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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

ŠKOLA MÁ ŠEST NOVÝCH UČEBEN
A SÁL PRO ŠKOLNÍ AKCE

Nový školní sál před dokončením

foto -lč-

Krátce před vánočními svátky skončila úspěšně poslední letošní velká obecní stavba. Základní škola
a Základní umělecká škola Líbeznice dostaly 6 nových učeben v podkroví a také sál pro koncerty, pro
taneční přípravu a nejrůznější školní akce. Od nového pololetí se kapacita školy zvýší na 1020 žáků.
Celkově přišla přestavba půdních prostor na 35 miliónů
korun. Významnou část ve výši 26 miliónů korun pokryla státní dotace. Na zbývající část investice se složily
obce ve spádovém obvodu školy. Samotné Líbeznice
vloží do projektu nejvyšší částku 4,5 miliónu korun.
„S ohledem na to, co všechno se díky této částce
podařilo vyřešit a vybudovat, je to velice rozumná investice. Škola má nejen nové učebny s interaktivními
tabulemi, ale podařilo se zároveň kompletně vyměnit
střechu, do které by obec v nejbližších letech stejně
musela investovat. Navíc vznikl i nový krásný sál pro
nejrůznější využití a důstojné zázemí pro učitele,“
vyčísluje změny starosta obce Martin Kupka.
I v tomto případě vsadilo vedení obce na návrh řešení od architekta. Stavbě předcházela samozřejmě
i diskuse s pedagogy o tom, jak by mohlo uspořádání
nového prostoru vypadat. Nejvážnější omezení ale
představovaly požární předpisy a normy. „Postupně
jsme vyloučili hned několik variant, které přísné normy
nesplnily a hledali jsme cenově dostupné řešení.
Vypomohli jsme si nakonec požárním můstkem do
budovy s učebnami ZUŠ. Tím se podařilo vyřešit problém únikových cest. Celé projektování se ale ze všeho
nejvíc podobalo tanci mezi kapkami deště. Snažili jsme
se především vytvořit zajímavé a pěkné prostředí pro
žáky. Každá třída má svou barvu. Z každé je také
krásný výhled na obec a z chodby pak na Duhovku.
Všechno by se tu mělo spojit v jeden smysluplný celek.
Znovu jsme využili konstrukci z lepených dřevěných
vazníků. Jen díky tomu nemusí mít celý prostor vlastně
žádný sloup. Velkou péči jsme věnovali koncertnímu
sálu a aule. Měli jsme za úkol zajistit dobrou akustiku
sálu. Vyřešili jsme to vlastně výtvarným dílem. Strop
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totiž tvoří kombinace různě vysokých trojúhelníkových
ploch. Věřím, že i díky tomuto osobitému řešení, bude
prostor pro všechny návštěvníky příjemný a lákavý,“
přibližuje celý projekt architekt Jan Hájek.

ZNOVU SE NAVÝŠILA
KAPACITA ŠKOLY
Do odvážné a rozhodně nevšední hry se výtvarnice Barbora Zachovalová dostala spolu s architektem při vymýšlení barevných kombinací. „Nic by
nemělo být nahodilé. Snažili jsme se o to, aby naše
řešení mělo co největší výtvarný náboj. Rozhodně
takovou půdní vestavbu v žádné škole nemají. Škola
přece není jen prostor pro napomenutí v žákovské
a špatné známky. Chtěli bychom, aby si ke všem netradičním výtvarným prvkům žáci našli vztah.
Z vlastní zkušenosti vím, že jim to jde často lépe než
dospělým.,“ přesvědčuje výtvarnice Barbora Zachovalová.
S dokončením půdní vestavby se také završila poslední fáze rozšiřování kapacity školy. „To je definitivní
strop nejen kvůli možnostem stavebního rozšiřování
školy, ale i kvůli dopravní zátěži. Více automobilů by
už lokalita neunesla,“ říká místostarosta obce Michal
Doubrava.
Celkové náklady za všechny tři etapy rozšiřování
kapacity školy přesáhly 100 miliónů korun. Celý školní
areál se za posledních 6 let opravdu výrazně změnil.
-na-

Milí čtenáři,
letošní rok byl pro Líbeznice opravdu štědrý – přibylo hned několik viditelných a důležitých věcí: skatepark, workoutové hřiště, rehabilitační stroje, nový
mostek a nové cesty v Arču, nová tělocvična na Chrupavce, výtah ve Zdravotním středisku, přístavba školy,
nový povrch v nejsevernější části Školské ulice. Celkem jsme v letošním roce v obci investovali neuvěřitelných 75 milionů korun. Nejde ale samozřejmě jen
o ty peníze. Pevně věřím, že všechny ty změny budou
lidem v obci přinášet radost a užitek. Potěšitelné také
je, že se o Líbeznicích začalo psát v architektonických
časopisech a že tu můžete potkávat studenty architektury, kterým jejich učitelé ukazují, jak i v malé obci
vznikají zajímavá architektonická díla.
Ještě důležitější než všechny ty stavby a investované peníze samozřejmě je, jak se v obci žije. Jestli se
tu lidé potkávají, jestli mohou třeba společně sportovat nebo se bavit. I v tomto ohledu jsou Líbeznice
štědré. Letos se u nás díky Pavle Zarembové a Alexandře Dančové zabydlely farmářské trhy. Příjemný
způsob nakupování jsme si užívali každou druhou sobotu. Po zimní odmlce by se na jaře zase měly trhy
na náměstí vrátit. Takže se zase budete moci těšit, že
si nejen každou druhou sobotu dopoledne nakoupíte
přímo od zemědělců, ale že se opět potkáte se svými
známými a sousedy. Zajímavé akce nabízí už téměř
pravidelně pro různé věkové skupiny obecní knihovna
a kulturní výbor v čele s Šárkou Kettnerovou pečuje
o všechny akce, které se v Líbeznicích konají tradičně.
Velmi aktivní je také sociální výbor s Václavem Mikolášem a Michalem Pokorným, který si vzal na starosti,
aby se i všichni senioři cítili v obci co nejlépe a věděli,
že na ně obec myslí.
Zmiňuji tady všechna ta jména záměrně. Jde totiž
většinou o dobrovolnou aktivitu, bez které by se obec
tak nerozvíjela. Kdyby měla všechno to úsilí a práci
zaplatit, běžný rozpočet by jí na to nestačil. S koncem
roku bych rád poděkoval všem lidem z obecního zastupitelstva i z obecního úřadu, kteří přispívají k tomu,
aby byly Líbeznice opravdu líbezné a dobře se nám
tu žilo. A moc děkuji všem ostatním aktivním lidem,
kteří dělají akce pro druhé nebo jako místní dobrovolní hasiči pomáhají, když je třeba.
Moc bych nám všem přál, aby se z Líbeznic nevytratil vzácný druh sousedské pospolitosti, aby pro nás
byla naše obec opravdu příjemným domovem.
K tomu můžeme přispět všichni, třeba právě tím, že
uděláme něco pro ostatní nebo se na ně jen přátelsky
podíváme a pozdravíme je.
Přeji krásné vánoční svátky a dobré vykročení do
nového roku. Těším se na setkání s Vámi všemi na
Štědrý den odpoledne ve 14 hodin na náměstí.

Váš starosta
Číslo měsíce: 1020 žáků – to je nová kapacita ZŠ
a ZUŠ Líbeznice
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ROZHOVOR

V LÍBEZNICÍCH
JE ŽLUTÁ KARTA
ZA ODMĚNU

a semináře na různá témata. Veškeré informace naleznete na našem Facebooku (www.facebook.com/
zlutakarta). Mimo to rádi zajistíme narozeninové
oslavy, firemní a společenské akce.

S otevřením nové tělocvičny dostaly Líbeznice
novou kavárnu. Ve výběrovém řízení na pronájem přízemního žlutého prostoru a na provozování občerstvení uspěla se svou nabídkou
společnost HALDAPE Davida Hanzala. Od první
chvíle bylo jasné, že jde o rodinný podnik. Už
pro samotné otevření kavárny nasazovali své
síly a invenci všichni členové rodiny. Nejvíce by
ale nový provoz měla řídit dcera Petra.

Rádi bychom pro naše zákazníky vytvořili prostor,
který pro ně bude příjemným místem, kde je radost scházet se s přáteli, jednat s obchodními partnery nebo jen posedět po vyčerpávajícím tréninku.
Pro všechny internetové nadšence máme bezdrátové připojení, jiní jistě ocení čistě nekuřácký
provoz.

