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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

ADVENT ZAČAL NA NOVÉ NÁVSI

Nová fontána na náměstí má už několik přezdívek – třeba Čůrající patník

foto Václav Mikoláš

Nově upravená spodní část Mírového náměstí nebo, chcete-li, líbeznické návsi, přivítala první adventní neděli 29. listopadu stovky občanů. Program byl opravdu bohatý, tradiční vánoční trhy,
slavnostní otevření nové podoby náměstí, rozsvěcení vánočního stromu nebo vystoupení Lakomých Barek s Vánoční hrou se zpěvy v kostele sv. Martina.
Mám rád líbeznické tradice, ke kterým již bezesporu
patří setkání občanů o první adventní neděli na náměstí, a těší mě, že se zde každý rok potkává více
a více sousedů. Letos jsem měl trochu obavy, protože počasí bylo vpravdě podzimní (zamračeno, vítr,
déšť), ale stovky Líbezničanů, odpočítávajících „countdown“ pro rozsvícení vánočního stromu, i úsměvy
na tvářích všech přítomných mé chmury zahnaly.
Ale popořádku.
Celý den začal ve 14.00 slavnostním otevřením
nově upravené spodní části náměstí neboli návsi,
jak toto prostranství nazval architekt Zdeněk Rychtařík, autor projektu. V úvodním proslovu připomněl starosta obce Martin Kupka rok 2011, kdy se
i s finančním přispěním občanů podařilo upravit
horní část náměstí, měnící se úvahy nad podobou
spodní části i fakt, že teprve v letošním roce se podařilo získat podporu Středočeského kraje a dotaci
ve výši 4,6 milionů korun a rekonstrukce celého
prostranství mohla být dokončena.
Architekt Zdeněk Rychtařík pak přidal vysvětlující komentář k nové podobě. Cílem podle něho
bylo vytvořit plochu, která 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. Slovo dostal i jednatel zhotovitelské
firmy pan Rybář, který připomněl, že i použitý materiál vychází z místních tradic, většina náměstí je
pokryta původní líbeznickou žulovou dlažbou, doplňky jsou pak objekty z pohledového betonu. Jako
poslední se slova ujala senátorka Veronika Vrecionová, kmotra většiny líbeznických staveb. Ve své
řeči ocenila fakt, že se jí Líbeznice mění před očima,
a snahu vedení obce o realizaci takových projektů,
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které přinášejí nejen zlepšení, ale i přidanou hodnotu například v podobě nadčasové architektury.
Pak již nastalo odhalení vodního prvku přítomnými zástupci vedení obce a starosty okolních obcí.
Celou slavnost provázela svou hudbou staropražská
kapela Fiakr a přítomní se mohli občerstvit na vánočních trzích svařeným vínem, dobrou kávou nebo
sladkostmi.
Opravdovou zátěžovou zkoušku pak náves zažila mezi pátou a šestou hodinou, kdy vrcholil program zpěvem koled. Kolem účinkujících z líbeznické
Základní umělecké školy se shromáždily stovky sousedů, aby si společně zazpívaly nejznámější české
vánoční koledy. Ještě předtím projevil starosta obce
Martin Kupka radost nad tím, že se zde sešlo takové množství účastníků, a připomněl, že právě
uctívání tradic, jakými jsou Vánoce, a zvyků s nimi
spojených je nejlepší obranou proti negativním vlivům, kterých je v poslední době čím dál tím více.
Kousek po šesté hodině se všichni přesunuli do
horní části náměstí a před kostel sv. Martina, kde
byl již připraven vyzdobený vánoční strom, který se
slavnostně rozsvítil za hlasitého odpočítávání všech
přítomných. Světélka představující počet líbeznických občanů a nově i blikající krápníky nám budou
svítit po celou dobu vánočního času.
Poslední částí programu bylo vystoupení ochotnického souboru Lakomé Barky z Klecan, který
divákům v kostele sv. Martina představil hru o narození Ježíše Krista a Jana Křtitele.
První adventní neděle se v Líbeznicích opravdu
vydařila a již nyní se těšíme na další setkávání nejen
na nové návsi. Příště třeba hned na Štědrý den.
František Grunt

Milí čtenáři,
letošní rok Líbeznicím přímo nadržoval. Stojí nový
pavilon školy a mluví se o něm převážně v dobrém. Za
školou vyrostla Duhovka s novou běžeckou dráhou
a dopravním hřištěm. Zahrada u školky prokoukla. Děti
v ní na jaře najdou zbrusu nové přírodní prvky. Mírové
náměstí prošlo úpravami. Bude konečně důstojným
místem pro setkávání i nejrůznější obecní akce. Začal se stavět skatepark v Areálu zdraví a tělocvična
u hřiště. Družstevní ulice dostala po mnoha letech čekání chodník a opravil se i chodník v Hovorčovické
ulici. Navíc se podařily snad všechny obecní akce. Přálo
jim počasí často zázračně a přišlo na ně i víc lidí. Skoro
se mi chce říct: Všechno je dobré. Jenže ono toho
pořád stále hodně zbývá udělat. Tu opravit cesty, tam
vyspravit střechu obecní budovy. Rozšířit znovu školu.
Vylepšit parky. Postavit novou hasičskou zbrojnici. Konečně pohnout se sběrnými surovinami. Omezit tranzitní dopravu. Postavit bezbariérové byty s pečovatelskou službou.
Když jsem ale zmínil, co všechno se letos vyvedlo,
napadalo mě hned, jestli si to vůbec zasloužíme. Jestli
jsme v Líbeznicích byli opravdu tak hodní, že za námi Ježíšek chodil skoro každý měsíc. Samozřejmě že
máme i své hříchy. Pneumatiky po škarpách. Černé
skládky. Špatně vytříděný odpad v kontejnerech. Bezohledné řidičské výkony a také pár poničených stromů.
Je co zlepšovat. Jen se asi nedá zaručit, že si právě tyto
řádky vezmou k srdci ti, kterých se nejvíc týkají.
I tak si ale myslím, že si Líbeznice všechny ty změny
k lepšímu zaslouží. Čím? Třeba tím, že se tu najde dost
lidí, kteří ze svého přidají na smysluplnou věc. Například na stavbu skateparku se už od vás sešlo téměř
100 tisíc korun a další prostředky ještě stále přibývají.
To není samozřejmost. Je jasné, že Líbezničanům na
jejich obci záleží. Vznikla celá řada nových aktivit a akcí
pro druhé. Za tím vším jsou konkrétní lidé, kteří dělají
svou prací a dobrou vůlí Líbeznice bohatšími. Tím nemyslím nějakou abstraktní obecnou skupinu. Myslím
tím skauty, baráčníky, zahrádkáře, Stonožku, kantorky
a kantory ve škole a ve školce, hasiče a mnoho dalších,
kteří něco pozitivního udělali pro své okolí třeba místo
sezení u televize. To všechno se počítá. A možná nám
to tam někde nahoře právě sečetli a letos nám hodně
nadržovali. Bylo by dobré, aby nepřestali. Ještě to budeme potřebovat. Nejpozději v příštím roce.
Moc bych nám všem přál, aby letošní vánoční
svátky proběhly klidně, měli jsme dost času pro své
nejbližší, mohli jim také udělat radost a užít si všech
zvyků a tradic. Na jednu z nich dojde na Štědrý den.
Potkáme se znovu ve dvě hodiny, ale tentokrát už na
náměstí. Zazpíváme si koledy, posilníme se vánočními
nápoji a zapálíme také betlémské světlo. Určitě to nevynechejte, i kdyby pršelo a foukal vítr. K vánočním
svátkům toto setkání prostě patří a dělá Líbeznice
Líbeznicemi.
Krásné a klidné Vánoce a dobrý rok 2016 přeje

Váš starosta
Číslo měsíce: 31 – to je počet nových občánků, kteří
byli letos slavnostně přivítáni do naší obce.

