotace (ROP – komunikace) 9 202 551  Kč

Ostatní neinvestiční a investiční dotace 1 589 612  Kč 12 670 350  Kč

SÚ pokuty 203 120  Kč 192 000  Kč

OP pokuty 903 800  Kč 600 000  Kč 600 000  Kč 300 000  Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky ( EKO KOM, Asekol…) 365 043  Kč 300 000  Kč 315 000  Kč 300 000  Kč

Příjmy za likvidaci komunálního odpadu – podnikatelé 130 000  Kč 130 000  Kč 130 000  Kč 100 000  Kč

Příjmy za poskytování služeb – dům služeb 7 200  Kč 10 000  Kč 10 000  Kč 10 000  Kč

Příjmy za poskytování služeb – pohřebnictví, knihovna 11 250  Kč 50 000  Kč 78 174  Kč 50 000  Kč

Příjmy z nájmu nebytových prostor 2 570 445  Kč 2 500 000  Kč 2 710 000  Kč 3 200 000  Kč

Příjmy z nájmu pozemků 185 306  Kč 110 000  Kč 110 000  Kč 200 000  Kč

Příjmy z nájmu 564 099  Kč 500 000  Kč 500 000  Kč 600 000  Kč

Příjmy z prodeje pozemků 655 250  Kč 150 000  Kč 150 000  Kč 120 000  Kč

Příjmy z úroků 42 166  Kč 20 000  Kč 20 000  Kč 10 000  Kč

Ostatní neinv. příjmy (pojistné náhrady, dary, reklama…) 684 988  Kč 476 648  Kč

Ostatní investiční příjmy (příspěvky, dary) 1 628 371  Kč 800 000  Kč
Příjmy celkem 35 741 613  Kč 32 930 000  Kč 49 400 336  Kč 44 000 000  Kč

Výdaje

skutečnost k 31. 12. schválený rozpočet upravený rozpočet návrh rozpočtu
2012 2013 2013 2014

Místní komunikace 311 274  Kč 300 000  Kč 300 000  Kč 400 000  Kč

Místní komunikace – investice 2 200 000  Kč 2 300 000  Kč 2 300 000  Kč 15 500 000  Kč

Dopravní územní obslužnost 315 604  Kč 370 000  Kč 370 000  Kč 370 000  Kč

Pitná voda 246 000  Kč
Kanalizace 234 160  Kč
Kanalizace 6 148 000  Kč

Mateřská škola – neinvestiční výdaje 1 500 000  Kč 1 500 000  Kč 1 860 000  Kč 2 300 000  Kč

Mateřská škola – investiční výdaje 859 200  Kč 6 530 000  Kč

Základní škola – neinvestiční výdaje 4 250 000  Kč 4 250 000  Kč 5 185 000  Kč 3 300 000  Kč

Základní škola – investiční výdaje 716 506  Kč 1 000 000  Kč 18 450 000  Kč 1 200 000  Kč

Knihovna 333 397  Kč 380 000  Kč 400 000  Kč 420 000  Kč

Zájmová činnost v kultuře 10 000  Kč 10 000  Kč 10 000  Kč 10 000  Kč

Záležitost kultury – příspěvky (Posvícení a ost. kult. akce) 379 738  Kč 250 000  Kč 440 000  Kč 290 000  Kč

Záležitost kultury – pořízení stánků 150 000  Kč 150 000  Kč

Tělovýchovná činnost – příspěvky 92 000  Kč 90 000  Kč 102 000  Kč 170 000  Kč

Tělovýchovná činnost – rekonstrukce fotb. kabin 250 000  Kč 250 000  Kč

Využití volného času dětí a mládeže – příspěvky 20 000  Kč 40 000  Kč 40 000  Kč 60 000  Kč

Zájmová činnost a rekreace – příspěvky spolkům 16 000  Kč 20 000  Kč 20 000  Kč 50 000  Kč

Areál zdraví 250 000  Kč 250 000  Kč

Zdravotní středisko 391 854  Kč 400 000  Kč 500 000  Kč 200 000  Kč

Dům služeb 216 035  Kč 400 000  Kč 400 000  Kč 150 000  Kč

Dům služeb 400 000  Kč

Prodej pozemků 170 000  Kč

Bytové hospodářství 587 642  Kč 400 000  Kč 600 000  Kč 200 000  Kč

Veřejné osvětlení 1 011 709  Kč 1 100 000  Kč 1 150 000  Kč 1 200 000  Kč

Veřejné osvětlení – investice 470 890  Kč 400 000  Kč 400 000  Kč

Pohřebnictví 56 703  Kč 150 000  Kč 150 000  Kč 150 000  Kč

Územní plánování 54 000  Kč 600 000  Kč 300 000  Kč 300 000  Kč

Sběr a odvoz komunálního odpadu 2 501 936  Kč 2 600 000  Kč 2 600 000  Kč 2 600 000  Kč

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 291 497  Kč 3 500 000  Kč 3 650 000  Kč 3 661 000  Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek 2 180 708  Kč 2 100 000  Kč 2 100 000  Kč 2 100 000  Kč

Bezpečnost a veřejný pořádek – automobil 400 000  Kč 400 000  Kč

Požární ochrana 97 735  Kč 150 000  Kč 257 544  Kč 100 000  Kč

Zastupitelstva obcí 1 473 231  Kč 1 535 000  Kč 1 535 000  Kč 1 535 000  Kč

Volby 21 259  Kč 34 628  Kč

Činnost místní správy (prováděcí dokumentace 500 tis.) 8 842 217  Kč 6 996 000  Kč 7 554 164  Kč 7 100 000  Kč

Služby peněžních ústavů 22 056  Kč 25 000  Kč 25 000  Kč 25 000  Kč

Úroky z úvěru 141 910  Kč 125 000  Kč 150 000  Kč 200 000  Kč

Finanční vypořádání s KÚ 1 000  Kč
Výdaje celkem 38 747 261  Kč 32 041 000  Kč 58 880 336  Kč 43 991 000  Kč

Financování

Dlouhodobé přijaté půjčky 6 000 000  Kč

Splátky úvěru 888 900  Kč 889 000  Kč 1 189 000  Kč 2 089 000  Kč

Prostředky z minulých let (– přebytek /+ schodek) 3 894 548  Kč 0  Kč 4 669 000  Kč 2 080 000  Kč

návrh rozpočtu obce Líbeznice na rok 2014

Komentář:
V návrhu rozpočtu na rok 2014 jsou zahrnuty ve výši 17 400 000 Kč tyto investiční výdaje: místní komunikace (ROP): 15 250 000 Kč, místní komunikace – zvýšený přechod na náměstí: 250 000 Kč, prováděcí 
dokumentace (rondel): 1 200 000 Kč, dům služeb – rekonstrukce sociálního zázemí: 400 000 Kč, územní plán: 300 000 Kč