Co jste říkala na nápad provozovat v Líbeznicích kavárnu? Neodrazovala jste tatínka
od nápadu se do soutěže přihlásit?

Musím přiznat, že s tímto stále trochu bojujeme.
Tomu také odpovídá naše nabídka, která zahrnuje
prozatímní menu a od nového roku připravujeme
nejen stálé menu, ale i týdenní a sezonní nabídku.
Neříká se přece jen tak, že ke každému fotbalovému zápasu patří klobása a pivo. Naopak sportovci
jistě ocení přírodní energetické nápoje a domácí pokrmy, maminky saláty a ovocné šťávy pro štíhlou linii
a jejich malé ratolesti nějakou sladkost či domácí
zmrzlinu.

Právě naopak. Tento nápad se celé rodině velmi líbil,
jelikož Líbeznice jsou obcí, ze které by si ostatní
obce mohly brát příklad. Mají to, co od spokojeného života v obci očekáváte, a tradici, ke které
jsme chtěli přispět. Tatínka jsem podporovala stejně,
jako on se snaží podporovat mě i mou sestru.
A navíc je obec od našeho bydliště jen kousek, tudíž
se kavárně můžeme věnovat naplno.

Otevřít novou kavárnu na zelené louce (a to
v našem případě téměř do slova a do písmene) není jednoduchá věc. Měli jste
s něčím takovým už zkušenost?
Dá se říci, že ano, i když konkrétně kavárnu rodiče
neprovozovali. Nadšení pro kávu jsem do naší rodiny přinesla až já. A rodičům se tato myšlenka natolik zalíbila, že se rozhodli otevřít si kavárnu vlastní
(samozřejmě s mou pomocí a přísným dozorem).

Žlutá karta není jediný gastronomický provoz, o který se rodina stará. Co ještě provozujete?
Zabýváme se cateringovými a gastro službami na
různých kulturních akcích a mimo jiné provozujeme
internetový obchod napoje-online.cz.

Žlutá karta je ve spojení s tělocvičnou
vtipný název. Jak jste na něj připadli?
Původně jsme tento název vůbec nezamýšleli, zpočátku jsme uvažovali spíše o nějaké slovní hříčce ve
spojení se žlutou barvou, ale vůbec se nám nedařilo
nic zajímavého vymyslet. Říká se, že název má vyjadřovat, čemu se podnik věnuje, a protože nejsme
pouze kavárna, ale i sportovní bar, začali jsme přemýšlet o nějakém sportovním názvu. Po několika diskusích o názvu jsme přišli s nápadem pojmenovat
podnik Žlutá karta, což jsme opět zavrhli, protože
žlutá karta se přeci dává jako výstraha a upozornění.
Přesto nám toto spojení vrtalo hlavou a nakonec nám
došla slovní hříčka, kterou jsme původně zamýšleli.
Proč by ŽLUTÁ KARTA nemohla být za odměnu?

Kaváren je v Praze spousta a v Líbeznicích
je to vlastně třetí takový prostor. Čím chcete
přilákat veřejnost?
Jsme sice již třetí kavárnou, jak říkáte, ale podle našeho názoru do této kategorie úplně nezapadáme.
Nemáme totiž v nabídce jen vynikající africkou
kávu, ale také širokou škálu dalších nápojů, jako
jsou například výběrové rumy z Latinské Ameriky,
lahodná vína, čistě ovocné šťávy nebo domácí čerstvé čaje a limonády.
Veřejnost jistě uvítá promítání sportovních přenosů, degustační akce vedené odborníky z praxe
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Čím by vaše kavárna měla být lákavá a osobitá?

Kavárna může mít kvůli nevelkému zázemí
jen velmi omezenou kuchyni. Co byste pro
své hosty přesto rádi chystali?

Dnes se všichni předhánějí v originálních receptech a nejrůznějších nápadech. Máte
také nějaké své speciality?
Nápadů a originálních receptů máme připravených
spoustu a nejraději bychom je připravili všechny
najednou, což bohužel není možné. V našem menu
takové speciality naleznete označené jako SPECIALITA ŠÉFKUCHAŘE.
Od našich hostů často slýcháme, zda bychom se
s nimi nepodělili o recept. Vím, že se většinou říká,
že šéfkuchař neprozrazuje své tajemství, ale my pro
naše zákazníky připravujeme „žluté karty za odměnu“, které budou plné nejoblíbenějších receptů
a zajímavých nápadů.

Vy sama jste strávila více než rok v Austrálii.
A pracovala jste tam i v kavárně. Jaké zkušenosti jste si odtamtud přivezla?
Když opomenu nádherné zážitky z cestování a studia, tak rozhodně umět se spolehnout sama na
sebe, znalosti správného baristy o přípravě kávy
i čaje, plynulou angličtinu a řadu příběhů ze všech
koutů světa od zákazníků i přátel.

Dá se nějak srovnávat provoz v australských a českých kavárnách?
Australské kavárny jsou úplně jiné a nedají se s těmi
českými vůbec srovnávat. Tamní obyvatelé moc
dobře vědí, jak má chutnat správné espresso i jak si
kávu co nejlépe vychutnat. Určitě mohu potvrdit,
že australské kavárny patří mezi nejlepší na světě.
Již při vstupu máte pocit, že vstupujete do úplně
jiného světa. Přivítají vás s úsměvem, ochotně pomohou s výběrem a pak se můžete doslova zabořit
do jednoho z křesel, půjčit si knihu, noviny nebo si
popovídat s člověkem, který sedí opodál. Mnoho
Australanů si ráno přivstane, aby mohli chvíli strávit
ve své oblíbené kavárně. Dá se říci, že je to takový
jejich druhý domov. Barista vás většinou zná jménem a ví, kterou kávu pijete.

Co byste ráda od protinožců přenesla
k nám?
Rozhodně tu kouzelnou a příjemnou atmosféru,
která v tamních kavárnách panuje spolu s vynikající
kávou. Rádi bychom, aby se lidé ve Žluté kartě cítili
jako doma, aby pro ně byla místem pro setkání s ro-

Petra Hanzalová
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dinou nebo přáteli, místem odpočinku nebo osobního rozvoje. A naopak abychom my znali naše
zákazníky a byli schopni vše přizpůsobit jejich potřebám a požadavkům, aby si na své přišli jak sportovci, tak rodiče s dětmi, jubilanti, mládež nebo
prostý kolemjdoucí.

Provozujete kavárnu pár týdnů. Jaké jsou
první zkušenosti?
Zatím pozitivní, a to i ze strany zákazníků, a touto
cestou bych jim ráda poděkovala.
Obec nás mile přivítala při oficiálním otevření.
Zajišťovali jsme obsluhu na hasičském plese a také
proběhlo setkání jubilantů, které podle nás bylo vydařené. Nedávno jste u nás mohli potkat čerty a andílka, který odměňoval všechny hodné děti i zlobivé
rodiče.

Vaše rodina působí v gastronomii. Asi málokdo si to uvědomuje, ale není to úplně
jednoduchý život. Většinu svátků asi trávíte
v práci. Jak vlastně prožíváte Vánoce?
Vánoce prožíváme tradičně a v rodinném kruhu,
patří mezi naše nejoblíbenější svátky, a proto si myslíme, že by lidé měli tento čas trávit s rodinnou a milovanými.

Jaké budou Vánoce ve Žluté kartě?
Klidné, pohodové, s vůní vánočního cukroví. Ježíšek
u nás bude nadělovat o něco dříve, a to 23. 12.
Všichni jste srdečně zváni.

Co byste chtěli nabídnout v novém roce?
Již teď plánujeme širokou nabídku akcí. Mezi prvními budou degustace výběrových rumů a seminář
o kávě.