1

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 12, PROSINEC 2015, ROČNÍK 13

ROZHOVOR

BOHATSTVÍ OBCE
JE V LIDECH
Martin Kupka starostuje v Líbeznicích již šestým rokem. Od posledních voleb uplynul více
než rok, který byl pro Líbeznice ve znamení
rozvoje ve všech směrech. Ve svátečním rozhovoru jsme starostu obce poprosili o zamyšlení
nad uplynulým rokem nejen v Líbeznicích,
o nastínění jeho plánů v obecním i soukromém
životě a dotkneme se i jeho dalšího politického
směřování.
Nedávno skončila náročná stavba Rondelu, dokončila se úprava spodní části náměstí a už se rozjíždí
další velký projekt, stavba nové tělocvičny a multikulturního centra u fotbalového hřiště. Zdá se to
skoro až neuvěřitelné, že se v Líbeznicích tolik staví.

V čem je to kouzlo?
Kouzlo? Je za tím především spousta práce. Je ale
také pravda, že jsou Líbeznicím v posledních letech
hvězdy nakloněny. Podařilo se z různých zdrojů získat prostředky na potřebné změny. Nejsou to ale
nahodilé počiny. Na začátku je poměrně ucelená
představa o líbezné a dobře fungující obci. Spolupracujeme navíc s odborníky a architekty, abychom
zbytečně nechybovali. Mám radost z toho, že se
podařilo dovést do konce proměnu náměstí. Před
šesti lety se mi to zdálo téměř nedosažitelné. Zmíním ale znovu, že důležitý impulz k tomu dali samotní občané, když mezi sebou vybrali v roce 2011
více než 200 tisíc korun na proměnu prostranství
před Katranem. Bez toho bychom k dnešní podobě
nedospěli. A možná máte pravdu. V tom možná je
to důležité kouzlo Líbeznic – je tu spousta lidí, kterým na rozvoji obce záleží a jsou ochotni pro to
i něco podniknout a obětovat.

Martin Kupka

Jak vůbec hodnotíte rok 2015 z pohledu
obce i celospolečenského a co vám v tomto
roce udělalo největší radost i starost?

A jaké jsou v obci plány pro rok 2016?

Velkou radostí byla stavba Rondelu, Duhovky i rekonstrukce náměstí. Náš svět ale nekončí s cedulí
Líbeznice. Zneklidňuje mě, co se děje ve světě – na
Blízkém východě, v uprchlických ghettech ve Francii
či ve Švédsku, na Ukrajině. Stejně tak se nedovedu
smířit s mnoha špatnými nápady současné vlády,
které jen rozšiřují byrokracii a omezují svobodu lidí.
Plíživě, ale jistě. Tak s tím se také snažím v rámci
svých sil něco dělat. Štve mě, když stále nejsme
schopni otevřeně pojmenovat, že Evropa uprchlickou krizi nezvládá. Řešení nepřinášejí extremisté,
ale ani ti, kteří problémy spojené s imigrací různě
zastírají nebo přezírají. Ano, musíme pomáhat, ale
nesmíme ohrozit vlastní bezpečnost a kulturu. S tou
kulturou je to navíc tak, že ji často nejvíc ohrožujeme my sami vlastní lhostejností. V obci se snažím
ze všech sil přispět k tomu, aby tu naše evropské
tradice žily. Byl bych moc rád, kdyby letošní Vánoce
přinesly do všech líbeznických domácností co nejvíce starých zvyků a koled a také dva tisíce let starou radostnou zprávu o tom, že na světě mohou
vítězit čisté úmysly, svobodná vůle a dobré vztahy
s druhými lidmi. To si nesmíme nechat vzít.

Od obecních voleb uběhlo něco málo přes
rok, jak se zatím daří plnit volební sliby?
Nechci, aby to vypadalo jako text z Rudého práva
před rokem 1989, ale zatím opravdu plníme, co
jsme slíbili. A dokonce se to daří rychleji, než jsme
před volbami napsali. Víc k tomu ale neřeknu,
abych to nezakřikl.
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Musíme především dostavět tělocvičnu se zázemím u fotbalového hřiště. To je hlavní úkol příštího
roku. Určitě předáme na jaře všem líbeznickým
juniorům nový skatepark. Také děti v mateřské
školce si budou moci hrát od jara v nově upravené
zahradě. Pravděpodobně budeme muset znovu
rozšířit školu. Poslední možností je úprava podkroví pro další třídy. A pokusíme se dál pracovat
na rekonstrukcích chodníků, aby se všichni mohli
po obci pohybovat pohodlněji. Zkusíme ještě zajistit výtah do Zdravotního střediska. Více toho
ale nezvládneme. Rozsáhlé úpravy a opravy cest
budou muset ještě počkat.

V médiích proběhla zpráva, že v příštím
roce povedete kandidátku za ODS do krajského zastupitelstva. Je tomu tak a proč jste
se rozhodl kandidovat?
Byla to přirozená volba. Středočeský kraj dobře
znám. Práce pro Líbeznice má viditelné pozitivní
výsledky. Zato ve středních Čechách vládnou už
osmým rokem sociální demokraté ruku v ruce s komunisty. A vládnou bohužel špatně.
Kraj se nerozvíjí, jak by mohl. Nejvíce je to vidět
ve školství, na středočeských silnicích a bohužel
i v nemocnicích. Chtěl bych to změnit. Vzpomeňte
si navíc na výsledky několika předchozích voleb
v Líbeznicích. Vždycky se diametrálně lišily od celostátních výsledků. Tak by bylo pěkné, kdyby se
tentokrát přiblížily a názory líbeznických občanů
měly v krajské správě větší zastání.

foto -ji-

Pokud v krajských volbách uspějete, budete
mít čas na starostování a dá se vůbec skloubit práce pro kraj s prací pro obec?
Líbeznice neopustím. Starostování je pro mě závazek.
Když jsem se do toho dal, dovedu to do konce volebního období. Kdo mě zná, ví navíc dobře, že dávno
nepracuji jen 8 hodin denně. Tak to možná bude ještě
intenzivnější. Pro Líbeznice chci ale pracovat dál. Bydlím tu spolu s manželkou a dětmi a záleží mi na tom,
jak se tu žije a bude žít.

Veškeré vaše aktivity jsou časově velice
náročné, zbývá ještě nějaký čas na rodinu,
případně koníčky? A jak volný čas trávíte
nejraději?
To je bohužel druhá strana mince. Někdy to vypadá,
že jsem se oženil i s Líbeznicemi. Volného času je
pomálu, ale o to víc se ho snažím užít s rodinou. Na
koníčky třeba dojde později.