Plánované příjmy v roce 2014
Vklad VKM: 9 000 000 Kč

Plánované investiční výdaje v roce 2014
dopravní opatření: 2 700 000 Kč, místní komunikace – autobusové zastávky: 500 000 Kč, zateplení obecních budov: 3 500 000 Kč, veřejné osvětlení: 400 000 Kč, pořízení pracovních strojů pro TS: 600 000 Kč, 
Mírové náměstí (revitalizace): 1 000 000 Kč, areál zdraví: 100 000 Kč, oplocení hřiště: 100 000 Kč

Celkem: 9 000 000 Kč
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Tenkrát na západě v dětském provedení. Foto 
www.projesle.cz

TÉMA
nezapomeňte 
včas zapLatit  
za odpad!
Do  kdy je třeba zaplatit poplatek za odvoz 
odpadu a jaká je jeho výše?

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

Kdo poplatek platí?

a) fyzická osoba,

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

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt 
cizinců na území České republiky povolen trvalý 
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 
než 90 dnů;

3. která podle zákona upravujícího pobyt ci-
zinců na území České republiky pobývá na území 
České republiky přechodně po dobu delší 
3 měsíců;

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

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve 
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzic-
ká osoba. Máli k této stavbě vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek společně a ne-
rozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jed-
nu fyzickou osobu. 

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

Existuje nějaká sleva?

Líbeznice zavedly už před lety slevu pro rodiny 
s více než dvěma dětmi. Majíli děti tři, čtyři i více, 
platí jen za první dvě.

Jak je možné poplatek zaplatit?

Poplatek je možno uhradit hotově v pokladně 
Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí 
a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, 
nebo pohodlněji bez čekání na účet Obce Lí-
beznice č. 3220201/0100. Do variabilního sym-
bolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do 
zprávy pro příjemce jméno a příjmení. Po zaplace-
ní uvedené částky a připsání platby na účet obce, 
vám bude známka včetně potvrzení o zaplacení 
automaticky zaslána poštou. 

Jana Idjerová

kam s tuky a oLeji 
z kuchyně?

Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zadělá-
váte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil 
své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. 
Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společ-
nost EKOPF. Stačí přinést oleje či tuky v petlahvi 
do Sběrného dvora. Ulevíte tak svému domu. 

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

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat ji-
nak. Můžete jej shromáždit do použitých PVC oba-
lů (PET lahve atd.) a následně odložit ve sběrném 
dvoře do určených separačních nádob. Obec Líbez-
nice tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře 
bezplatně od ledna 2013.

František Závorka

biodopad
I letos bude možné využít sezónního svozu bio-

odpadu. Loni jej využívalo více než 60 domácností. 
Svážet se bude za stejnou cenu jako v loňském roce 
od března do listopadu. Cena bude 60 Kč měsíčně 
za malou nádobu a 110 Kč měsíčně za velkou ná-
dobu. Stejně jako loni bude svoz probíhat každou 
lichou sobotu v měsíci. První svoz v sobotu 1. břez-
na a poslední 22. listopadu 2013.

popLatek za psy 
a popLatek 
z ubytovací 
kapacity

Na začátku roku je nutno zaplatit také poplatek 
za psy a poplatek z ubytovací kapacity. Roční 
poplatek za prvního psa je ve výši 150 Kč, za dru-
hého a každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. 
Slevu mají ti majitelé, kteří mají psa opatřeného či-
pem nebo tetováním. Ti potom platí poplatek za 
prvního psa 100 Kč a za druhého a dalšího psa té-
hož majitele 250 Kč. Poplatek je nutné uhradit do 
15. února daného roku. Poplatek za psy platí všich-
ni majitelé psů v naší obci, vyjma majitelů s průka-
zem ZTP/P.

O poplatku z ubytovací kapacity hovoří vy-
hláška č. 1/2011, kde je dána povinnost těm, kteří 
poskytují ubytování, platit za jedno lůžko a den  
5 Kč. Tento poplatek je splatný do 15 dnů po uply-
nutí každého čtvrtletí daného roku.

František Závorka

hipoterapie
Kůň je součástí lidské společnosti už tisíce 
let, a i když došlo v posledních stoletích k vý
razné proměně jeho role, stále je pro mnoho 
z nás důležitým pomocníkem. Jeho pracovní 
a transportní funkce byla pro člověka nahra
zena zábavou, ale i léčebnou funkcí což víme 
i v našich jeslích ProJesle. 

Za tu dlouhou dobu, co spolu člověk a kůň ka-
marádí, si leckdo všiml, že při jízdě se jeden pěkně 
nadře. Ono chvíli trvá, než si člověk zvykne a při-
způsobí se pohybům koně. Pokud to někdo zkusí 
jen tak, bez přípravy, věřte, že ho pak bolí „celý 
člověk“ a některé partie i víc. Ale nemusíme hned 
cválat, abychom zjistili, že na koni se opravdu řád-
ně rozhýbeme. Vždyť i TGM ve svých osmdesáti 
letech rád jezdil se svým Hektorem na poklidné 
vyjížďky a celou tuto činnost označil jako nejrych-
lejší tělocvik, kde se cvičí naráz celé tělo. 

Záleží na tom, jak zvládáme koordinaci a schop-
nost se přizpůsobit pohybu koně, ale spíš se s ním 
pohybově prolnout – jak praví Goethe: „Člověk 
a kůň se prolnou v jednu pohybující se bytost 
a přestane být zřejmé, kdo koho ovlivňuje.“ 
A jsme u podstaty hipoterapie, což je složenina 
slov, kde hipo reprezentuje koně a terapie činnost, 
kterou provozujeme za účelem zlepšení zdravotní-
ho stavu, a to nejen fyzického, ale v dnešní uspě-
chané době i duševní pohody a rovnováhy.

Kůň představuje pro jezdce přirozenou autoritu, 
a může tak nahradit její absenci v běžném životě. 
Neverbální komunikace, na níž je vztah s koněm 
založen, pak umožní naučit se normám chování 
i osoby, u nichž okolí jako prostředník osvojení si 
společenských norem a vztahů selhalo. Pravidelná 
terapie podporuje sebedůvěru, osvojení si jednání 
podle pravidel a rozvoj komunikace klienta, snižu-
je agresivitu a pocit úzkosti.

aktivita pro zdravé i nemocné
„Kůň je vhodným partnerem i pro ty, kteří netrpí 

žádnou duševní poruchou či fyzickými problémy. 
Pravidelný kontakt přirozeně učí děti od útlého 
věku ohleduplnosti a vnímavosti k okolí. Důležité 
je také to, že mají pravidelnou aktivitu a potkají 
stejně zaměřené kamarády, čímž opět rozvíjí ko-
munikativní dovednosti. Nejen do tohoto kroužku 
je možné se přihlásit už od útlého věku v jesličkách 
ProJesle.