Co by měl správný kavárník popřát svým
hostům před vánočními svátky?
Na prvním místě určitě zdraví, dále životní optimismus, pohodu, a jak říkají Australané, „no worries,
mate“ (žádné starosti, příteli).
Děkuji za roznovor
-mk-
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JAK TO BUDE
S ODPADEM
V PŘÍŠTÍM ROCE?
Ptáte se, co se od nového roku v odpadovém
hospodářství v obci mění. Přinášíme znovu základní informace a vysvětlení formou otázek
a odpovědí.
Co se od ledna 2017 přesně mění?
Nově se bude platit za svoz nádoby podle velikosti
a podle intervalu svozu a ne pouze paušální částka
ve výši 500 Kč na osobu s trvalým pobytem v Líbeznicích.
Jaké velikosti nádob budou k dispozici?
Nádoby o objemu 80 l, 120 l a 240 l.
Jaké intervaly svozu bude možné zvolit?
Svoz jednou za týden nebo jednou za 14 dnů.
Jaké budou výše poplatku?
Typ nádoby
80 l
120 l
240 l

1x týdně
(52 svozů)
1 900 Kč
2 200 Kč
3 900 Kč

1x za 14 dnů
(26 svozů)
900 Kč
1 400 Kč
2 500 Kč

Existuje nějaké omezení?
Ano, obec musela určit minimální možný objem
a četnost svozu podle počtu lidí žijících v domácnosti.
počet
osob
1
2
3
4
5
6 a více

počet
domácností
193
235
185
233
42
5

velikost
nádoby
(litry)
80
80
80/120
80
80
120

četnost
vývozu
14
14
7/14
7
7
7

Znamená tato tabulka nějaké doporučení
pro všechny domácnosti?
To není doporučení. Je to povinné minimum.
Každý si může zvolit jakoukoli nákladnější variantu podle své potřeby. Například pro čtyřčlennou
rodinu je ale nejlacinější možná varianta 80litrová
nádoba a četnost svozu jednou týdně. Pokud ale
rodina produkuje více odpadu, může si klidně zaplatit nádobu o objemu 120 litrů, či dokonce 240
litrů. Taková možnost tu dříve nebyla a některé rodiny po ní volaly.

Co změna přináší?
Větší spravedlnost a jasný vztah mezi množstvím vyváženého odpadu a platbou za odpad. Platí zde
jednoduché pravidlo – čím víc vytřídíte, tím menší
nádobu (nebo delší frekvenci svozu) budete potřebovat. A hlavně bude platit. Je to už pouze na každém z nás, jak se k „odpadkům“ postavíme.

Kontejnery na tříděný odpad

Budeme muset na úřad?

Jak to udělat s tříděním?

Nebude to nezbytně nutné. Stačí, když vyplníte,
podepíšete a odešlete příslušný dokument. A potom zaplatíte příslušnou částku. Pokud je vám ale
milejší přímá komunikace, můžete se na úřad vypravit, dokument vyplnit na místě a zaplatit příslušný poplatek.

Je potřeba zmínit jednu velmi důležitou věc – buďte
důslední v sešlapávání PET lahví i v „placatění“
všech objemných papírových krabic. Necháte-li krabice nerozložené a PET lahve v původním tvaru,
kontejner se sice rychle zaplní, ale místo odpadu se
vyváží vzduch. A to je velká škoda, protože výsyp
lehkého kontejneru stojí stejně jako vysypání těžkého, za který by obec dostala větší odměnu za
množství vytříděného odpadu. Čím těžší, tím lepší.
Ale pozor – je nutné třídit pečlivě a do kontejneru
dávat jen to, co tam opravdu patří. Často se stává,
že i těžký kontejner nepřinese žádnou odměnu,
protože je v kontejneru jiný odpad, než který tam
má být!

Jak dojde k výměně nádob a nálepek?
Vše tentokrát zajistí obec. Každý čtvrtek v únoru
a březnu proběhne výměna hned po svozu odpadu v jednotlivých lokalitách. Stačí, když stávající popelnici vystrčíte ven před dům, pracovníci
obce ji následně buď vymění za novou o požadovaném objemu, nebo jen opatří novou nálepkou
s vyznačením příslušné frekvence svozu. Až se
vrátíte odpoledne či večer domů, budete mít vše
zajištěno.

Co když nestihneme v lednu zaplatit?
Prosíme, abyste to stihli. Je to důležité i kvůli objednávce nových nádob. Pokud nebudete mít zaplaceno a dojde řada na vaši lokalitu, pracovníci
obce nádobu odvezou. Samozřejmě obdržíte po
zaplacení novou nádobu příslušné velikosti a s příslušnou nálepkou. Doprava už ale potom bude na
vás. Nedokázali bychom to z organizačních důvodů zajistit.

Jak se dozvíme, kdy na nás dojde řada?
Už teď uvádíme přehled termínů a lokalit na straně
5 tohoto zpravodaje.

Musím zaplatit víc, pokud na změnu mé nádoby dojde až na konci března?
Ne, do konce března bude společnost Ipodec vyvážet všechny nádoby ještě s letošní nálepkou.

Jak změna proběhne?

Pokud se bude více třídit, bude k tomu po
obci více míst a nádob?

Obec se snaží, abyste měli se změnou co nejméně
práce a zároveň vše proběhlo bez větších přehmatů
a problémů. Stačí, když vyplníte příslušný formulář
„Prohlášení poplatníka“ a zaplatíte v průběhu ledna.

Ano, do konce ledna vybuduje obec další stání
a připraví se ve spolupráci se společností Ipodec
na případně ještě četnější svoz tříděného odpadu.

Líbeznický zpravodaj 12/2016

foto archiv

Kolik zaplatí občan, který doma žije sám
a je závislý jen na svém invalidním či starobním důchodu?
Protože už nemůžeme nabídnout menší nádobu,
zajistíme kompenzaci v takové výši, aby za nádobu
o objemu 80 litrů a svoz jednou za 14 dnů zaplatil
dotyčný jen současných 500 Kč.

Co dělat s dokumentem, který je vložený do
Líbeznického zpravodaje?
PROHLÁŠENÍ, které dostáváte do schránek se Zpravodajem, prosíme vyplnit a odevzdat na Obecní
úřad či vhodit do schránky u hlavního vchodu na
OÚ, poslat poštou, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.

Jak je možné poplatek zaplatit?
Poplatek je možné uhradit buď 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 potvrzení o zaplacení automaticky vhozeno do
schránky a známka na popelnici vám bude vylepena
pracovníky obecního úřadu. Prosíme platby hradit od 1. 1. 2017 do 30. 1. 2017.
-mk-
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ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝMĚN NÁDOB 2017 V OBCI LÍBEZNICE
1

čtvrtek 2. 2. 2017
– Na Rybníčku, U Studánky, U Kovárny, Sklenářská, Na Skalce,
U Kola, Na Hůrce, Srbovka, část Zdibské (pravá strana směr
Praha), Mírové nám., část Mělnické od OÚ ke kostelu.

2

čtvrtek 9. 2. 2017
– část Mělnické od severu u benzinové stanice k domu služeb,
Družstevní, Zahradní, Ve Dvoře.

3

čtvrtek 16. 2. 2017
– část Mělnické od OÚ ke kostelu – křižovatka s Hovorčovickou, Potoční, U Staré školy, Martinova, Na Zvonici, část Východní.

4

čtvrtek 23. 2. 2017
– Mělnická – bytovky, Nádražní, Severní, Školská, Pod Školou,
Zlonínská, Kojetická, Jana Pavelky, K Makůvce, Měšická.

5

čtvrtek 2. 3. 2017
– část Východní, Na Chrupavce, Sportovní, Okrajová, Plukovníka
Nováka, Vnitřní, Sadová, K Mratínce, Slepá, Samota a Hovorčovická levá část směr od kostela na Hovorčovice.

BIOODPAD
I v roce 2017 bude možné využít sezonního
svozu bioodpadu. Loni jej využívalo více než
160 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 sobotu v sudém týdnu.
První svoz proběhne v sobotu 11. března a poslední 18. listopadu 2017. Svozy bioodpadu
proběhnou v těchto dnech: 11. 3., 25. 3., 8. 4.,
22. 4., 6. 5., 20. 5., 3. 6., 17. 6., 1. 7., 15. 7.,
29. 7., 12. 8., 26. 8., 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10.,
4. 11., 18. 11.
Poplatek je možné 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.

6

čtvrtek 9. 3. 2017
– Zdibská levá část směr na Prahu, Antonína Judytky, Pakoměřická, K. H. Borovského, Bořanovická, B. Smetany, K. H. Máchy,
Pod Lipami, Krátká a Mělnická pravá část od Mírového nám.
u Katranu směrem na Prahu.

7

čtvrtek 16. 3. 2017
– Hovorčovická – pravá strana od kostela směrem na Hovorčovice, Mělnická levá strana směr na Prahu od křižovatky s Hovorčovickou po křižovatku s Jaroslava Seiferta, Jaroslava
Seiferta, K. H. Máchy, Na Tabuli, Pražská od Hovorčovické po
Jaroslava Seiferta, Lánská, V Sídle, Jaroslava Haška, část Nedvědova od Hovorčovické po Jaroslava Seiferta, Jižní od Hovorčovické po Jaroslava Seiferta.
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čtvrtek 23. 3. 2017
– Mělnická levá strana směr na Prahu od křižovatky Jaroslava
Seiferta po křižovatku s ulicí U Cihelny, U Cihelny, Antonína
Dvořáka, Františka Košiny, Pražská od Jaroslava Seiferta po
ulici U Cihelny, Ďáblická, Spojovací, Jižní od Jaroslava Seiferta
po ulici U Cihelny, Milana Korejse a část Nedvědova od křižovatky s Jaroslava Seiferta po ulici U Cihelny, Čakovická, část
Lánské od Jaroslava Seiferta po ulici U Cihelny.

Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na
sběr bioodpadu budou zájemcům o tuto službu
bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního
vztahu).
Cena za poskytování služby činí 60 Kč měsíčně 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.

Co do nádoby na bioodpad nepatří:

➞ posekaná tráva
➞ spadané ovoce

➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞

➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞

(prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky
z brambor, mrkve, 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

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.

Líbeznický zpravodaj 12/2016

Jana Idjerová

Co patří do nádoby na bioodpad:

KAM S TUKY A OLEJI Z KUCHYNĚ?

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 dříve či později nastane 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 po ochlazení tuků dochází 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

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 bioodpad.

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 do 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

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

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
naše obec byla hezkým a příjemným místem.
2. Nedělejte, prosím, sousedům to, co nechcete,
aby dělali oni vám.
3. Pokud vám nestačí ani jeden z těchto důvodů,
mějte na paměti, že vás při vaší ledabylosti může
někdo vyfotografovat. A o takovou popularitu
jistě nestojíte! :-)
-md-
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TÉMA

POPLATKY ZA PSY
A UBYTOVÁNÍ
Podle obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 (úplné
znění na www.libeznice.cz) je roční poplatek za prvního psa 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. Povinnost uhradit poplatek mají všichni
majitelé psů s trvalým pobytem v obci, vyjma majitelů s průkazem ZTP a ZTPP.
O poplatku z ubytovací kapacity hovoří obecně
závazná vyhláška č. 1/2011 v části VI. v čl. 9 až 11,
kde je dána povinnost těm, kdo poskytují ubytování, platit za jedno lůžko a den 5 Kč. Tento poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí každého
čtvrtletí daného roku.
-ji-

SBĚRNÝ DVŮR
Celoroční provozní doba:
středa 17–19 hod.
sobota 9–11 hod.
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.
Co můžete složit v rámci zaplaceného poplatku za odpad:
• odpad ze zahrad (listí, tráva, větve),

• elektroodpad,
• zářivky,
• 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.
-md-

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
I úklidu vánočních stromků se po novém roce dotknou změny. Stromky bude pravidelně jedenkrát týdně
v pondělí odpoledne odvážet firma IPODEC ze svozových míst, která jsou vyznačena na mapě přehledu
lokalit výměny nádob v roce 2017 v článku „Nezapomeňte včas zaplatit za odpad“. Stromky budou odváženy klasickým „popelářským“ autem, které umožní stromky rozdrtit, aby mohly být použity jako bioodpad. Prosíme, abyste odstrojili své vánoční stromky opravdu důkladně od všech kovových, skleněných
či plastových ozdob i vyprskaných prskavek.
Vytipovali jsme 11 svozových míst tak, aby byla dostupná co nejširšímu okruhu občanů. Každé místo
bude označeno viditelným nápisem „Sběr vánočních stromků“. Stromky je zde možné odložit nejdříve
v neděli večer a nejpozději do pondělního oběda. Vzhledem k tomu, že se jedná o svoz jednou týdně, prosíme všechny spoluobčany, aby stromky na místa dávali skutečně jen těsně před jejich odvozem. Neupravená hromada suchých stromků nevypadá moc hezky a my bychom neradi založili jedenáct „černých“
skládek.
První svoz proběhne v pondělí 9. ledna a následují další tři pondělky 16., 20. a 30. ledna 2017.

Svozová místa:
1. U Studánky naproti klubu,
2. Ve Dvoře za čp. 745,
3. křižovatka Na Mýtě x Školská u čp. 313,
4. křižovatka ulic K Makůvce, Kojetická a J. Pavelky,
5. K. H. Máchy před Pakoměřickou za čp. 270,
6. ulice Sportovní na rohu hřiště před cestou ke
středisku,

MAGICKÉ ČÍSLO TŘI
Tři dcery měl král, tři syny královna, tři úkoly
musel vyřešit princ, zlatá rybka splnila tři přání,
děd Vševěd měl tři zlaté vlasy, tři oříšky dostala
Popelka a tři ceny za architekturu získala obce
Líbeznice v roce 2016.
Možná si někdo řekne „do třetice všeho dobrého“,
jiný třeba „třikrát a dost“, ale třikrát na bedně je
úspěch jako hrom. Nechám laskavého čtenáře, aby
si v hlavě promítl v rychlosti film o nových stavbách
v obci, a určitě se alespoň na podruhé trefí.
Správně. Není to sportovní hala, ta bude určitě mezi
soutěžícími příští rok, vítězem se stal nový pavilon
1. stupně naší základní školy, který je znám pod
názvem Rondel.

TŘIKRÁT NA BEDNĚ,
JE ÚSPĚCH JAKO HROM
Letos se uskutečnil již 14. ročník soutěže Český
energetický a ekologický projekt, stavba, inovace
(ČEEP) roku 2015. Tuto soutěž vyhlašují společně
Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí,
jejichž zástupci také předávali ceny výhercům v jednotlivých kategoriích.
Cílem této soutěže je ocenit a prezentovat projekty, stavby a inovace, které zásadně přispívají ke
zlepšení životního prostředí snížením energetické
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7. konec Východní ulice směrem do pole,
8. roh ulice J. Seiferta a Lánské,
9. konec ulice Bořanovické u čp. 231,
10. ulice Pražská před křižovatkou s ulicí U Cihelny,
11. konec ulice U Cihelny směrem na pole.
Ludmila Červínová

náročnosti a naopak zvýšením účinnosti energetických zdrojů.
V úterní podvečer 22. listopadu se v opravdu
důstojných prostorách Betlémské kaple slavnostně
předávaly Tituly včetně dalších cen. TITUL ČEEP
2015 v kategorii staveb získal pavilon prvního
stupně ZŠ a ZUŠ Líbeznice!

TITUL ČEEP 2015 V KATEGORII
STAVEB ZÍSKAL PAVILON
PRVNÍHO STUPNĚ ZŠ
A ZUŠ LÍBEZNICE
Přihlašovatelem stavby do této soutěže byla
zhotovitelská firma PROMINECON CZ, a. s., která
na Rondelu odvedla opravdu skvělou a hlavně
nelehkou stavební práci. Základní projekt budovy
nezvyklého kulatého tvaru (inu, rondel) vznikl v ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, s. r. o., už v roce 2011
a měl být místem pro novu mateřskou školu. Nejspíš je dobře, že se projekt mateřské školy nerealizoval, i když kdo ví? Změnou projektu v únoru
2014, kdy bylo potřeba navýšit kapacity základní
školy, začal pod rukama architekta Adama Halíře
vznikat projekt skutečně unikátního učebního prostoru. Okolo Slunce v atriu budovy se pomyslně
otáčejí všechny planety sluneční soustavy. Prostě
opravdu škola hrou. Právě netradiční architektonicko-urbanistické řešení umožňující variabilní
využívání prostor ocenila i porota a za začlenění
Rondelu do stávajícího školního areálu udělila svou
cenu, CENU POROTY.

Adam Halíř

foto archiv

Zbývá snad něco dodat? Jedině snad třikrát hurá
a tfuj tfuj tfuj pro štěstí do dalších let. Když se podívám na stavby, které byly letos dokončeny, a také
na ty, které se teprve chystají, odhaduji, že to budou
minimálně tři úkoly pro odborné poroty v roce
2017.
Ludmila Červínová
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OBECNÍ POLICIE

VÁŽNÁ NEHODA
NA OBCHVATU
V dopoledních hodinách dne 21. 11. 2016 zasahovali strážníci Obecní policie Líbeznice u vážné dopravní nehody se zraněním. Na obchvatu obce
Líbeznice došlo k čelnímu střetu osobního motorového vozidla s nákladním vozidlem. Na místě provedla jednotka Hasičského záchranného sboru
Neratovice a Mělník vyproštění zraněného řidiče
z osobního vozidla. Po prvotních úkonech u zraněného řidiče osobního motorového vozidla odkláněli
strážníci společně s policisty z OO PČR Odolena
Voda dopravu v místě události až do odpoledních
hodin. V důsledku této nehody se v obou směrech
obchvatu obce vytvořila kolona vozidel, kde policisté se strážníky řešili další dvě dopravní nehody,
které se obešly bez zranění.
Rudolf Sedlák

BEZPEČNOSTNÍ
SITUACE V OBCI

POSILA OBECNÍ
POLICIE

Podle statistik PČR bylo v katastru obce Líbeznice
spácháno od ledna 2016 do konce listopadu 2016
celkem 18 trestných činů, z nichž dvanáct bylo
objasněno přímo nebo dodatečně. V pěti případech
se jednalo o trestné činy v dopravě, v šesti případech o trestné činy majetkové, jako je vloupání do
motorového vozidla, poškozováni cizí věci nebo
krádež. Byl také objasněn trestný čin týrání zvířete.
Pouze u šesti trestných činů se nepodařilo pachatele
dopadnout.
V letošním roce došlo opětovně ke snížení
nápadu trestné činnosti v obci oproti letům předcházejícím.