Na závěr poprosíme o přání líbeznickým
občanům do roku 2016?
Na prvním místě přeji pevné zdraví a spokojený rodinný život. Přeji ale také dobré sousedy. Ty si sice
nevyberete, ale hodně na nich záleží – pro život
i pro obec. Přeji také, abychom v sobě nacházeli
chuť dělat něco pro své okolí a nebýt lhostejní
k tomu, co se děje metr za naším plotem.
Děkuji za rozhovor
František Grunt
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30 LET RYBOVKY
V LÍBEZNICÍCH
Letos si připomínáme výročí výjimečného českého skladatele Jakuba Jana Ryby. Konkrétně
250. výročí narození a 200. výročí úmrtí.
Člověka, který působil jako venkovský učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Člověka, který měl třináct
dětí a který poslední roky svého života žil v nouzi
a v trápení s úřady kvůli svému učitelskému a kostelnímu působení. Žil v tak velkých těžkostech, že
volil odchod ze života… Člověka, který přes všechny
své útrapy psal hudbu i slova plná vřelosti a radosti.
Ta i po dvou stech letech otevírají naše srdce.
Napsal 1 300 skladeb, převážně duchovních –
desítky mší, krásných písní a mnoho mnoho dalšího
se svou typickou půvabnou melodikou. Preferoval
i u duchovních skladeb češtinu s tím, že z latiny
nemá dostatečný užitek ani zpěvák, ani posluchač.

Důležitý part trubek v podání Libora Řápka

foto -vm-

Diriguje Lucie Stollová

foto -vm-

Líbeznická tradice
Ale my v Líbeznicích oslavíme ještě jedno výročí – letos
na silvestra budeme mít v našem kostele jeho slavnou
Českou mši vánoční již po třicáté.
A tak bych se ráda za celou historií trochu ohlédla.
Osmdesátá léta jsem trávila na pražské konzervatoři
jako studentka varhanního oddělení, což bylo asi to
nejúžasnější, co jsem mohla v té době dělat. Jelikož
nás varhaníků bylo málo, žili jsme tam jako jedna rodina a dostávali jsme opravdu kvalitní hudební vzdělání
spolu s dirigenty a skladateli od velmi kvalitních profesorů.
V roce 1986 jsme se domluvili s mým spolužákem,
rovněž varhaníkem Františkem Šťastným, že zorganizujeme „Rybovku“. On se svým chrámovým sborem
na Mělníku, já se svou hrstkou statečných v Líbeznicích. Páter Pavel Kuneš, tehdejší líbeznický farář, velký
milovník hudby, to podpořil s velkým nadšením.
Na Boží hod jsme jeli my z Líbeznic vypomoci do
Mělníka a na silvestra zas přijeli mělničtí k nám. Na
Mělníku dirigoval svůj sbor František a já hrála varhanní part, na silvestra jsme si to prohodili.
Sešli jsme se až na generálce na silvestra odpoledne a já měla poprvé v životě předstoupit před sbor
jako dirigent. Začátky byly těžké. Nesměle jsem se
krčila u kůrového zábradlí, ale mělničtí bodří chlapi
vykřikovali: „My nevidíme dirigenta!“ Tak se našla
honem nějaká bedna, na kterou jsem vylezla, a hned
se ozvalo spokojené: „A hele, vona je hezká!“ (No,
bylo mi tehdy 19.)
Zkoušku jsem začala nejistými gesty, ale rozpadající se sbor a pud sebezáchovy mě rychle dotlačily
do velkých a jasných gest. Krásné basové sólo
Mistra zpíval od začátku tatínek Karel Stoll. (Tento
milovaný part přenechal profesionálům, až když mu
bylo 80.) Před tím prvním provedením v roce 1986
vyšel tatínek po zkoušce z kostela ven, kde ho odchytil tehdejší představitel KSČ s výhrůžkou, že si to
odskáče. Po Vánocích pak byli tatínek i Pavel Kuneš
pozváni na kobereček, ale již další rok jsme dostali
pochvalu za kulturní přínos.

RYBA PSAL HUDBU I SLOVA
PLNÁ VŘELOSTI A RADOSTI
Ženská sóla několikrát zpívala maminka Helena
Stollová svým krásným sametovým altem a moje sestra
Michaela s křehkým vřelým sopránem, ale většinou
jsme sólové party přenechávali profesionálům. A tak
se na líbeznickém kůru vystřídala řada opravdu skvělých pěvců. Dlouhé roky sem obětavě a nadšeně jezdil
Jiří Kotouč, výborný zpěvák a vynikající pedagog.
Mimo jiné založil a vedl soubory Camerata nova a Col-
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legium flauto dolce. Ještě dnes slyším jeho nezapomenutelné Adeste fideles, kterým nás vždy „odboural“.
Další jedinečnou hvězdou byl Alfréd Hampel, sólista ND a Státní opery. Z dalších sólistů zmíním ještě
Jana Holuba. Pravidelně celé roky k nám také jezdí zpívat altové solo Lenka Pištecká, učitelka zpěvu a umělecká vedoucí chlapeckého sboru Bruncvík. Sopránové
sólo pak mnoho let zpívala Lenka Pecharová.

PO TŘICÁTÉ U NÁS V KOSTELE
I u varhan se vystřídalo mnoho výjimečných lidí.
První roky hrával již zmiňovaný František Šťastný, kterého dnes můžete slyšet na koncertech jako sólového
varhaníka nebo člena souborů. Pak tu hrál vynikající
varhaník – též spolužák Petr Edlman, který se kromě
toho dlouhé roky staral i o líbeznické kostelní hodiny.
Mnoho let tu hrával i Otto Novák, legenda českých
varhaníků – dómský varhaník Svatovítské katedrály
a chrámový varhaník u sv. Jakuba na Starém Městě.
Nebo Jan Blabla, skladatel a regenschori u sv. Ignáce
na Karlově náměstí. Dále Vladimír Jelínek, regenschori
u sv. Josefa na náměstí Republiky, Adolf Melichar, varhaník a sbormistr Státní opery a umělecký vedoucí
chrámového sboru na Břevnově a další a další
A orchestr! Tam pravidelně usedají ke svým nástrojům profesionální muzikanti ze Státní opery, Národního divadla, České filharmonie a z dalších těles. Mezi
nejvěrnější patří sourozenci Vrkočovi, manželé Sršňovi
(Malá česká muzika Jiřího Pospíšila).
A samozřejmě Řápkovi! Bez trubek by to nešlo!
A bez tympánů taky ne. U nich téměř vždy sedí
Miloš Holman, který poprvé hrál s takovým nasazením,
až se třásl oltář – alespoň podle očitého svědectví Pavla
Kuneše.
No a sbor! Krom mělnických a naší rodiny jsou to
další věrní z Líbeznic a okolí – Konopáskovi, Filip Musil,
Berta Chybová, dřívější líbeznická varhanice, a další.
Též přicházejí posily se sólisty nebo ze spřátelených
sborů – například členové svatoignáckého sboru.