Soukromé jesle a školky ProJesle s.r.o. Praha vý-
chod, Měšice, Praha 8  Dolní Chabry, Praha 8  
Ďáblice, Praha 4  Krč. Web: www.projesle.cz 
Tel.: 232 000 800

INSPIRACE
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OBECNÍ POLICIE
škoLení záchranné sLužby
Na základě školení Zdravotnické záchranné služ-

by Středočeského kraje obdrželi strážníci Obecní 
policie Líbeznice certifikát o proškolení v základní 
a neodkladné resuscitaci včetně využití AED (auto-
matizovaného externího defibrilátoru) pro složky 
integrovaného záchranného systému. Školení se 
uskutečnilo na konci loňského roku v zasedací 
místnosti OÚ Líbeznice společně se strážníky OP 
Zdiby a OP Měšice.

požár na štědrý den
K jednomu typicky vánočnímu požáru vyjížděli 

hasiči na Š tědrý den ve 21.30 hod. do obce Líbez-
nice, kde došlo k zahoření vánočního stromečku. 

Při příjezdu hasičů již stromek nehořel, jeho zbytky 
vynesli hasiči ven a přetlakovou ventilací vyvětrali 
zadýmené prostory. Oheň způsobil škodu ve výši 
450 000 Kč. Příčinou vzniku požáru byla technická 
závada na elektrickém osvětlení stromku. Na místě 
zasahovali dobrovolní hasiči z Líbeznic, profesionál-
ní hasiči z Neratovic a Obecní policie Líbeznice.

ze zLoděje se vykLubaL kapr
V nočních hodinách 25. prosince přijala Obecní 

policie oznámení od obyvatelů domu z obce Líbez-
nice, kteří uváděli, že v domě slyší podezřelé zvuky, 
podle kterých usuzují, že se v domě nachází zloděj. 
Vzhledem k tomu že oznámení bylo přijato v mi-
mopracovní dobu, kontaktovala hlídka PČR a vyda-
la se na místo události. Následně bylo hlídkou OP 
přijato od oznamovatele sdělení, že podezřelé zvu-
ky vydává kapr ve vaně a tedy již není na místě 
rychlý zásah policie.

siLvestra osLaviL v ceLe
V posledních hodinách roku 2013 přijala hlídka 

obecní policie oznámení od obsluhy benzinové čer-
pací stanice Líbeznice, že se na toaletě uzamkl rus-
ky hovořící muž, který je zde již několik desítek 
minut a s obsluhou odmítá komunikovat. Hlídka 
OP po příjezdu na místo důrazně vyzvala muže 
k opuštění toalety. Muž na výzvu namísto dokladů 

předložil rozhodnutí cizinecké policie o vyhoštění 
z ČR na dobu sedmi let. Vzhledem k tomuto zjiště-
ní byl muž po provedení bezpečnostní prohlídky 
předán přivolané hlídce cizinecké policie k dalšímu 
opatření.

utonuLý muž v obci bašť
Dne 2. ledna byla obecní policie ve večerních ho-

dinách požádána PČR o součinnost při identifikaci 
a dalších úkonech v souvislosti s nálezem utonulé-
ho muže v rybníku v obci Bašť. Utonulý muž byl 
identifikován jako jeden z místních bezdomovců. 
Kriminalisté na místě vyloučili cizí zavinění. Osud-
ným se muži zřejmě stalo uklouznutí na strmém 
břehu rybníka pod vlivem alkoholu. 

hLedá se majiteL smečky psů
Ve večerních hodinách 7. ledna přijala obecní 

policie oznámení od několika občanů z lokality ulic 
Antonína Judytky v obci Líbeznice a ulice U Cihelny 
v obci Bořanovice o tom, že se zde pohybuje něko-
lik volně pobíhajících psů takzvané bojové rasy. 
Hlídka OP po několikaminutovém pátrání objevila 
tři psi, a to feny křížence stafordského teriéra, ně-
meckého ovčáka a křížence voříška. Psi nebyli 
opatřeni identifikačním čipem ani známkou. Za po-
moci odchytové služby byli převezeni do kotce 
obecní policie. 

těším se na 
Líbeznické 
pubLikum!
V pondělí 3. února 2014 vystoupí v Líbezni
cích čtyřnásobný držitel televizních cen TýTý 
Vladimír Hron. Požádali jsme populárního 
baviče o krátký rozhovor.

Jak se máte a čemu se budete věnovat v no
vém roce?

Můj život je hudba a nehodlám na tom nic mě-
nit. Stále tedy vystupuji se svými hudebními imita-
cemi v Čechách i na Slovensku a každé dopoledne 
mě můžete slyšet z Tip rádia...

Na Slovensku? Jak se vám podařilo získat si 
místní publikum?

Na Slovensku dlouhodobě spolupracuji s vý-
znamnými agenturami a producenty. Nejvýznam-
nější vystoupení jsem zde měl na Plese v opeře po 
boku italských Ricchi e Poveri, ale také se sloven-
skou ikonou, Peterem Dvorským. A publikum? Slo-
váci jsou úžasně muzikální a tíhnou, stejně jako já, 
k Itálii. To se mi líbí.

Kdy jste tam byl naposledy?

Naposledy jsem zde byl v poslední den loňského 
roku, kdy jsem bavil účastníky Silvestrovské oslavy 
v Tatranské Lomnici. 

To je z Prahy hodně daleko...

Je pravda, že jedno Slovensko, znamená dva 
dny v autě, ale já už si zvykl. Řízení je moje druhá 
profese. Ročně najedu okolo sta tisíc kilometrů. 
Toto ovšem k šoubyznysu patří od nepaměti. 
Cestu jeme z místa na místo, střídáme šatny 
a sály, neníli tomu tak, pak strádáme a necítíme 
se dobře.

Co nového chystáte pro domácí publikum?

Zcela nové programy. Kupříkladu můj samostat-
ný bavičský recitál, nazvaný One Man Show 2014, 
má premiéru v Líbeznicích v Divadle kouzel Pavla 
Kožíška. S Pavlem se známe nějaký ten pátek 
a jezdíme spolu i se společným programem, kdy 
Pavel se svou asistentkou čaruje a já bavím lidi 
a zpívám. Já se na líbeznické divadlo už moc těším, 
několikrát jsem tam byl jako divák a nyní si vyzkou-
ším druhou stranu barikády. Ten prostor má oprav-
du kouzelnou atmosféru a jsou tam vždy skvělí 
diváci.