Od 1. 12. 2016 doplnil stav Obecní policie Líbeznice
nový strážník. Nastoupil na místo našeho bývalého
kolegy, který v březnu letošního roku odešel pracovat do místa svého trvalého bydliště. Nový kolega
Josef Hladký má několikaletou praxi u Policie ČR,
kde působil jako inspektor se zaměřením na zpracování dopravních nehod u výjezdu služby dopravních nehod PČR, Praha venkov – východ.
Vystudoval Střední odborné učiliště strojírenské
Aero Vodochody, SPŠT Praha a od roku 2004 pracoval nepřetržitě u PČR. Mezi jeho koníčky patří
sport, jízda na kole, bojové sporty, fotbal a florbal.
Strážník Josef Hladký bude v rámci územní působnosti OP Líbeznice pracovat jako strážník okrskář
zejména v obci Líbeznice.
Rudolf Sedlák

2013

2014

2015

2016

Spácháno celkem

95

55

35

18

Objasněno přímo
Objasněno
dodatečně

12

11

7

5

30

10

13

7

(V uvedené statistice se negativně projevila amnestie prezidenta republiky v roce 2013.)

Zásah hasičů při nehodě

foto OP

Na uvedených výsledcích má velkou zásluhu
úzká spolupráce mezi OO PČR Odolena Voda
a Obecní policií Líbeznice, která se značnou
měrou podílí na objasňování trestné činnosti
v obci. Velkým přínosem pro zajištění bezpečnosti
v obci je také instalovaný kamerový systém obce
Líbeznice.
Rudolf Sedlák

Nový kolega Josef Hladký

foto -rs-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

JAK PROBÍHAL
LISTOPAD
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Listopad je asi nejméně oblíbený měsíc z celého roku. Podzimní plískanice, sychravo… Ale
v naší mateřské škole máme teplo, útulno
a pořád je co dělat.
Začalo to „dýňováním“. Rodiče s dětmi se sešli ve
školce a vydlabali si krásné veselé i strašidelné dýně.
V úterý 1. listopadu se děti vyfotografovaly,
aby měly hezké vánoční dárky pro své blízké.

HUDEBNÍ DÍLNY
S MARKEM SRAZILEM, KTERÝ
ZASVĚTIL SVŮJ ŽIVOT DĚTEM
Začaly „hudební dílny“, které budou probíhat
jedenkrát v měsíci v dopoledních hodinách. Je to
projekt rozšířené výuky hudební výchovy pod vedením Marka Srazila. Marek zasvětil svůj život
dětem. Vystudoval předškolní a mimoškolní pedagogiku. Devět let působil jako třídní učitel
v mateřských školách. Nyní spolupracuje s několika MŠ, vede dětský klub dětí a turistický oddíl.
Je také spisovatel, skladatel, zpěvák, kytarista
a vedoucí hudební skupiny The Ignu. Vydal několik autorských knih. Se svou knihou „Pohádky
do postýlky“ vystupuje po celé ČR formou autorského čtení. Také vystupuje se svým divadlem pro
děti KPK (Kartáček, pasta a kelímek).
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Vydlabané dýně nám dělaly společnost

Děti spolu s Markem budou v hudebních dílnách vytvářet „Stroj na sny“. Jak se jim to povede,
to zjistíme na zahradní slavnosti. Dne 16. listopadu si děti společně s divadlem Plecha a Neplecha užily „Veselé vaření“. Nakoupily, připravily
i „uvařily“ snídani, oběd i večeři ze zdravých su-

foto -hd-

rovin, třídily ovoce a zeleninu, zopakovaly si zásady správného stolování. Na divadelním představení se aktivně podílely a moc se jim to líbilo.
Listopad je za námi a my už se všichni těšíme na
kouzelný adventní čas.
Hana Dufková
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

HÁLKOVO PÍRKO
2016
Již tradičně přijali líbezničtí recitátoři pozvání Základní školy V. Hálka z Odoleny Vody a dne 17. 12.
se vypravili na recitační přehlídku Hálkovo pírko.
Devět dětí z Líbeznic se zde setkalo s kamarády
z Klecan, Zdib, Panenských Břežan, Dejvic a samozřejmě Odoleny Vody.
Všichni zde prožili krásné dopoledne, přednesli
své texty, vyslechli recitaci ostatních a nakonec byli
odměněni knihou a sladkostmi. Pokaždé je porotou
vybrán jeden nejzajímavější interpret, který si odnese zvláštní cenu. Letos byla oceněna líbeznická
žákyně z 3. ročníku Anetka Růžičková.
Všechny účastníky jsme pozvali na naši recitační
přehlídku Líbeznickou bublinu a doufáme, že se
s nimi v Líbeznicích v květnu shledáme.

MIKULÁŠ
V LÍBEZNICKÉ
ŠKOLE
Pondělí 5. prosince se neslo v mikulášském duchu.
My, žáci devátého ročníku, jsme se převlékli do kostýmů Mikuláše, čertů a andělů a vydali jsme se do
tříd prvního stupně. Aby si děti zasloužily nadílku,
musely Mikulášovi zazpívat písničku nebo přednést

básničku. Po třetí vyučovací hodině Mikuláš, anděl
a čert navštívili poslední třídu a zaslouženě si
oddechli, protože odvedli opravdu skvělou práci.
Některé paní učitelky Mikulášovi prozradily, které
děti nejvíce zlobily, a tím ulehčily práci nejen Mikuláši, ale i čertovi. Ten obdržel od paní učitelky
telefonní čísla těch nejzlobivějších, aby mohl v případě opakované neplechy hříšníka kontaktovat.
Doufáme, že tato čísla zůstanou nevyužita a všichni
nezbedníci se napraví.
Tento rok se den svatého Mikuláše vážně vydařil!
Bára Pourová, 9.A

Šárka Mišurcová

Ocenění žáci

foto Dana Sobotková

OCENĚNÍ
HEJTMANA
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE PRO
ŽÁKYNĚ
LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
V úterý 29. 11. jsme se vydaly do Mělníka. Konalo
se tam slavnostní předávání cen za reprezentaci
Středočeského kraje ve školních kategoriích.

Pekelná sestava ve škole

Svou cenu dostala za první místo ve fotografické
soutěži Daniel Natálie Hadravová, naše bývalá
spolužačka, která už minulý rok bránu naší školy
opustila.
Ve stejné soutěži se podařilo vyhrát i nám –
Šárce Oliveriusové, Petře Vorlíčkové a Pavlíně
Lindové – v historické části soutěže.
Akce začala příjemným hudebním číslem mladé
dívky z Rakovníka, která svá vlastní díla prezentuje
na klavíru. Před samotným předáváním cen se vyhlašovaly výsledky ankety o „Dobrovolníka roku“,
v níž bylo oceněno dvanáct dobrovolníků, kteří již
několik let pomáhají své vesnici či městu.
Potom už přišla na řadu naše kategorie. Každý
oceněný si odnesl diplom s poděkováním a obálku
s dárkovým poukazem. Vše proběhlo ve velmi slavnostním duchu, jsme rády, že jsme se mohly akce
zúčastnit.
Pavlína Lindová, 9.A

foto archiv

Oceněné žákyně

foto Dana Sobotková

POZVÁNKA
Zajímá Vás, jak vypadají nové
prostory školy?
Přijďte se podívat
v sobotu 21. ledna 2017
od 10 do 14 hodin
na Den otevřených dveří
ZŠ a ZUŠ Líbeznice
8
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