Za těch 30 let se tu sešla opravdu velká spousta
muzikantů ze široka daleka.
Nejcennější pro mě je, že všichni sem jezdí rádi, že
se sem všichni rádi vracejí, že celá akce je pro radost
nám všem – účinkujícím a doufám i posluchačům.
K této přátelské atmosféře vždy přispíval i Pavel
Kuneš, který vždy s námi před mší nebo po ní společně
poseděl a pobyl a který stále věrně jezdí a spolu se současným farářem Vladimírem Málkem nám dávají podporu.
Pokaždé když si stoupám na svou vratkou „dirigentskou lavici“, cítím pokoru a vděčnost – za tu neobyčejnou Rybovu hudbu a jeho překrásný text a za
všechny ty roky, kdy se všichni setkáváme, byť jednou
do roka.
Je opravdu krásné vidět všechny ty tváře, když se
s radostnou jiskrou v oku dívají, kdy dám nástup a pak
s nadšením zpívají a hrají, co to dá. Dá mi vždy hodně
práce, abych se svým dojetím vydržela až do závěrečného „Narodil se Kristus Pán“.
A tak věnuji tuto vzpomínku všem muzikantům
a zpěvákům, všem jmenovaným a těm mnohým nejmenovaným, kteří obětavě, nezištně a s radostí přijížděli a přijíždějí strávit silvestrovské odpoledne
a podvečer k nám do mrazivého kostela.

S RADOSTÍ A JISKROU V OKU
Díky vám všem, kteří jste zanechali na našem kůru
svůj otisk – ať chodíte po našich cestách, nebo zpíváte
a hrajete v nebeských kůrech, všechny vás v poslední
den roku vidím před sebou. A je vás opravdu plný kůr.
Všem ze srdce děkuji, všichni zůstáváte v mém srdci.
S láskou a vděčností
Lucie Stollová
Těším se na 30. silvestrovské setkání a srdečně
všechny zvu. Přijďte s námi a s J. J. Rybou pobýt.
A pokud máte nějakou sborovou zkušenost, neostýchejte se k nám přidat. Každý je vítaný.
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ROZHOVOR

LÍBEZNICKÉ
ODPADY
V ROCE 2015
V letošním roce se obec Líbeznice rozhodla
nově určit podmínky nakládání s komunálními
odpady na svém území, ty zahrnula do kritérií
veřejné zakázky a v jejím rámci hledala nového
poskytovatele těchto služeb. Staronovým poskytovatelem služeb se v konkurenci velkých
nadnárodních společností stala firma IPODECČISTÉ MĚSTO, jejího ředitele Karla Vančuru
jsme požádali o několik odpovědí na téma současnost a budoucnost nakládání s odpady
v obci.

Odpady v číslech
Kolik a jakých odpadů produkuje obec Líbeznice, resp. její obyvatelé?
V letošním roce produkují obyvatelé obce měsíčně
průměrně 62 tun odpadů, na sběrný dvůr z toho
připadá 26 tun, zbývajících 36 tun pochází z nádobových systémů umístěných u obyvatel (směsný
a biologicky rozložitelný odpad), resp. v obci (nádoby na tříděný sběr a nebezpečný odpad, toho je
ale minimální množství). Pochopitelně je nejvíce
směsného komunálního odpadu, zhruba 22 tun
měsíčně, oproti loňskému roku významně vzrostl
podíl biologicky rozložitelného odpadu, kterého je
6 tun měsíčně z nádobových systémů a 11 tun měsíčně ze sběrného dvora. Meziroční pokles hmotnosti vytříděného papíru je v souladu s vývojem
v celém regionu, podle našich odhadů jsou z kontejnerů na papír průběžně vybírány atraktivní komodity (noviny a časopisy), ty si jejich „nabyvatelé“
obchodují na svůj účet a v kontejnerech zůstává
lehčí lepenka a další hůře obchodovatelné sortimenty. Obci pak chybí prostředky od kolektivních
systémů, které jsou jedním ze zdrojů financování
nakládání s odpady na jejím území.

Jak správně třídit?
Dá se popsat a dá se někde najít, co do jednotlivých kontejnerů patří a co ne? Vždycky
třeba váhám, jestli je možné do kontejneru
na plasty vyhodit polystyren, zda je tam
možné vyhodit koberec z umělých vláken
nebo drobné blyštivé obaly od cukrovinek?
Obecně jsou výsledky třídění v obci Líbeznice nadprůměrně dobré, to dokládá i výše uvedená statistika. Zejména to, jak obyvatelé obce zareagovali na
změnu naší legislativy týkající se povinného třídění
biologicky rozložitelných odpadů, u nádobového
svozu jde o meziroční nárůst téměř o polovinu (!).
Cenné rady pro každého, kdo si není jistý správným tříděním svého odpadu, poskytují například
webové stránky www.jaktridit.cz, ten polystyren
prosím vhazujte do žlutých kontejnerů, po menších
kusech. Na každém kontejneru je umístěný základní
přehled vhodných odpadů, pokud na tom vámi užívaném nálepka chybí, rádi ji doplníme.

Karel Vančura

žení odpadu na skládkách se mají podle aktuálně
projednávaného zákona o odpadech zvýšit ze stávajících 500 Kč do roku 2023 až na 1 850 Kč za
tunu, od roku 2024 nebude možné směsný odpad
na skládky ukládat vůbec. Budoucí náklady obce na
odpadové hospodářství jsou tak doslova v rukou
každého obyvatele.
Většina směsného komunálního odpadu z obce
aktuálně končí v pražské spalovně, i ta má ale svoje
technologické odstávky. Pokud by tyto odstávky trvaly déle, bude každá tuna vytříděného odpadu
znamenat menší riziko pro rozpočet obce i peněženky obyvatel – nebude muset skončit na skládce.
Vedle průběžné výchovy (zejména mladé generace) ke třídění odpadů považuji za velmi potřebné
řešení problematiky odpadu ze živností, zde je výzva
k podstatnému zvýšení účinnosti třídění odpadů
doslova ekonomickým diktátem s ekologickým akcentem. Živnostenský odpad nepatří do nádob na
tříděný sběr hrazený obcí, to je ale myslím obecně
známo a případné ukládání těchto odpadů do
nádob určených pro obyvatele je porušením platné
legislativy s dalšími komplikacemi pro podnikatele
ve vztahu k povinné evidenci odpadů apod.

Co nás čeká v nadcházejícím roce
Budoucnost odpadů
Do budoucna by mělo skládkování odpadu
výrazně podražit a výhledově se dokonce úplně
omezit. Co to bude znamenat?
Čím více odpadu vytřídíme, tím méně ho budeme
muset za drahé peníze likvidovat, poplatky za ulo-
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Nezbytností je dále pokračovat v trendu zvyšování
účinnosti třídění odpadů, obecní systém odpadového hospodářství je velmi dobře nastaven a parametricky to umožňuje. Pokud by měla být realizována v současnosti prezentovaná evropská legislativa pro období do roku 2030, to je v podstatě za
chvíli, tak ta předpokládá zvýšení opětovného používání a recyklace komunálních odpadů na 70 %,

foto archiv

u obalových odpadů na 80 %. To jsou cíle, které
jsou vysoko nad současnou realitou, a nejde jich dosáhnout ze dne na den. Každodenní zamyšlení nad
tím, jestli to, co se chystám vhodit do nádoby na
směsný odpad, tam skutečně vhodit musím, to je
docela hezké novoroční předsevzetí.
-na-

Líbeznická místa
pro tříděný odpad:
plasty – 25 kontejnerů, 11 stanovišť
papír – 16 kontejnerů, 11 stanovišť
sklo – 10 kontejnerů, 7 stanovišť
napojový karton – 7 kontejnerů,
7 stanovišť
textil – 2 kontejnery, 2 stanoviště
baterie – 1 nádoba

Sběrný dvůr:
➔ velkoobjemový odpad
➔ všechny typy elektrospotřebičů
➔ zářivky a úsporné žárovky
➔ bioodpad
➔ pneumatiky (za úplatu)
➔ stavební suť

(ve větším množství za úplatu)

Líbeznický zpravodaj 12/2015
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ODPADY

NAŠE ODPADOVÉ
POVINNOSTI
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 odpadů) splatný nejpozději do 30. ledna každého
kalendářního roku. Sazba poplatku pro fyzickou
osobu činí 500 Kč.