S kým ještě spolupracujete?

Další zájezdový program, který má premiéru 
v únoru, se jmenuje Hvězdolet. V tomto pořadu 
vystupuji po boku Aleše Cibulky. Tento pořad měl 
doposud stálou scénu v divadle U Hasičů, v no-
vém roce jsme se ovšem rozhodli cestovat. Premi-
éru proto máme v brněnském kulturním domě 
Rubín.

Dana PanošováFoto pk

Velitel obecní policie Rudolf Sedlák po velké 
odchytové akci. Foto OP

KULTURA

Chcete mě? Foto OP

Další odchycení psi. Foto OP
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ocenění žáci zš 
Líbeznice

 Jako každoročně před Vánoci oceňoval i letos 
náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže 
a sportu PaedDr. Milan Němec úspěšné děti ze 
Středočeského kraje. Líbezničtí žáci mezi nimi sa-
mozřejmě nemohli chybět. 

 Ocenění za úspěšnou reprezentaci kraje převzal 
Jan Pytelka, žák 4. ročníku. Umístil se na 1. místě 
v soutěži Matematický klokan. Také Tereza Gru-
bauerová z devátého ročníku byla mezi oceněnými 
– a to za 3. místo v celostátní fotografické soutěži 
Daniel. Blahopřejeme!

Šárka Mišurcová

vánoční besídka 
dětí z mateřské 
škoLy aneb kdo 
nezažiL, neuvěří
Na čtvrteční podvečer 20. prosince 2013 se 
těšilo mnoho dětí i dospělých. A důvod? Tra
diční vánoční besídka malých umělců ze škol
ky, tentokrát ale v netradičním prostředí lí
beznického kostela sv. Martina.

jak si ten podvečer mnozí asi 
představovaLi?
Pravděpodobně očekávali obdobu vánočních 

koncertů v kostele:
– že ve sváteční atmosféře duchovního prostředí 

přeruší „ticho jako v kostele“ zvuk varhan hrající 
vánoční koledy a spolu s ním zazní hlásky dětí; 

– že děti v parádních kostýmech předvedou vše, 
co se za poslední týdny naučily (tak odtajní chysta-
né překvapení, které se snažily doma neprozradit, 
jak slíbily učitelkám) a svými výkony potěší a do-
jmou všechny přítomné – své nejbližší, učitelky 
i všechny, kdo jim pomáhali; 

– že si v závěru vystoupení všichni v kostele spo-
lečně s dětmi zazpívají nějakou koledu a tečkou za 
vším bude poděkování v podobě zaslouženého po-
tlesku; 

– že se děti nakonec společně na památku vyfo-
tografují.

a jaká byLa reaLita?
Začalo to slibně – na 17. hodinu přiváděli rodiče 

do kostela malé hercezpěváčky, u vstupu si děti 
přebíraly paní učitelky, aby jim v následujících mi-
nutách oblékly kostýmy, připravily potřebné rekvizi-
ty a děti seřadily tak, jak si to společně nazkoušeli 
na generálce. 

Krátce před půl šestou se kostel začal plnit i divá-
ky. A tady přišel první zádrhel. Místo aby se všichni 
spořádaně posadili do lavic, ti ostatní pak zaujali 
místa podél obvodových zdí, (jak je to běžné při ji-
ných akcích!), a vyčkali v klidu na zahájení vystou-
pení, někteří se místo toho nejprve hrnuli pozdravit 
do „zákulisí“ své děti, jakoby je týden neviděli. 
A tak se stalo, že tím zkomplikovali práci učitel-
kám; rušili soustředění a přípravu dětí, (některé 
z nich se totiž rozplakaly).

Po chvilce byla středová ulička mezi lavicemi za-
plněna stojícími lidmi a několika kočárky tak, že ani 
ti, kteří seděli (např. jako my ve 4. řadě na kraji 
u středové uličky), absolutně nic neviděli.

vLáčkiáda v Lodičce
Nejeden „strojvedoucí, průvodčí či výpravčí“  

přišel dne 16. ledna 2014 do KC Archy podpořit  
II. ročník Vláčkiády v Lodičce, a ač cestujících byla 
„fůra“, každý našel ten správný vlak, do kterého 
nasednout. Jízdenky do světa páry, houkání, elek-
triky i dieselů byly k dispozici pro všechny.

Maminky si dítka zaujatá nevšedními modely po-
chvalovaly a ochotně sestavovaly jednu rozloženou 
mašinku za druhou. I přes tento boj „kdo s koho“ 
se stačily občerstvit tradičními nápoji a poslech-
nout si i pár dobře míněných sousedských rad.

Díky štědrosti společnosti České dráhy, a. s.,  
našeho věrného sponzora, úsměv na rtech dětí 
i rodičů nemizel ani při jindy těžkém loučení s her-
ničkou, jelikož nikdo z malých „vláčkomilů“ neod-
cházel s prázdnou.

Děkujeme tímto všem návštěvníkům i dobrovol-
níkům, kteří se na Vláčkiádě v Lodičce podíleli, dě-
kujeme za „probděné noci“ při popisování svých 
majetků zapůjčených Lodičce pro radost našich 
nejmenších! Šárka Šádková

Tuto nečekanou situaci, kdy lidé stáli až v prosto-
ru, kde mělo být vystoupení dětí, se snažila vyřešit 
paní učitelka prosbou, ať lidé toto místo uvolní, 
stejně jako i střední uličku a ohleduplně se postaví 
jinam, např. po obvodu kostela. To nejen kvůli mís-
tu pro účinkující, ale i proto, aby nestáli ve výhledu 
naprosté většině přítomných.

Výzva však zabrala jen částečně na pár vteřin, 
bohužel ve výsledku byla zbytečná a prostor 
ve středové uličce zůstal zaplněný.

Protože děti byly připravené a bylo chladno, ne-
dalo se déle čekat a tak vystoupení začalo, ač bo-
hužel na omezeném prostoru a jen pro část diváků. 
(Myslím si, že v tu chvíli ze strany personálu školky 
pravděpodobně s pocitem rezignace.)