LÍBEZNICKÝ SKŘÍTEK
A přišel znovu! Ve čtvrtek 17. listopadu v 17 hodin
se rozléhal líbeznickým areálem zdraví jekot Hejkala
lesního, a kdo nastražil uši, mohl slyšet i šplouchání
studánky víly Vodněny, drnčení hrnečků vodníka
Žblabuňky a jeho pomocnice Rusalky od malé vrby,
dohady Křemílka a Vochomůrky, drmolení Pána
lesů, jiskření ohýnků ohnivého mužíka i šustění kožíšku neposedné lišky Ryšky a vlka samotáře. Mohl
také cítit vůni lesních plodů, muchomůrky červené
a jahůdky lesní či plodů z košíku babky kořenářky.
Na všechny tyto bytosti si přišla posvítit velká řada
malých „skřítků“ se svými lampiony a plnila bez
okolků jeden úkol za druhým, aby si mohli vyzvednout poklad líbeznického skřítka.
Honba za pokladem líbeznického skřítka se konala již potřetí, tentokrát za laskavé podpory obce
Líbeznice, MC Lodička a mnoha dobrovolníků, bez
nichž by se konat nemohla. Tímto děkuji všem,
včetně účastníků, jejichž zájem nás velmi těší.
Za celý kolektiv Šárka Šádková

Lesní a pohádkové bytosti v líbeznickém areálu

foto -šš-

Děti z ulice Antonína Judytky

foto -ab-

TÉMA

ADVENT V ULICI
ANTONÍNA
JUDYTKY
Jako každý rok proběhlo v naší ulici strojení vánočního stromečku. Sešli jsme se první adventní neděli,
přinesli krabici ozdůbek z loňska a další nové. Nechyběly perníčky, čaj a jablíčka pro občerstvení
a posilnění. Letos se sešlo 11 dětí, což je cca třetina
dětí v naší ulici. Stálo to za to, i když byla zima
a foukalo. Děti byly nadšené a už teď se těší na zdobení příští rok.
Antonie Burešová

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

PEKÁRNY
V r. 1857 pekl Jakub Seeman v č. 13. Tam také pekla
a prodávala Anna Seemanová (Zemanová). Časně
ráno už mívala napečeno pečivo, přišly báby s nůšemi, ona jim dala snídani, do nůší housky a roznašečky odnášely pečivo do okolních vsí. A také až do
Zdib. Asi r. 1879 oženil se s ní selský syn Václav Srb
z č. 16. Živnost pekařskou a krupařskou vedla do
r. 1912, kdy jsouc vdovou přenechala živnost svému
dělníku Václavu Nestávalovi, jenž ji zas přenechal
svému synu. I v č. 15 byla malá pekárna Jakuba
Koutného a syna Františka r. 1864.

ČASNĚ RÁNO ROZNÁŠELY
BÁBY PEČIVO V NŮŠÍCH
V č. 39 byla rolnická usedlost Jana Tichého
(1827–1890), potom tam Bohumil Koníček provozoval řeznictví a vinárnu a tamže r. 1911 zřídil Jin-
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dřich Eliáš pekárnu. Ten u Koníčků pekl 14 let, míval
3 až 4 zaměstnance a rozvážel s koněm výrobky až
do Lobkovic aj. V r. 1925 koupil Eliáš chalupu č. 16
od Václava Srba, na místě jejím postavil moderně
vybavenou pekárnu, do níž postupně koupil stroje
na elektrický proud. Tehdy to byla nejlepší pekárna
na okrese, je v č. 190 a má dvě moderní roštové
pece se spodním topením, do pecí nepřijde palivo
ani popel. Dobré šamotové obložení pecí umožňuje
ještě 2. až 3. den po skončení výroby chleba upéci
vánočku nebo husu bez dalšího topení. K pečení
chleba se ovšem topí denně uhlím a dosáhne se až
270 °C horka. Pekárna může pracovat na směny
a zásobuje i okolí.

V létech 1920 až 1938, kdy v kraji byly vystavěny
stovky nových obydlí, zaměstnával V. Blažej 8 až 20
tesařů a dodával stavebníkům do širokého okolí stavební dříví, míval traktor i nákladní automobil.
Kmeny tesané i řezivo nakupoval přímo od pil
u Telče, Jihlavy a v Chrástu u Chrudimě. Stavivo se
muselo pokaždé rychle vyložit z vagonů v Měšicích
a dovézt do Líbeznic. Od r. 1942 do r. 1951 byl
V. Blažej v živnosti sám. Jeho živnost byla pak zlikvidována a Blažej se stal zaměstnancem Revolučního odborového hnutí ROH a potom Fruty
v Předboji (konzervárny ovoce na Tůmovce).

VÝROBA LIHOVIN, TESAŘSTVÍ

Jiné živnosti
Vladimír Olič z Báště zařídil si r. 1922 výrobu lihovin
v č. 42, a když r. 1926 vystavěl dům č. 209, přenesl
výrobu do něho. V r. 1948 byla jeho živnost pod národní správou. Koncem r. 1948 byla národní správa
zrušena, majetek byl mu vrácen do vlastnictví. Současně byla zastavena výroba lihovin a ponechána
mu než výroba francovky. Tuto živnost provozoval
do konce r. 1949. Od r. 1950 byla jeho živnost
vůbec zlikvidována.
Tesařskou živnost založil zde v č. 64 r. 1920 Václav Blažej, starosta obce v létech 1931 až 1945.

Výrobu krystalové sody zařídil r. 1928 Ladislav
Havránek ve své novostavbě č. 212. Po jeho smrti
r. 1933 vedl živnost jeho syn Jindřich s dvěma zaměstnanci. Měl nákladní automobil a jím (nebo vlakem) dodával sodu velkoobchodníkům v Čechách.
V r. 1946 Havránek začal vyrábět i pomocné látky
pro průmysl textilní a kožedělný v Podkrkonoší.
Když byl Havránkovi zastaven příděl surovin, byl
podnik v máji r. 1950 zlikvidován.
Alexandra Dančová
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OBECNÍ KNIHOVNA

DEN PŘESLAVNÝ
JEST K NÁM
PŘIŠEL…
A je to tu. Vánoce, kam se podíváš. Už od adventu se připravujeme na tyto největší svátky v roce.
Mnoho zvyků a rituálů se do dnešních dnů nedostalo. Svědomitě ale pořizujeme jmelí, které si dáváme do svých domovů, vánoční výzdoba oken je
nezbytná a vánoční strom jako vrchol slavnostního
Štědrého večera. Už asi nebilancujeme a neděláme
rituály, abychom měli dobrou úrodu a užitek z domácích zvířat. Dívky už neházejí své střevíce přes
práh, zdali se vdají doma či do ciziny. Ani nevykuřujeme své domovy kadidlem, abychom je ochránili
od zlých duchů.

DODRŽUJETE PŮST NA
ŠTĚDRÝ DEN, ABYSTE VIDĚLI
ZLATÉ PRASÁTKO?
Možná nám ale zůstal střípek jednoho zvyku.
Asi ho důsledně nedodržuje nikdo, ale máme ho
tu. Zlaté prasátko. Vznikl u katolíků, kdy pro ně poslední den adventu byl půstem Štědrého dne. Děti
byly vybízeny k půstu slibem, že uvidí zlaté prasátko, nebo také pohrůžkou, že jim šperechta provrtá břicho, když půst nedodrží (na Slovácku). Zlaté
prasátko se dětem ukazovalo jako světelný odraz.

foto archiv
„Tím prasátkem bývá cedník, pod nímž večer rozsvítí svíčičku, paprsky, pronikající dírkami v cedníku,
jsou štětiny toho prasátka.“ Jak se píše v knize Evy
Večerkové Obyčeje a slavnosti.
A na vánočně vyzdobeném stole nám nesmí
kromě cukroví, chybět vánočka neboli štědrovka.
Dříve bylo zvykem upéct vánoček několik, pro každého člena rodiny a na větších statcích i pro čeládku
a pro návštěvníky domu. Vánočka měla ležet na
stole od Štědrého večera do svátku Tří králů a kaž-

dému příchozímu z ní něco podat, aby nevynesl
štěstí, jak se říkalo v Polabí.
Mějme krásné a pokojné vánoce. Buďme s těmi,
které máme rádi. Protože to důležité, co by mělo
přetrvat věky, je pospolitost rodiny, soucítění s těmi,
kdo nemají dostatek, a působení oné magické a tajuplné noci, kdy máme otevřená srdce i pro všechny
kolem a jsme jedno velké lidské společenství.
Alexandra Dančová