Kdo poplatek platí?
...jako každý čtvrtek

a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost
může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodiny nebo bytový dům vlastníkem
nebo správcem. Společný zástupce, vlastník či
správce domu je povinen obci oznámit jména a data narození 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 cizinců
na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
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 fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku
za jednu fyzickou osobu.

BIODOPAD
I letos bude možné využít sezonního svoz bioodpadu. Loni jej využívalo více než 80 domácností. Svážet se bude za stejnou cenu jako
v loňském roce od března do listopadu. Stejně
jako loni bude svoz zajišťovat společnost IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a. s., a bude probíhat každou
sudou sobotu v měsíci. První svoz proběhne v sobotu 12. března a poslední 19. listopadu 2016.

Co PATŘÍ do nádoby na bioodpad:
➔ posekaná tráva
➔ spadané ovoce (prokládané trávou

a řezem z keřů)
➔ řezanka a větvičky z ořezu keřů
➔ zemina z květin bez květináčů
➔ plevele
➔ pokojové rostliny
➔ listí (bez smetků z ulice)
➔ odpady z ovoce a zeleniny (okrajky

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 Líbeznice
č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro
příjemce jméno a příjmení + bioodpad. Po zaplacení
uvedené částky a připsání platby na účet obce vám
bude známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky zaslána poštou.

Co do nádoby na bioodpad NEPATŘÍ:

➔ Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na

➔ podestýlka od drobných domácích

sběr bioodpadu budou zájemcům o tuto službu
bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního
vztahu).

Firmy a OSVČ platí na základě Smlouvy o využívání systému nakládání s odpadem, kterou mají
možnost uzavřít s obcí Líbeznice. Cena za odvoz
jedné nádoby (120 l nebo 110 l) je 2 500 Kč
za rok.

➔ Cena za poskytování služby činí 60 Kč mě-

Existuje nějaká sleva?

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

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

foto -mk-

síčně u menší nádoby a 110 Kč u větší nádoby –
tj. 540 Kč za sezonu u menší a 990 Kč za sezonu u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH
ve výši 20 %.

z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
➔ skořápky z vajec
➔ slupky z citrusových plodů
➔ sedliny kávy a čaje (i s papírovým

filtrem), čajové sáčky
➔ květináče z lepenky a rašeliny

zvířat
➔ pleny
➔ pytlíky z vysavače
➔ oharky z cigaret
➔ uhelný popel
➔ smetky z ulice
➔ zbytky omáček, pomazánek,

majonézových salátů
➔ oleje
➔ kosti

Jana Idjerová

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 Líbeznice
č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro
příjemce jméno a příjmení. Po zaplacení uvedené
částky a připsání platby na účet obce vám bude
známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky
zaslána poštou.

POPLATKY ZA PSY
Každý nový rok začíná placením různých poplatků. Touto cestou bych chtěl připomenout, že
schválením Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011
(úplné znění je na našich webových stránkách)
došlo v naší obci ke změně, ale i ke zvýšení
ceny poplatku za psy. Současně byl zaveden
nový poplatek z ubytovací kapacity.

Prosíme platby hradit až od 1. 1. 2016.
Jana Idjerová

Líbeznický zpravodaj 12/2015

Pro upřesnění uvádím, že roční poplatek za prvního
psa je ve výši 150 Kč, za druhého a každého dalšího

psa téhož držitele 300 Kč. Slevu mají ti majitelé,
kteří mají psa opatřeného čipem nebo tetováním.
Ti potom platí poplatek za prvního psa 100 Kč a za
druhého a dalšího psa téhož majitele 250 Kč. Poplatek je nutné uhradit do 15. února daného roku.
Úpravou obecně závazné vyhlášky budou nyní platit
všichni majitelé psů v naší obci, vyjma majitelů
s průkazem ZTP a ZTPP.
O poplatku z ubytovací kapacity hovoří OZV
č. 1/2011 v části VI. v čl. 9 až 11, kde je dána povinnost těm, kteří poskytují ubytování platit za jedno
lůžko a den 5 Kč. Tento poplatek je splatný do 15
dnů po uplynutí každého čtvrtletí daného roku.
František Závorka
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SBĚRNÝ DVŮR CELOROČNĚ OTEVŘEN
I VE STŘEDU

ODPADY

KAM S TUKY
A OLEJI
Z KUCHYNĚ?
Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zaděláváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr
rozšířil své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společnost EKO-PF. Stačí
přinést oleje či tuky v PET lahvi 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 a či dřezu, je nanejvýš pravděpodobné,
že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení,
respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější
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 nečistot 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
jinak. Můžete je shromáždit d použitých PVC obalů
(PET lahve atd.) a následně odložit ve sběrném
dvoře do určených separačních nádob. Obec Líbeznice tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře bezplatně od ledna 2013.
František Závorka

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

HÁLKOVO
PÍRKO 2015

Mišurcová Šárka
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CELOROČNÍ PROVOZNÍ DOBA:
St 17.00 – 19.00 hodin
So 09.00 – 11.00 hodin
Sběrný dvůr v areálu ČOV, Východní ulice, slouží
pro líbeznické občany k odkládání objemného
odpadu, bioodpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu, které nelze odložit do sběrných
nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

odpad ze zahrad (listí, tráva, větve)
elektroodpad
zářivky
léky a léčiva
barvy a laky
velkoobjemový odpad
stavební suť (jedno kolečko s objemem do 50 kg)
autobaterie

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

➔
➔
➔
➔

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

František Grunt

PROSBA VŠEM
PEJSKAŘŮM
Opětovně si dovolujeme připomenout všem majitelům psů, aby po svých miláčcích uklízeli. V obci
je snad v současné době již dostatečný počet
odpadkových košů s pytlíčky na psí exkrementy.
Prosíme, používejte je, a to minimálně z těchto tří
důvodů:
1. Jde o to základní, co můžete udělat pro to, aby
byla naše obec hezkým a příjemným místem.
2. Nedělejte, prosím, sousedům to, co nechctete,
aby dělali oni Vám.
3. Pokud vám nestačí ani jeden z těchto důvodů,
mějte na paměti, že vás při vaší ledabylosti může
někdo vyfotografovat. A o takovou popularitu
jistě nestojíte! ☺
Pavla Zarembová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

WILLI LÍBEZNICE

Začátkem prosince se již tradičně vypravili líbezničtí
recitátoři do Odoleny Vody, kde se zúčastnili přehlídky mladých recitátorů Hálkovo pírko. Tato akce
je vždy perfektně připravená a děti se na ni těší.
Všichni se vzájemně pobavili zajímavými, krásně
přednesenými texty a nakonec dostali za odměnu
knihy a sladkosti.
Líbeznické děti pozvaly mladé recitátory z Odoleny Vody, Zdib, Panenských Břežan a Klecan na recitační soutěž Líbeznická bublina, jejíž první ročník
se bude konat v ZŠ Líbeznice koncem května.