Mezi většinou rodičů a příbuzných však v tu chví-
li zapanovalo zklamání, že nemají šanci vidět ty své 
malé umělce. A právě proto, že své děti neviděli 
a jen doufali, že ve sborovém zpěvu zní i hlásek je-
jich dítka a při nějakém tom sólu jen tušili, že patří 
právě jejich umělci, nemohli pak svým dětem po-
pravdě pochvalně říct – „… viděli jsme, jak krásně 
jsi to zvládl/a, … moc ti to slušelo, … jsi šikovný/á 
a také i tvoji kamarádi …“ Doufám ale, že i tito 
rodiče dětem jejich radost a nadšení nezkazili 
a za výkon je láskyplně pochválili.

Děti vše zvládly jistě nejlépe a není potřeba, aby 
věděly, že mnoho dospělých je nevidělo a mělo 
oprávněné důvody k naštvání. Snad je potěšily 
krásné, vlastnoručně vyrobené dárečky, které na 
konci od dětí dostali. Na tomto vystoupení přeci 
mělo jít hlavně o zážitek a tak čert vem obrázky 
a videozáznamy.

A že nakonec nedošlo ani na společně zazpíva-
nou koledu? 

Ani na zasloužený potlesk? 
Ani na možnost hromadného fotografování? 
To vše je přinejmenším smutné.
Škoda, že se nedá vrátit čas, aby se vánoční vy-

stoupení zopakovalo tak, aby se co nejvíc blížilo 
představě popsané v úvodu.

Těm, kteří se tak nedůstojně sobecky bezohled-
ně zachovali, mám za zlé, že nedopřáli ostatním 
rodičům vidět své děti, jejich výkony, a v neposled-
ní řadě, že tím vlastně i znevážili všechny přípravy 
a nemalou práci, která vystoupení předcházela.

Vadí mi na tom výsledku ještě něco jiného – jaký 
špatný příklad dětem tím „chováním“ někteří lidé 
dali. Jako že netřeba se slušně chovat ve společ-
nosti, na kulturní akci, že netřeba respektovat 
a poslouchat paní učitelku (tím mám na mysli ne
uposlechnutí, když slušně požádala o uvolnění pro-
storu uprostřed kostela), atd.

Podle mne si paní učitelky MŠ zaslouží obrovský 
obdiv – za veškerou kreativitu, chystání, čas, který 
přípravě i realizaci věnovaly. A nejen ony, ale 
i ostatní zaměstnanci školky, kteří jim pomáhali. 
Bylo proto podle mne politováníhodné až trestu-
hodné jim všechno toto úsilí pokazit namísto za-
sloužené pochvaly a uznání.  Co je však ještě horší, 
že se jim místo pozitivních slov následně dostávalo 
i výtek. „Být po bitvě generálem“ je laciné, a tak 
všechny „rady“ ve smyslu jak a kde a co měly či 
neměly udělat, jsou zbytečné. Nikdo z nich přeci 
nemohl předpokládat, co se stane, a proto je ani 
nenapadlo chystat nějaká opatření či pověřit něko-
ho „pořadatelskou“ prací, aby dohlédl na chování 
diváků.

Platné mohou být tyto zážitky leda jako nápově-
da pro „nějaké příště“ – pokud se k takovému „ně-
jakému příště“ po této zkušenosti ještě rozhodnou, 
či spíše najdou odvahu. Já doufám, že ano, že 
bude nějaké příště, že se ve školce nenechali odra-
dit a v budoucnu zase s dětmi připraví jiné překva-
pení. 

Blanka Holičová Klokanová 

Jen pro dokreslení slov ukázka: takto bylo „vi-
dět“ zkraje ve 4. lavici u středové uličky, když jsem 
si stoupla a zdvihla fotoaparát do výšky nad hlavy 
vedle stojících lidí… záběr pořízený „naslepo“ s vel-
kým přiblížením.

Ve vláčkovém opojení. Foto Martina Konvičková
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MÍSTOPIS

uLice antonína 
dvořáka
Je pojmenována po hudebním skladateli An
tonínu Dvořákovi, jehož díla patří do fondu 
světového kulturního dědictví. 

Základní informace o jednom z nejslavnějších 
Čechů se děti dozvídají již na základní škole. Ale 
méně se ví, že kořeny rodu Dvořákových sahají do 
nedalekých Třeboradic, kde se roku 1724 narodil 
Antonínův pradědeček Jan. Dvořákův dědeček 
také jménem Jan se se svou početnou rodinou  
(14 dětí) přestěhoval do středočeské obce Nelaho-
zeves u Kralup nad Vltavou. Stalo tak roku 1818. 
Zde si pronajal řeznický krám. Dvořáci se živili vět-
šinou zemědělstvím, byli šenkýři, řezníci. V minu-
losti to byla častá kombinace – šenkýř, řezník, ze-
mědělec. Jedno živobytí jistilo další. Bylo nutné 
zajistit početnou rodinu, které byly spíše pravidlem 
než výjimkou. Bohužel dětská úmrtnost byla také 
smutným úkazem každodennosti 19. století. Život 
na venkově nebýval vždy lehký. Vyžadoval namá-
havou práci. Přesto měli lidé radost ze života, který 
si zpříjemňovali hudbou. Zpívalo se o křtinách, 
pohřbech, při práci, ve sváteční i všední dny. Dvo-
řákův tatínek František se doma vyučil řezníkem, 
po vyučení, jak bývávalo zvykem, šel na vandr.  
V praxi to znamenalo jít pracovat mimo rodnou 
obec do světa. Dnes bychom řekli získání praxe 
doma i v zahraniční. Ze „světa“ se vrátil do Nela-
hozevsi až za osm let a začal zde provozovat ře-
meslo řeznické a hostinské. Dařilo se mu. Ve dva-
ceti šesti letech se František oženil s dvacetiletou 
Aničkou Zdeňkovou, pocházející z Uhů. Jejich pr-
vorozený syn se narodil 8. září roku 1841, dali mu 
jméno Antonín. Jméno velmi oblíbené, po domác-
ku se mu říkalo Toník či Tonda. V Nelahozevsi, kte-
rá byla typickou středočeskou vsí, kde se větši-
na obyvatel živila zemědělstvím a řemesly, prožil 
malý Toník část svého dětství. Chlapec vyrůstal 
v krásné přírodě povodí Vltavy, kde zažíval zásad-
ní proměnu kraje – začátek zprůmyslnění regionu, 
počátky železniční dopravy, kouřící parníky na Vl-
tavě. Antonín začal chodit do nelahozevské školy. 
Osud mu přál, protože na jednotřídní škole jej učil 
pan učitel Josef Spitz. V chlapci objevil mimořádný 
talent pro hudbu, sám mu dával základy ve zpěvu, 
hře na housle – zřejmě i na klavír. Antonína však 
ovlivňovala hudba od narození. U Dvořákových se 
často muzicírovalo, jeho tatínek hrával na housle 
a citeru. Antonínovi strýcové byli v té době známý-
mi hudebníky. Jan Dvořák (1799–1879) – vynikající 
houslista a Josef Dvořák (1812–1893) – vynika 
jící trumpetista a také otec 22 dětí. V roce 1853 
rodiče poslali dvanáctiletého Antonína do Zlonic 
k bezdětnému strýci Antonínu Zdeńkovi, který byl 
šafářem ve Zlonicích. Antonín začal chodit do ško-
ly, kde se měl možnost hudebně vzdělávat u Anto-
nína Liehmana, který jej naučil skladbě. V létě roku 
1855 se do Zlonic přestěhovala celá Dvořákovic 
rodina. Na podzim roku 1855 se Antonín vyučil 
řeznickému řemeslu. Otec si přál, aby se syn tomu-
to řemeslu věnoval a hudbu měl jen jako svého 
koníčka. Antonín skutečně zkusil být řezníkem. 
Později vyprávěl: „V roce 1901 mi bylo šestnáct let 
a já šel s tatínkem z velvarského trhu, vedl jsem 
trochu divokou jalovičku, provaz jsem si ovinul 
okolo ruky, abych ji udržel. Byl jsem jako vyžle. 
A co čert nechtěl, jalovice se něčeho lekla a šmejk-
la se mnou důkladně o zem. Několik sáhů mne 