Marie Kubátová

CHALUPNICKÁ
POHÁDKA
O VÁNOČCE
... Takového jasu, takových světel a troubení, jako
kdyby do městečka zavítal arcibiskup! Tetka zrovna
zašívala pytel, z kterého už vysypali poslední mouku
do moučné truhly. Zvědavost ji pohnala odložit
pytel a jít se taky podívat ven, co se děje. Pospíšila
a na dvoře málem zakopla o trakař. Kdyby jen o trakař: na trakaři naložený pytel mouky a u trakaře
sám mlynář. Divila se nahlas: „Jémine, sám pan otec
ze mlýna s trakařem?“
Mlynář na to: „ Lidi vozejí jakýmsi chudobným
poutníkům, kdo má co z čeho dávat. Vypadalo by
divně, kdyby ze mlejna nedali nic. Řekl jsem stárkovi, ať naloží pytel mouky, a ten řekl mládkovi, ať
ten pytel odveze na trakaři, a ten poručil učedníku
práškovi – znáte to taky, panímámo. Prášek se zakoukal po hvězdách a nakonec abych se postavil
k trakaři sám.“
Tetka kývla: „Dějou se dnešní noci divy divoucí.“
Usoudila, dnes je i mlynář jinak naložen, nekleje,
nehudruje na úrodu, na lidi ani na počasí a ji, chalupnici, oslovil panímámo, jako kdyby byla selka.
A celý pytel mouky poutníkům? „Jémine, našli útulek v chlívě. Jakpak tam budou z mouky píct, nemají
tam kamna ani díž! Teplo tam mají od hovádek,
slámu místo štruzoků a oheň rozdělat nemůžou
kvůli ponocnýmu!“
Div divoucí pokračoval dál: „Víte-li co, panímámo, vysypte mouku do svý moučný truhly
a upečte pro ty poutníky něco po svým rozumu.“
Chalupnice hledala slova díků: „Pan otec jako
by věděl, že v moučný truhle nic, poslední mouku
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foto archiv

jsem dala na koláče pro pobytníky a koledníky, do
jara daleko, do žní nedohledno. Vždyť víte, že jsme
sklizeň z našeho drápoviště přivezli do mlejna na
trakaři, a ve špejchare by dnes hladem pošla myš.“
Mlynář té noci slíbil chalupnici, jako kdyby byla
selkou ze statku: „Taky k vám přijdu na pobejtku,
panímámo, a ochutnám, jak asi chutnal poutníkům
koláč z naší mouky dvounulky.“
Tetka pak pospíšila do světnice, prázdný pytel
odložila na pozdější dobu a hledala, kde je kdo
z mužských, aby pomohl odnést plný pytel z trakaře
a mouku vysypat do její moučné truhly.
Dopadla jako mlynář, nikde nikdo, všichni mužští venku pod hvězdami. I usedla ke stolu, hledala
papír a olůvko, aby sepsala, jak co potřeba u kupce
dokoupit pro koláče, když přijde na pobejtku i pan
otec mlynář. Jenže hledejte mužského, když se
sejde pospolitost. Kam koho poslat pro něco, když
už se forota na zimu nakoupila na jarmarce, když
odletěly kvíčaly? Koho poslat pro mandle a pro hrozinky, ke kupci až do Studýnky?

A tak se narodila koleda, jakou si stýskali ti poslíčci a jak si ji předávali starší mladšímu, mladší
nejmladšímu, a ten nejmladší, koho by nohy tam
a sem a sem a tam neunesly, se zeptal maminky,
když míchala u velké díže těsto: „Maminko, a jak
to uděláme, aby ty všechny dobroty při pečení
zůstaly v těstě a v horké troubě neutekly?“
„Neboj se. Z trouby už neutečou, jako hrozinky
z kornoutu mlsalům cestou od kupce domů.“
Hošík věděl radu: „ Maminko, my to těsto rozválíme na proutky a ty spleteme, jako z vrbových
proutků pleteme my kluci pomlázku.“ Když si nebyl
jist, jestli ženské taky umějí plést pomlázku, hledal
dál, co by ženské ruce mohly umět: „Maminko,
upleteme z těch proutků copánek, jako si holky
pletou culíky z vlasů.“
A tak se narodila vánočka na vánoční stůl – jako
slavnostní pohoštění pro vzácné chvíle a pro vážené
pobytníky. ...
Vybrala Alexandra Dančová
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
V KOSTELE SV. MARTINA
V LÍBEZNICÍCH

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM

24. 12. Štědrý den
16.00 Dětská vánoční mše
s koledami a hudebním
doprovodem dětí řídí
Marek Štryncl,
na varhany hraje
Iva Štrynclová
22.00 Půlnoční mše pastorely
a koledy s doprovodem
varhan, trubky zpívá,
malý sbor řídí
a na varhany hraje
Lucie Stollová

10. 12. 1830 narozena americká básnířka Emily
Dickinsonová – Neumím tančit po špičkách, A básníkem být nechci
14. 12. 1895 narozen francouzský básník surrealismu Paul Éluard – Veřejná růže, Otevřená kniha,
Svobodné ruce
16. 12. 1775 narozena anglická spisovatelka Jane
Austenová – Rozum a cit, Pýcha a předsudek,
Mansfieldské panství, Emma
17. 12. 1887 narozen český malíř, ilustrátor a spisovatel Josef Lada – Bubáci a hastrmani, O Mikešovi, Moje abeceda, Kronika mého života

25. 12. Boží Hod
10.00 Mše sv. s lidovým
zpěvem

Blahopřejeme prosincovým jubilantům: Procházková Dagmar – 85 let, Gamrat Jan – 85 let, Rozporková Marta – 82 let, Pokorná Ludmila – 81 let,
Váňová Eva – 70 let, Kohoutová Eva – 70 let.

31. 12. Silvestr
16.00 J. J. Ryba Česká mše
vánoční – velký sbor,
sóla, orchestr
a varhany řídí
Lucie Stollová
1. 1.

Nový Rok
10.00 Mše sv. s lidovým
zpěvem

BLAHOPŘEJEME

POZVÁNKA
Vánoční Biblický klub
zve všechny občany
na Vánoční adventní koncert,
který se koná 22. prosince
od 18.15 hod. v prostorách
Komunitního centra Archa.

Zastupitelé a pracovníci
obce Líbeznice
přejí pokojné vánoční
svátky a mnoho krásných
a šťastných chvil
v roce 2017.
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TÉMA

DESATERO SPRÁVNÉHO LÍBEZNIČANA I LÍBEZNIČANKY
Každý týden doputuje na obecní úřad nejméně jeden požadavek na vznik nové vyhlášky či jiného opatření. Každý takový paragraf má ale několik zádrhelů: 1) může
se snadno obrátit proti těm, kteří po něm nejhlasitěji volají, 2) zkomplikuje život
i těm, kteří si to vůbec nezaslouží, 3) přidá další slova a věty do už tak zaneseného
a nepřehledného souboru všech pravidel, zákonů a vyhlášek, 4) je možné ho různě
vykládat, 5) je často složité kontrolovat a vynutit si jeho respektování. Navíc je
vždycky složité jednoduše popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému
člověku jasné od první chvíle. Automaticky. Bez vysvětlování a zdůrazňování.
Zkrátka a dobře se rada a zastupitelstvo obce snaží zbytečně nerozmnožovat vyhlášky a nařízení a nezahlcovat občany, obec a obecní policii dalšími
paragrafy.
Abychom ale přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořádanějšímu životu
v obci, otiskujeme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností, sousedských výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým
obecním pobídnutím“. Kdyby jeho otištění přispělo k tomu, že by se žádná
další vyhláška nemusela psát a schvalovat, bylo by to víc než skvělé:

Líbezné desatero
1) Dodržuj povolenou

rychlost v obci, jakož i ostatní dopravní předpisy.
Neparkuj na místech, kde to není dovoleno, nebo kde by tvůj plechový
miláček překážel ostatním, zejména na chodnících nebo v blízkosti křižovatek. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za
volantem slušně.

2) Uklízej po svém psovi. Všude a za každého počasí (i za deště a ve sněhu).
Nechoď se psem do Areálu zdraví, kde si hrají děti. Po obci voď psa na
vodítku.

3) Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET lahve, nedopalky cigaret,
použité sáčky ze svačiny od strýčka Donalda a další nepořádek. K tomu
veď i své děti a známé.

4) Třiď odpad. Ale správně! Házej do barevných kontejnerů správné věci.

pojové kartony sešlápni. Když je kontejner plný, vyhledej další hnízdo. Po
obci je jich dost a další přibývají. Nevytvářej další drobné skládky vedle popelnic. Doma to vedle odpadkového koše taky neděláš.

5) Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj noční klid a snaž se k tomu přimět i své
děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání trávy, všem hlučnějším domácím
a stavebním pracím ve večerních časech (po osmé hodině) a také brzy ráno
– zejména o víkendech. Zachovej úplný klid alespoň v neděli ráno – do
10. hodiny.