Líbezničtí recitátoři

Provozní doba sběrného dvora se rozšiřuje, občané Líbeznic mají nově možnost využít služeb
sběrného dvora po celý rok ve středu od 17 do
19 hodin.

Co můžete složit v rámci zaplaceného
poplatku za odpad:

foto Šárka Mišurcová

Často si všímám, že v naší společnosti je stále více
osobností, které se hlásí ke skautskému světu. Vyprávějí o nezapomenutelných zážitcích, o partě a přátelství, které jsou na celý život. Nejednou se stalo, že
návyky a zkušenosti získané ve skautských oddílech
jim pomohly v mnoha krizových, zoufalých a nečekaných situacích. Děti, které navštěvují skautské oddíly
a vyrůstají pod naším vedením, budou v dospělosti
také vystavovány mnoha svízelným překážkám a odpovědným krokům, při kterých mohou využít to, co
jim předáme. Važme si prosím jejich důvěry a nadšení,
se kterými nás následují. Mějme na paměti, že skautská výchova je specifická právě hodnotami, které předáváme prostřednictvím dětí dalším generacím.
Věděli jste, že skautský vedoucí, který vede oddíl,
jezdí pravidelně na výpravy, na tábor, vzdělávací kurzy
a školení odpracuje během roku až 500 dobrovolnických hodin? Jsou to až tři měsíce běžné pracovní doby.
Ve středisku Willi Líbeznice takto pracuje více než
deset vedoucích. Celá organizace však využívá práce
i jiných členů, než jsou vedoucí, kteří mají za úkol přímou výchovu dětí, a tak je velmi složité dopočítat se
času, který investujeme dohromady. Rád bych poděkoval za práci všem, kteří ve středisku Willi Líbeznice
pomáhají. Jsem šťastný, že mohu být u této činnosti
s vámi.
Vedoucí střediska – Fred

Ze skautského tábora

foto Fred

HALLOWEEN
PÁRTY
S kamarádkou jsme si vymyslely a následně i uspořádaly Halloweenskou párty. Do její přípravy a organizace
se zapojil i můj skautský oddíl Kaktusáků. Na naše pozvání přišly děti z oddílů Vlků, Stopařů a Štik. Akce se
konala čtrnáctého listopadu v Arše. Hráli jsme různé
hry s halloweenskou tematikou, přičemž měl každý
z účastníků nějakou halloweenskou masku. Všichni
ocenili i naše vlastnoručně připravené občerstvení. Nesměly chybět strašidelné historky. Někteří účastníci vyprávěli dokonce tak strašidelné historky, že se pak
polovina hostů bála jít na noční hru, která se hrála
venku na Mratínce. Myslím, že se nám párty povedla
a všem účastníkům se líbila. Už se těším, jak se budeme bát příští rok.
Danda
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STIMULAČNÍ
PROGRAMY
Blíží se konec roku a skoro u každého z nás tak
nastává čas bilancování. Co se nám v uplynulém roce povedlo, co ne a co příští rok uděláme
lépe nebo úplně jinak.
My u nás ve školce se snažíme celý rok dětem vštípit nové znalosti, dovednosti i správné návyky.
Dost velkým úkolem je pak příprava předškoláků.
Vedle běžného vzdělávacího programu hledáme
i nové metody, které by budoucím prvňáčkům
usnadnily nástup do školních lavic. Momentálně
naše školka nabízí dva ucelené programy, které
chci představit.

Jedná se o stimulační program Maxík, který
děti hravou formou připravuje na školní zátěž. Jde
o krátkou každodenní přípravu dítěte ve spolupráci s rodičem. Rodiče totiž často nevědí, v čem
by se dítě mělo rozvíjet a co naopak umět zatím
nemusí. Proškolený pedagog každý týden ukáže
rodičům, jak a co procvičovat, popřípadě sleduje
správnost prováděných úkolů. Jemně upozorní na
chyby či poradí. Patnáct lekcí programu se skládá
z činností zaměřených na celkový rozvoj dítěte. Ať
už nácvik nových pohybových stereotypů (stabilní
držení těla, sezení, postoj, zdravé dýchání), grafomotorických a komunikativních dovedností, tak
i rozvoj funkcev oblast zrakové, sluchové, prostorové orientaci. Dokonce cvičíme i koncentraci
pozornosti. Velkou zpětnou vazbu nám poskytli
letošní prvňáčci. Pro děti, které tento program
s rodiči absolvovali, byl nástup do školy o trošku
snadnější…
A protože jsme se ve školce nespokojili pouze
s Maxíkem, hledali jsme něco dalšího.
Zaujala nás metoda NTC systém učení. Tato metoda je výsledkem výzkumů v oblasti neurologie,
medicíny a psychologie. V podstatě vychází z po-

znatků, že období dítěte do 7. roku života je nejcennější pro stimulaci mozkových aktivit. Metoda
nabízí ucelenou sadu podněcování motorického
cvičení, učení abstraktních symbolů, jejich třídění
a tvoření asociací až po sigmatické hádanky, které
jsou zaměřené na rozvoj divergentního myšlení.
Všechny děti zapojené do tohoto programu mají
tak šanci zvýšit svůj inteligenční potenciál.

DĚTEM VŠTĚPUJEME
DOVEDNOSTI A SPRÁVNÉ
NÁVYKY
Této metodě jsme se začali věnovat s dětmi ve
žluté třídě, složené z předškoláků. Pro děti je to
něco nového a zatím i velice zajímavého. S radostí
přijímají neznámé informace, aniž by si všimly, že se
vlastně učí. A my pevně doufáme, že nabytých vědomostí využijí v mnoha předmětech ve škole, ale
i v životě.
Jiřina Svobodová, učitelka MŠ

31 POKLADŮ
V OBŘADNÍ SÍNI
ANEB VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
Jednou z krásných tradic v Líbeznicích je slavnostní vítání nových občánků, a proto na sobotu 21. listopadu 2015 obec pozvala 37 dětí
narozených v uplynulém roce.
Slavnostního vítání se účastnilo 31 dětí se svými rodiči, příbuznými a dalšími členy rodiny či známými,
kteří v průběhu soboty přišli do obřadní síně zrekonstruovaného obecního úřadu postupně v 7 skupinkách.
Všechny děti i jejich doprovod čekal stejný
scénář vítacího aktu – milé oficiální přivítání, slavnostní proslov starosty obce Martina Kupky, který
mimo jiné vyzdvihl význam rodiny i důležitost
zázemí, domova a spokojeného života ve svém
rodišti. Obřad ozdobilo recitační a pěvecké vystoupení dětí z líbeznické mateřské školy, které
některé z přítomných dojalo až k slzám. Předškoláci potom předali vítaným dětem dárky v podobě hraček a pan starosta maminkám květiny.
Potvrzením vítacího aktu byl slavnostní zápis do
knihy.