Ulice Antonína Dvořáka. Foto mk

táhla po zemi. A to 
jsem si umínil, že 
řezníkem nebudu. 
Odřel jsem se dů-
kladně, ale jalůvče 
jsem přece dovedl 
domů. Byla to ale 
má poslední cesta 
z trhu.“ A prý An-
tonín dodal: „A já 
tím řezníkem pře-
ce nebudu! Budu 
muzikantem!“ 

Nakonec tatínek 
polevil a dal na na-
léhání zlonických 
učitelů Antonína 
Liehmana a Josefa 
Tomana, že jeho 
syn je mimořádný 
talent. Souhlasil 
také s odchodem 
do Prahy, aby se zde syn věnoval výhradně hudbě. 
Odchodem do Prahy započala jeho závratná umě-
lecká kariera světově uznaného umělce.

A jaký byl vztah Antonína Dvořáka k Líbezni-
cím? V obci měl kolegu, kantora, regenschoriho 
líbeznického kostela, řídícího líbeznické školy Jana 
Pavelku, který byl rovněž vynikajícím muzikantem. 
Absolvoval varhanickou školu v Praze, stejně jako 
Antonín Dvořák. Měli společného učitele Františ-
ka Bůžka, který zde vyučoval harmonii a hru na 
varhany. U něho se dva roky po Janu Pavelkovi 
v letech 1857–1859 Antonín Dvořák vzdělával. 
Jan Pavelka měl v líbeznickém kostele sv. Martina 
na starost vedení chrámové hudby, která díky 
němu měla mimořádnou úroveň. Do Líbeznic za  
ní přijížděli tehdejší nejvýznamnější umělci. Nej-
slavnější však byly poutě na Sv. Martina. Jich se 
zúčastňovali kantoři z okolních vsí: Klecan, Panen-
ských Břežan, Odolena Vody, Sluh, Čakovic, Tře-
boradic, ale i z tehdejší Prahy. Tehdy byli kan toři 
většinou i hudebníci, na školách se zpívalo i hrálo 
na hudební nástroje. Rčení: „Co Čech to muzi-
kant“ bylo pravdivé díky jejich kvalitní pedagogic-
ké práci. 

Jan Pavelka nacvičoval vždy unikátní figurální 
mše. Byly obsazovány hvězdami, jako byl například 
Josef Boslav Foerstr, tehdy ještě regenschori u sv. 
Vojtěcha v Praze. S ním obvykle přijížděl Antonín 
Dvořák, který v té době v kostele u sv. Vojtěcha 

působil jako varhaník. Není divu, že Líbeznice té 
doby byly považovány díky Janu Pavelkovi za hu-
dební centrum kraje. Tito vzácní hosté byli 
pak zváni po mši do rodiny Jana Pavelky. Jednou 
o pouti na sv. Martina po slavné figurálce, kdy byl 
pozván na oběd u Pavelků i Antonín Dvořák, všich-
ni hosté již seděli u svátečně prostřeného stolu. 
Čekalo se na Antonína Dvořáka. Polévka chladla 
a mistr stále nikde. Paní řídící Pavelková jej tedy 
volala ke stolu, že mu polévka vystydne. Ten však ji 
příliš nevnímal, jelikož preludoval u klavíru a jen 
zvolal: „Paní řídící, mám myšlenku!“ Nevíme sice, 
jaká skladba jej u nás v Líbeznicích napadla, ale 
krajina mezi našimi největšími řekami Vltavou 
a Labem byla pro jeho vnímavou duši častou inspi-
rací. Za svého života Antonín Dvořák docílil uznání 
doma i ve světě. Dostalo se mu mnoha význam-
ných poct. Byl také jmenován ředitelem národní 
konzervatoře v New Yorku. Složil mnoho skladeb 
z dramatické tvorby kantátové, oratorní, například 
slavnou Stabat Mater, Requiem. Symfonická díla, 
zejména Slovanské tance a symfonii emoll nazva-
nou Z nového světa. Opery Rusalka, Král a uhlíř, 
Čert a Káča a mnoho dalších. Dodnes jeho skladby 
znějí na světových podiích. Antonín Dvořák milo-
val svou rodnou zem a láska k ní a českému lidu 
vyznívá z jeho děl.

Hana Závorková, ředitelka 
Oblastního muzea Prahavýchod

dětský Letní 
tábor s pejsky 
na vysočině
Touží vaše dítě po psím kamarádovi a vy ne
máte možnost si ho pořídit? 

Přihlaste své dítě na letní canisterapeutický tábor 
na Dobré Vodě u Třebíče v termínech:

 I. běh 5.–12. července 2014, II. běh – 12.–19. 
července 2014. 

Tábor je určen pro děti ve věku 5–12 let, je mož-
né přihlásit i dítě se specifickými poruchami učení, 
poruchami pozornosti a s hyperaktivitou.

Tento tábor pořádá naše občanské sdružení Siri-
us Třebíč již osmým rokem a je pravidelně již začát-
kem března plně obsazen. 

Po celou dobu budou s dětmi na táboře psí ka-
marádi, kteří mají složené canisterapeutické zkouš-
ky a během školního roku jezdí za postiženými 
klien ty do různých zařízení. 