6) Snaž

se přispět k lepšímu vzhledu své obce a bezprostředního okolí.
Posekej trávu i před svým plotem, vysaď tam květinu, seber sám papírek,
když ho tam nějaký pobuda odhodí. Starej se o vzhled svého obydlí
a své zahrady.

7) Zapojuj se do aktivit místních spolků, účastni se obecních akcí a podporuj
obecní kulturní, společenský a sportovní život.

8) Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. Nakupuj v obci, dej si
pivo v místní hospodě, nakup ve večerce, nech si udělat stůl u místního
truhláře.

9) Plať včas obecní poplatky.
10) Sleduj aktuální dění v obci na www.libeznice.cz a pozorně čti Líbeznický
zpravodaj (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem.)
Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!
Samozřejmě, že je to celé trochu nadsázka. Nejsme naivní idealisté. Kdyby
se ale alespoň zlomek uchytil, nebylo by to k zahození. (Proto toto číslo Líbeznického zpravodaje zachovej doma stále na viditelném místě – nejlépe
na záchodě.)
Rada obce

Šetři místem a rozměrné papírové bedny nejprve rozlož, PET lahve a ná-

DESATERO VZORNÉHO UŽIVATELE SPORTOVNÍ HALY
NA CHRUPAVCE

Sportovní hala Na Chrupavce
1. Pokud odemykám vstupní dveře, tak je také vždy zamknu (i v případě, že nějaký výtečník po sobě nezamkl).
2. Než vejdu do budovy, pořádně si očistím obuv.
3. V šatně, sprchách i na WC udržuji pořádek.

foto Petra Hajská
7. Na aparaturu a její ovládání nesahám, pokud mi to správce nedovolí.
8. Neberu si domů, co není moje.
9. Po skončení sportovní či jiné činnosti po sobě uklidím nářadí.
10. Poslední při odchodu ze všech prostor sportovní haly zhasíná!

4. Pokud zjistím jakoukoli závadu, ihned ji nahlásím.
5. Do sportovních sálů vstupuji pouze v sálové obuvi, správci objektu případně
v návlecích.

A k tomu navíc respektuji pokyny a doporučení správce objektu Zdeňka
Stibala – tel. 603 50 44 11.

6. Chovám se ohleduplně k ostatním uživatelům sportovních sálů.
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INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE
V LÍBEZNICKÉM ZPRAVODAJI
V případě Vašeho zájmu o zveřejnění inzerce v Líbeznickém zpravodaji posílejte inzerci v PDF formátu (fondy do křivek) na e-mailovou adresu
idjerova@libeznice.cz do termínů uvedených v níže uvedené tabulce, s uvedením rozměrů Vašeho inzerátu. Platbu za inzerci, dle uvedeného ceníku je
nutné uhradit hotově na pokladně OÚ Líbeznice nebo na základě vystavené faktury, dle dohody.
Do emailu prosím uveďte fakturační údaje: jméno a příjmení (název firmy), ulice a číslo popisné, PSČ a město (obec), IČ: a DIČ.
V případě doručení faktury na jinou adresu tuto uvést.

Číslo zpravodaje

Datum předání
podkladů ke zpracování
na OÚ Líbeznice

Předpokládané
datum distribuce

Leden 2017

04. 01. 2017

28.–31. 01. 2017

Únor 2017

01. 02. 2017

25.–28. 02. 2017

Březen 2017

01. 03. 2017

28.–31. 03. 2017

Duben 2017

05. 04. 2017

29.–30. 04. 2017

Květen 2017

03. 05. 2017

27.–30. 05. 2017

Červen 2017

01. 06. 2017

24.–30. 06. 2017

Červenec 2017

07. 07. 2017

29.–31. 07. 2017

Srpen 2017

02. 08. 2017

26.–31. 08. 2017

Září 2017

01. 09. 2017

27.–30. 09. 2017

Říjen 2017

04. 10. 2017

28.–31. 10. 2017

Listopad 2017

01. 11. 2017

27.–30. 11. 2017

Prosinec 2017

01. 12. 2017

16.–18. 12. 2017

Ceník inzerce na webu a v Líbeznickém zpravodaji
Formáty

cena bez DPH

včetně DPH

93 x 63 mm + 3 mm na spad

500 Kč

605 Kč

93 x 132 mm + 3 mm na spad

800 Kč

968 Kč

190 x 132 mm + 3 mm na spad

1 500 Kč

1 815 Kč

190 x 267 mm + 3 mm na spad

3 000 Kč

3 630 Kč

Od 15. 10. 2012

SLEVA při celoroční objednávce uveřejnění inzerce činí 25 % z celkové
ceny.

SLEVA při uveřejnění inzerce ve 3 a více výtiscích za sebou činí 10 %
z celkové ceny.

Místo konání:

Čas:
Kontakt:
Další informace:

Líbeznický zpravodaj 12/2016

ZDARMA: uveřejnění v adresáři firem (místo podnikání v obci) na webových stránkách obce Líbeznice.

Fotbalové hřiště
v tělocvičně
nové haly
16.30–18.00 hod.
Zdeněk STIBAL
tel.: 603 50 44 11
KAŽDOU STŘEDU
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Kalendář akcí
pro rok 2016 / 2017
24. 12. Vánoční setkání na náměstí
27. 1.

Líbeznická s.r.o.
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
IČ: 24182681, DIČ: CZ24182681
č.ú.: 248287914/0300
libeznickasro@libeznice.cz, tel.: 606 283 687
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C,
vložka 186379

Ceník 2017
Ford tranzit
Kč bez DPH
Jednorázový odvoz větví a klestí
spojený s likvidací v obci
400,00
Ford tranzit
Kč bez DPH
Jednorázový odvoz větví a klestí
spojený s likvidací mimo obec do 15ti km
500,00
Ford tranzit
Kč bez DPH
Jednorázový odvoz materiálu a odpadu
v Líbeznicích každá započatá 1/2 hodina
100,00
Ford tranzit
Kč bez DPH
Jednorázový odvoz materiálu mimo obec do 15ti km
každá započatá 1/2 hodina
150,00
Ford tranzit
Kč bez DPH
Jednorázový odvoz mimo obec nad 15 km
1 km
28,00
Ford tranzit
Kč bez DPH
Nakládka a vykládka (čekací doba)
každá započatá 1/4 hodina
20,00

Kč s DPH 21%
484,00
Kč s DPH 21%
605,00
Kč s DPH 21%
121,00
Kč s DPH 21%
181,50
Kč s DPH 21%
33,88
Kč s DPH 21%
24,20

Líbeznický ples

Provedené práce
Kč bez DPH
Nakládka a vykládka
každá započatá 1/2 hodina
80,00
Traktor
Kč bez DPH
práce traktorem
každá započatá hodina
450,00
Uložení stavební sutě
Kč bez DPH
jeden naložený Ford tranzit
1 000,00
Uložení objemného odpadu
Kč bez DPH
jeden naložený Ford tranzit
400,00
Provedené práce vibračním válcem
Kč bez DPH
každá započatá 1/4 hodina
150,00
Provedené práce vibrační deskou
Kč bez DPH
každá započatá 1/4 hodina
75,00
Výkopové práce
Kč bez DPH
každá započatá hodina
500,00
Drobné zednické, výkopové a údržbářské práce
Půjčovné – vibrační deska
Kč bez DPH
každá započatá hodina
100,00
jeden den
500,00
Půjčovné - výsuvný žebřík
Kč bez DPH
jeden den
165,00
Sekání trávy se sběrem
Kč bez DPH
do 100 m2
250,00
Sekání trávy se sběrem
Kč bez DPH
1 m2 (nad 100 m2)
2,50
Sekání porostu traktorem
Kč bez DPH
1 m2
2,00
Úklid sněhu
Kč bez DPH
1 m2 (do 30 m2)
4,00
Úklid sněhu
Kč bez DPH
1 m2 (nad 30 m2)
2,50

Kč s DPH 21%
96,80
Kč s DPH 21%
544,50
Kč s DPH 21%
1 210,00
Kč s DPH 21%
484,00
Kč s DPH 21%
181,50
Kč s DPH 21%
90,75
Kč s DPH 21%
605,00
dle dohody
Kč s DPH 21%
121,00
605,00
Kč s DPH 21%
199,65
Kč s DPH 21%
302,50
Kč s DPH 21%
3,03
Kč s DPH 21%
2,42
Kč s DPH 21%
4,84
Kč s DPH 21%
3,03
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