Vítání našich nejmenších

Na závěr přišlo na řadu ještě fotografování.
Kromě již zmíněných dárků budou i fotografie, připomínající tuto slavnostní událost, dárkem od obce.
Vítání nových líbeznických občánků bylo nejen
oficiální, ale i slavnostní a dojemné. Přejme všem

foto Lubomír Vosáhlo

těm malým pokladům, aby se naplnila slova Martina Kupky z jeho projevu – aby v Líbeznicích mohly
žít ve zdraví svůj šťastný, plnohodnotný život.
Blanka Holičová Klokanová

OBECNÍ KNIHOVNA

VÁNOČNÍ
ROZJÍMÁNÍ V ARŠE
Obecní knihovna pořádala poslední akci v tomto roce
v komunitním centru Archa s názvem Vánoční rozjímání. Vánoční povídky od L. Aškenazyho, F. Nepila,
J. Skácela či M. Procházkové s úžasným zaujetím přednesli Václav Pavlík a Eva Hadravová. Známé koledy Já
bych rád k Betlému, Nesem vám noviny, Štědrej večer
nastal a další zahrála nadějná mladá kytaristka Karolína
Pavlíková. Předvánoční naladění se podle spokojených
účastníků povedlo a slova o vánocích v nás všech rezonovala do pozdního večera.
Alexandra Dančová
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HUDBA
V 19. století bylo zde i v okolí málo lidových hudebníků. Staří občané pamatují než jednoho kapelníka,
a to Františka Šejnohu. Ten se narodil 5. 12. 1842
v Bořanovicích, byl krejčím a bydlel v Líbeznicích
v č. 100 a 121 a později Na Mýtě (proti číslu 259),
kde i zemřel 23. 4. 1905. Jeho r. 1954 žijící dcera
Vlasta Doležalová vypravuje, že byla ze čtrnácti sourozenců ale třináct jich v mládí zemřelo. František
Šejnoha vyučoval hudbě a byl kapelníkem. V jeho
kapele hrávali dva hudebníci až z Libně – starý Vokoun se synem. Fr. Šejnoha hrál na housle, violu,
trubku a jiné nástroje. Se Šejnohou hrávali Karel
Novák a František Toulec z Líbeznic, Josef Řezníček
a Jan Suldovský z Báště, Karel Podracký z Předboje,
Malák z Buškovic, Václav Procházka z Měšic.

PRVNÍM KAPELNÍKEM
V LÍBEZNICÍCH BYL
FRANTIŠEK ŠEJNOHA
V Líbeznicích byly muziky v číslech 1, 44, 89. Asi
r. 1895 se Fr. Šejnoha pro nemoc vzdal kapelnictví
a jen doma vyučoval hudbě. Kapelu po něm převzal
Václav Procházka z Měšic. V r. 1902 dostala tato kapela při taneční zábavě 27 zlatých. Když 14. února
1904 hrálo 8 hudebníků při zábavě u Láhů v č. 1,
museli za to odvésti 4 K 80 h poplatku c. k. bernímu úřadu. Za hru při pohřbu dostalo 8 mužů
21 K. Kapela Procházkova hrála r. 1907 při maškarním bále spolku pokrývačů a každý z 10 hudebníků
dostal 6 K, 2 litry piva a večeři, kapelník měl 8 K.
Tehdy ze sálu platili 60 K.
Kolem r. 1895 utvořil kapelu také Karel Novák,
jenž se přestěhoval do Báště. Z Líbeznic byli tenkrát
hudebníci: Josef Novák, Jan Novák, Frant. Toulec,
Vilém Vorlíček, Antonín Malec, Vilém Kraus, Václav

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
4. 12. 1875 narozen rakouský básník, prozaik
a dramatik Rainer Maria Rilke – Život Mariin, Sonety
Orfeovi
10. 12. 1830 narozena americká básnířka Emily
Dickinsonová – Neumím tančit po špičkách, Básnické vzkazy z krajiny duše
11. 12. 1810 narozen francouzský básník, prozaik
a dramatik Alfréd de Musset – Zpověď dítěte svého
věku, Vzpomínka
14. 12. 1895 narozen francouzský básník, zakladatel surrealistického hnutí Paul Éluard – Veřejná růže,
Kdybych mohl říct vše
16. 12. 1775 narozena anglická spisovatelka Jane
Austenová – Emma, Pýcha a předsudek, Anna Elliotová
30. 12. 1865 narozen anglický spisovatel, básník
a novinář a nositel Nobelovy ceny za literaturu
Rudyard Kipling – Písně mužů, Kniha Džunglí,
Mauglí
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Vorlíček, otec holičů Františka a Václava, který měl
v č. 103 obchod a učil kluky hudbě. Jako jinde
i zdejší kantoři – učitelé bývali dobří hudebníci a varhaníci a vyučovali hudbě děti. Takovým výborným
muzikantem byl Jan Pavelka, jenž jako regenschori
zde hostil i hudební skladatele Antonína Dvořáka
a Josefa Bohuslava Foerstera.

PO NĚM KAPELU PŘEVZAL
VÁCLAV PROCHÁZKA
Z pozdějších učitelů vynikali jako hudebníci František Chládek, výborný klavírista, a Alois Chládek,
houslista, absolvent konzervatoře. Oba byli svobodní. Fr. Chládek zemřel r. 1920 a leží na zdejším
hřbitově. Alois Chládek odešel odtud asi r. 1912
někam na hudební školu, ale záhy zemřel ve věku
asi 40 let. Zdejší řídící kůru kostelního Antonín Růžička r. 1913 pobíral jen 256 K 92 h ročního platu,
který mu byl zvýšen na 400 K. Doplněk per
143 K 08 h byl rozvržen na katolické poplatníky
sedmi obcí: Líbeznice, 56,65 K, Sedlec 15,10 K, Bořanovice 7,40 K, Bášť 23,30 K, Měšice 5,30 K, Hovorčovice 4,30 K, Březiněves 31,03 K.
Hrabě Nostitz proti zvýšení platu regenschoriho
protestoval u místodržitelství a pak ministerstva kultury, jež taky jeho odvolání zamítlo. Týž šlechtic
podal stížnost ke správnímu soudnímu dvoru ve
Vídni, kde taky nepochodil, neboť 21. března 1916
vydali rozsudek, že majitel panství není po zákonu
legitimován k této stížnosti.

KAPELNICKOU ŽIVNOST
OBNOVIL V R. 1911
JOSEF KERLES
Když František Šejnoha kolem r. 1895 skončil
živnost kapelnickou, byla naše obec řadu let bez kapelníka. Až v r. 1911 se přistěhoval sem hudebník
Josef Kerles z Kralup, koupil domek č. 2 a dostal
povolení pro kapelnickou živnost. V domě č. 2 byl

krámek se smíšeným zbožím, jež paní Kerlesová
prodávala. Kerles byl krejčím, sestavil kapelu a vyučoval jinochy hudbě. Mimo jiné vyučil tyto hudebníky: Františka i Václava Toulce, Františka i Josefa
Šmatláka, Jaroslava i Josefa Böhma. Asi po čtyřech
letech Josef Kerles domek prodal a odstěhoval se
do Hrdlořez. Jeho odchovanci v čele s Antonínem
Zikou vytvořili hudební sdružení, hráli při cirkusových představeních na návsi a pod, ovšem „na
černo“ přes první světovou válku.
V Měšicích po Václavu Procházkovi byl kapelníkem Karel Bobek, a i když i on zanechal kapelnictví,
tu členy jeho kapely přijal zdejší Antonín Zika
r. 1919 a tak svůj soubor rozšířil na 25 členů.
V r. 1920 sestavil i Václav Novák (bydlel v č. 68, 32)
nový hudební soubor, většinou dechový, a tak až do
r. 1950, kdy byla zrušena kapelnická živnost, byly
v naší obci dvě kapely.