Děti se mohou těšit zejména na zlaté a labrador-
ské retrievery. 

Veškeré informace a online přihlášku najdete na 
www.siriustrebic.cz.

Iva Sieberová, Sirius Třebíč

INSPIRACE

Dvounohá a čtyřnohá táborová sestava. Foto 
Iva Sieberová
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Blahopřejeme lednovým jubilantům: Vrabec Jiří 
– 80 let, Gosza Josef – 80 let, Cucová Věra –  
75 let, Protivová Libuše – 75 let, Onder Jan –  
70 let, Rydvan Pavel – 60 let.

BLAHOPŘÁNÍ

Líbeznická Stonožka a MC Lodička srdečně 
zvou na:

taneční večery pro dospěLé ii. 
– začátečníky i mírně pokročiLé
– 6 jarních lekcí pod vedením sympatických ta-

nečních mistrů v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice,

– navazující kurz společenského tance pro ty, 
kteří se nechtějí vzdát milých večerních setkání 
(pro mírně pokročilé) – od 18.30 do 20.00 hodin,

– nový kratší taneční kurz pro začátečníky, od 
20.00 do 21.30 hodin.

Tancování začíná 9. března 2014, cena je 
1740 Kč za pár. Kapacita je omezena.

kroužek šikovné prstíky
– zábavné společné tvoření pro rodiče s dětmi 

ve věku 1–3 roky, pod vedením šikovné maminky 
Martiny Konvičkové. Kroužek bude probíhat kaž-
dé úterý od 9.30 hodin v KC Archa, cena 60 Kč za 
lekci (včetně herny). Kroužek bude probíhat jen 
při dostatečné účasti malých šikulů. 

čtení ve spacáku
– tajuplné čtvrteční dopoledne pro malé děti 

a jejich rodiče, zpestřené krátkým čtením a poví-

POZVÁNKY

teLevizní 
diGitáLní příjem 
v Líbeznicích
V naší prodejně dostáváme spoustu otázek 
ohledně televizního digitálního vysílání 
a jeho dostupnosti v Líbeznicích, pokusím 
se některé otázky interpretovat a zodpo
vědět.

Jaké lze přijímat televizní programy pomocí 
„normální“ televizní antény v Líbeznicích?

Jsou dostupné televizní programy Čt1, Čt2, 
Čt24, Čt sport, Nova, Prima, Barrandov,  
Nova cinema, Prima Cool, Prima Love, Óčko, Pri-
ma Zoom, Šlágr TV, Active, Óčko gold, Čtd, Čt-
art, Relax, Rebel, Telka, Fanda, Smíchov, Inzert tv, 
TV Regina, Metropol TV, Noe, Retro music TV, 
Kino Svět, Regionální televize CZ, Fajnrock TV, 
Óčko Expres a ve vyšším HD rozlišení programy 
Čt1 HD, Čt2 HD, Čt sport HD, Prima Cool HD, 
Prima HD.

Co musím učinit pro příjem všech televizních 
programů?

Zásadní změnou je, že všechny televizní progra-
my nejsou vysílány z jednoho vysílače, ale ze dvou 
vysílačů. Nejčastější variantou v Líbeznicích je pří-
jem z vysílače PrahaŽižkov a PrahaLádví, ale 
v případě zákrytu těchto vysílačů je možnost pří-
jmu z vysílače ÚstíBuková hora, LiberecJeštěd 
a Jablonec nad NisouČerná Studnice. V praxi to 
tedy znamená, že pro příjem všech televizních 
programů je nutná kombinace dvou televizních 
antén sloučených pomocí slučovače či zesilovače 
do jednoho koaxiálního kabelu. Zásadní pod

mínkou pro kvalitní příjem z vysílače PrahaŽižkov 
je polarita antény, v případě vysílače PrahaŽižkov 
se jedná o polaritu vertikální „prvky antény smě-
řují od shora dolů“ a u všech ostatních vysílačů je 
to polarita horizontální „prvky antény jsou vodo-
rovně“.

Soused má jen jednu anténu a přijímá vše?

Je to možné v případě silného signálu, ale vždy 
je jeden vysílač potlačen a při zhoršených příjmo-
vých podmínkách („změna počasí“) může dochá-
zet k výpadkům („kostičky v obraze nebo výpadky 
zvuku“), již podle předchozí odpovědi je jasné, že 
jedna anténa nemůže příjímat vše 100% – viz po-
larita antén a také poloha vysílačů.

Dokážu namontovat televizní anténu své
pomocí?

Prostor pro instalaci televizní antény svépomocí 
se zmenšuje, protože v tom případě nedokážete 
zjistit základní veličiny, jako je síla a kvalita signálu, 
jaký vysílač ve vašem případě má nejlepší signál, 
zda použít zesilovač atd. Nicméně v naší prodejně 
rádi poradíme, prodáme vám správné komponenty 
a poskytneme všechny potřebné technické infor-
mace, a pokud i přesto nebude výsledek kladný, 
tak můžeme dokončit instalaci odborně.

Provádite instalace a opravy televizních an
tén?

Provádíme odborné instalace anténních systé-
mů jak třeba, buď kompletní tzv. „na klíč“ u no-
vostavby nebo i opravy či úpravy starších antén-
ních systémů, cenový návrh zhotovení nebo 
opravy anténního systému provedeme zdarma 
předem.

Co je to televizní HD program a můžu jej 
přijímat?

Jedná se o televizní program ve vysokém rozli-
šení obrazu, vždy je takový program označen 
v názvu příponou HD, velmi zjednodušené přirov-

RECEPTÁŘ

PODěKOVÁNÍ
Rádi bychom poděkovali panu Ing. Štěpáno-

vi  Šmerdovi ze Zahradnictví Líbeznice, který  v roce  
2013 velmi přispěl  svými květinovými dary k úspěš-
né tombole  při našich zahrádkářských posezeních, 
které naše organizace v roce 2013  pořádala.  Pře-
jeme mu pevné zdraví, štěstí a hlavně  hodně ob-
chodních úspěchů v roce  2014.  

Výbor ZO ČSZ Líbeznice 

nání je, že skok kvality obrazu je takový, jako 
v historii mezi videem VHS a DVD přehrávačem. 
Podmínkou pro možnost příjmu HD programů je 
Mpeg4 DVBT tuner v televizoru, to se dá zjistit 
v technických specifikacích vašeho televizoru. Pro-
gramy HD jsou náročnější na kvalitu příjmu a v pří-
padě nesprávného anténního systému dochází 
k jejich výpadkům dříve než u ostatních televiz-
ních programů.

Investuji do anténního systému a nezmění 
to zase někdy?

Ať chceme nebo ne, dostáváme se do „zajetí“ 
techniky a pokrok je nezastavitelný, v současnosti 
můžeme v Líbeznicích přijímat 35 televizních pro-
gramů a většina těchto programů jsou soukromé 
subjekty včetně soukromých vysílačů, ale zásadní 
změna, že by byl nově zhotovený nebo opravený 
anténní systém v dohledné době k nepoužití, se 
neočekává.

V médiích proběhla zpráva o novém druhu 
televizního vysílání?

Ano, jedná se o DVBT2 vysílání, v současnosti 
již probíhá zkušební provoz na vysílači PrahaŽiž-
kov, samozřejmě tento systém přináší ještě lepší 
kvalitu obrazu a pro zpracování signálu je třeba 
televizor nebo settopbox s DVBT2 tunerem. Zá-
sadní informací je, že není třeba změny anténního 
systému uzpůsobeného pro příjem současného 
DVBT signálu. Co se týče plného nástupu tohoto 
vysílání, tak zahájení oficiálního vysílání je předpo-
kládano na rok 2015 a bude probíhat souběh vysí-
lání v rámci několika let, tak aby byla zaručena 
nenucená výměna televizorů.

Případné další Vaše otázky rádi zodpovíme 
v naší prodejně FaM elektronic, Mělnická 275,  
Líbeznice /dům služeb/, prodejní doba Po–Pá  
8.00–12.00, 13.00–17.00, So 8.30–11.00 hodin.

Otázky předložil a zodpověděl Jan Pour

dáním o knížkách s paní knihovnicí Alexandrou 
Dančovou,

Akce proběhne 30. ledna od 9.30 hodin v KC 
Archa. Nutný je včasný příchod se spacákem nebo 
přikrývkou ☺. Vstupné: 40 Kč.

první krůčky k hudbě
Hudební škola YAMAHA Class zve všechny nové 

Yamaháčky k zápisu do hudebně zábavného pro-
gramu pro rodiče s dětmi ve věku 18 měsíců–3,5 
roku. Na lekcích si děti procvičí jemnou i hrubou 
motoriku v rytmu hudby, naučí se spoustu nových, 
netradičních i lidových písní a v neposlední řadě si 
najdou nové kamarády! Zápis proběhne již v pon-
dělí 27. ledna 2014 v KC Archa od 15:45 do 17:45 
hodin. Bližší informace na tel. č. 606 494 826 
nebo mailu: sadkova.sarka@seznam.cz .

1. pomoc u dětí – přednáška pro 
rodiče
V úterý 18. února 2014 od 20.00 hodin srdečně 

zveme všechny rodiče na odbornou přednášku 
MUDr. Homolkové, kterou připravila na požádání 
maminek z MC Lodička. Akce se bude konat v zase-
dací místnosti OÚ Líbeznice. Cena 100 Kč. Kapacita 
je omezena. Rezervace: mclodicka@seznam.cz .

Více informací ohledně připravovaných akcí 
na 2. pololetí školního roku najdete na www.
stonozka.net.

masopustní průvod v bašti
O.S. Bašť a Obec Bašť Vás zvou na Masopustní 

průvod do Báště. Sraz na Návsi 15. 02. 2014 od 
14.00 hod. Slavnostní otevření rekonstruovaných 
komunikací, průvod masek po nových komunika-
cích v okolí Návsi, Vašek Myška zahraje k tanci a po-
slechu. Zabíjačkové hody v restauraci U Oličů. Infor-
mace na www.bastsebavi.cz, www.obecbast.cz.
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centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otvíráme 
NOVÉ  kurzy  PlaVáNí!

CVČ baví 
a vzdělává

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 organizo-
vané činnosti  nadstandardní vybavení plavecký-
mi pomůckami   prostorné šatny se vším komfor-
tem  útulné zázemí  možnost nahrazování všech 
omluvených lekcí v rámci kurzu  dohled na souro-
zence v herně s dozorem

Další zajímavý program  
pro všechny věkové kategorie
cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a 
tai ji  aquaerobic  hudebka  keramika  jazyky 
 předporodní příprava a mnoho dalšího   

navíc co-working – možnost hodinového pro-
nájmu kancelářského místa  přednášky a semi-
náře  jednorázové akce  víkendový pronájem 
bazénu i dalších prostor  kavárna s výbornou 
kávou a dalším občerstvením  výstavy 

V únoru bezplatné konzultace k podání daňového 
přiznání a nové kurzy počítačové gramotnosti 
pro seniory

více na   www.cvcmesice.cz

MíSTa v kUrZecH Si MŮŽeTe reZervovaT on-Line 
na www.cVcmesice.cz  v ZÁLoŽce PLavÁní

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCHing

cowork
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Kalendář akcí pro rok 
2014

 9. 2. Vepřové hody
 22. 2. Druhý Líbeznický ples
 2. 3. Posezení s harmonikou v Arše
 12. 4. Velikonoční kurz
 13. 4. Velikonoční trhy
 30. 4. Čarodějnice
 11. 5. Školní zahradní slavnost
 7. 6. Dětský den
 21. 6. Mamutfest
 26. 7. Sejdeme se na náměstí
 13. 9. Líbeznické posvícení
 30. 11. Vánoční trhy, koncert v kostele  
  sv. Martina
 24. 12. Vánoční punč

Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1200 ks • distribuce zdarma • grafická úprava a tisk: Sdružení MAC, spol. s r.o.

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

HLEDÁME NOVÉ LEKTORY 
VÝUKY ANGLIČTINY

V ZŠ LÍBEZNICE

Metoda Speak Anglicky 4x rychleji

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

Požadujeme :
• Vysokou úroveň znalosti angličtiny
•  Časovou fl exibilitu v odpoledních

i večerních hodinách

Nabízíme :
•  Vstupní proškolení včetně dalších 

možností individuálního rozvoje
•  Práci v příjemném kolektivu

i prostředí
• Zajímavé fi nanční ohodnocení

Hledám ke koupi dům  
nebo byt v okolí Líbeznic  

do 15 km. 
Možno hotovostní platba.
Za každý tip moc děkuji.

 Tel.: 604 370 077

R.O.S. Reality
Prodej i nákup nemovitostí na míru

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Tel.: 777 809 979

www.ros-reality.cz
info@ros-reality.cz

Líbeznické stavby
✽ Stavby RD „na klíč“, stavby RD do hrubé stavby

✽ Zateplování budov, fasády
✽ Zednické a dokončovací práce

✽ Zámkové dlažby, terénní úpravy

Tel.: 775 125 804 
www.libeznickestavby.cz 
info@libeznickestavby.cz