V LÍBEZNICÍCH SE POŘÁDALY
TANEČNÍ ZÁBAVY
V r. 1912 vydal Jan Urban, učitel v Bořanovicích,
„Hudební slabikář“ za 1 K 40 hal. Zdejší hudebníci
vytvořili hudební sdružení, ale tento spolek se rozešel
r. 1937. V r. 1927 a jindy pořádali taneční zábavy.
Taky zde žil Václav Šťastný, jenž hrával na harmoniku nejvíce v Praze, jeho žena byla Šmatláková
Božena. V r. 1934 Václav Šťastný tuto „kapelnickou
živnost“ odhlásil.
V r. 1897 se kapelník Karel Novák z Báště písemně zavázal zdejšímu spolku Dobromil, že na
členský pohřeb dodá hudbu s 10 muži, kteří od
spolku dostanou po zlatce a 50 krejcarech, při slavnostech v Líbeznicích obdrží po zlatce, při plesech
(bálech) po dvou zlatých osmdesáti krejcarech.
Roku 1936 stála hudba při pohřbu člena spolku
Dobromil 200 Kč o 9 mužích, v r. 1938 se kapelník
Václav Novák, cestář, zavázal, že dodá na členský
pohřeb hudbu o 8 mužích za 225 Kč.
Odborové sdružení zdejších hudebníků pořádalo
občas taneční zábavu, kupříkladu v r. 1927, ale
v r. 1937 se rozešlo.
Alexandra Dančová

POZVÁNKA

VÁNOCE
V KOSTELE
SV. MARTINA
24. 12. Štědrý den
16.00 Dětská mše
22.00 Půlnoční mše
koledy a pastorely
– Líbeznický komorní sbor
a trubači řídí Lucie Stollová
25. 12. Boží Hod
10.00
27. 12. Neděle
10.00 Svaté rodiny
31. 12. Silvestr
16.00 J. J. Ryba Česká mše
vánoční – spojené sbory,
orchestr řídí Lucie Stollová
1. 1.
Nový Rok
10.00
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VÁNOČNÍ
PLAMÍNKY
Jsme opět na prahu starých časů, kdy došlo
k velké události. Venkovská žena jménem
Marie z města Nazaretu dospěla a vzala si za
muže Josefa, který byl v Nazaretu tesařem.
Jednoho dne se Marii zjevil archanděl Gabriel a předpověděl jí narození syna. Když se blížil Marii termín
porodu, probíhalo sčítání lidu nařízené císařem Augustem. Každý se musel hlásit v místě, odkud pocházel jeho rod. Josef vzešel z rodu krále Davida, musel
se proto vypravit s Marií do Betléma, odkud tento rod
pocházel. Když po dlouhé cestě dorazili, nemohli sehnat ubytování a museli se uchýlit za městské hradby,
do skalní jeskyně, kterou měli pastýři upravenou jako
chlév. Tady Marie porodila syna, kterému dala podle
Božího ustanovení jméno Ježíš. Radostnou událost
zvěstoval archanděl Gabriel pastýřům pasoucím nedaleko svá stáda. Ti dále šířili zprávu po okolí. Vzdát
hold a pokleknout před právě narozeným Synem
Božím přispěchali i tři mudrcové z východu. Cestu jim
ukazovala jasná hvězda pohybující se po obloze, aby
se nakonec zastavila nad místem narození.

POKOJ VŠEM LIDEM
DOBRÉ VŮLE
Naši předci o vánočním čase vytvářeli a dodržovali prastaré zvyky. Umocňovali tak tajemnou a kouzelnou atmosféru vánočních svátků. Byl to hlas
zvonu jako zvěstovatel začínajících svátků. Dále
snítka jmelí, která má pokaždé stejně čarovnou moc
– ochraňuje před zlem, přináší odvahu, zdraví
a plodnost a skrývá v sobě kouzlo – udrží pevný sva-

zek mezi dvěma osobami, proto polibek pod jmelím. Vánoční strom ozdobený jablíčky, papírovými
ozdobami a cukrovinkami. Na Štědrovečerní slavnostně prostřený stůl patřila hrachová či čočková
polévka, nákyp s houbami zvaný hubník nebo černý
houbový kuba z krupek, oplatky s medem, kořeněná sladká omáčka ze sušeného ovoce, které se
říkalo muzika, a vánočka.
Pak tu máme dar. Obdarovávala se příroda, dobytek a lidé. Darem bylo ovoce, pečivo, sladkosti i peníze.
V 19. století se Vánoce stávají více soukromým svátkem, ale také více oblíbeným a očekávaným svátkem
dětí. Začíná-li se stmívat o Štědrém večeru, vyhlížejí
děti z oken, zdali na chvilku nespatří tajemného Ježíška, který umí všechny děti na světě obdarovat. A nezapomeňme na koledu. Prastarým původem koled je
dávný obřad, při kterém zpěváci – koledníci přáli štěstí,
zdraví, dobrou úrodu a byli za to obdarováni.
Přes všechny zásahy, které vnesla moderní doba
do Vánoc, zůstávají tyto dny stále svátky pokoje
a míru v nejširším slova smyslu.

„Kdybych měl zrušit všechny svátky v roce, Vánoce bych tam nechal,“ napsal Jan Neruda.

UŽÍVEJME SI VÁNOČNÍ
ZVYKY V KLIDU A POHODĚ
Nechme si Vánoce – jsou o nás, našich tradicích,
o naší víře v lepší časy, o našich nadějích, prozřeních
a o lásce.
O vánočním čase rozsviťtme všechna světla
a rozžehněme všechny svíce. Buďme se svými blízkými, vzpomeňme na opuštěné a nemocné. Nechme rozhořet vlastní plamen v srdci a radujme se ze
života, který máme.
Krásné a pokojné Vánoce.
Alexandra Dančová

PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ
DANĚ JIŘÍKOVÉ
JE MEZI NÁMI
Přišel čas poděkovat jedné líbeznické
občance. Je mezi námi, je jedna z nás. Je
skromná, je nenápadná.
Téměř rok platí třem žákům líbeznické školy
obědy. Sama přišla s nápadem, sama oslovila
ředitelku školy, sama chtěla pomoci.
Je mezi námi, je jedna z nás. Ale není jen
jedna z mnoha, je obdivuhodná.
Patří jí velký dík.
Ivana Pekárková

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme prosincovým jubilantům: Kreisingerová Hana – 93 let, Kačírková Eliška – 90 let, Vrabcová Drahuška – 83 let, Goszová Naděžda – 81 let,
Závorka František – 60 let.
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Zastupitelé a pracovníci obce Líbeznice
přejí pokojné vánoční svátky
a mnoho krásných a šťastných chvil v roce 2016.
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Kalendář akcí pro rok 2015
24. 12. Vánoční setkání
s betlémským světlem
Mírové náměstí, 14 hodin

POZOR, POZOR!
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
SEZNÁMIT SE S KNIHOU
Jany Jirouškové, kurátorky afrických
sbírek Náprstkova muzea
Tajný cestovní deník
Agáty a Kožicha
VÁNOČNÍ
CENA

170,-

Více informací na
www.grafika-agama.cz
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