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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

DOPRAVA STÁLE V POPŘEDÍ ZÁJMU Milí čtenáři,
máme za sebou první líbeznický ples na domácí

půdě. Parket nové tělocvičny prošel po listopadové 
hasičské oslavě dalším společenským křtem. Myslím,
že obstál velmi slušně. Mimořádné očekávání po-
tvrdil i zájem o lístky. Byly vyprodány už druhý den od
zahájení prodeje. Na mnohé se bohužel nedostalo. Další
příležitost pro návštěvu nového sálu přinesla hned na
začátku února Valentýnská zábava. Na začátek března
chystají skauti maškarní ples. S ohledem na zájem
o první ples sháníme kapelu pro ples, který by 1. dubna
plesovou sezonu uzavřel a uspokojil všechny, kdo první
příležitost nestihli. Vedle toho všeho už nová tělocvična
hostila atletické závody, trénují v ní mladí fotbalisté,
hraje se tu stolní tenis, volejbal, badminton. Každý
všední den dopoledne v ní probíhá výuka tělesné vý-
chovy. Sice ještě pořád vychytáváme mouchy jako
u každé nové stavby. Důležité ale je, že už opravdu žije
a že je to navíc docela bohatý a intenzivní život. To je
moc dobře. K mému překvapení se malá tělocvična u zá-
kladní školy nevyprázdnila. Pořád je tam plno i ve večer-
ních hodinách. To jen ukazuje, jak moc byla nová
tělocvična potřeba. Díky novému prostoru má teď více
dětí a vlastně i dospělých možnost zaplnit volný čas
sportovními aktivitami. Zejména u dětí je to určitě nej-
lepší způsob, jak s vynaložením menšího násilí rodičů
krátit čas strávený u tabletů, počítačů a mobilních te-
lefonů. Nová tělocvična je tak vlastně i příspěvkem
k tomu, aby reálný svět a reálný život vítězily nad po-
hodlnější, ale o to také hloupější virtuální realitou.

S prvním únorovým čtvrtkem se rozběhla výměna
popelnic. Začíná se ukazovat, že přes všechny potíže
a dlouhou přípravu bude mít celá změna odpadového
hospodářství pozitivní dopad. Nejpodstatnější je, že pop-
latek více odráží, kolik odpadu daná domácnost vypro-
dukuje a kolik ho také pečlivě vytřídí. Znovu opakuji, že
nejdůležitější na celé změně je, že se obec bude schopna
lépe připravit na omezení skládkování a výrazný nárůst
ceny za likvidaci odpadu v dalších letech. Inspirovali jsme
se ve světě a udělali jsme náhodný pokus, jak se vlastně
v Líbeznicích třídí. Nahodile jsme vybrali jednu plnou po-
pelnici a její obsah správně vytřídili. Zbyla v ní nakonec
jen polovina původního obsahu! Na dalších stranách na-
jdete o tomto pokusu podrobnou informaci a samo-
zřejmě také celý fotoseriál. Říká se, že je lepší jednou
vidět než stokrát slyšet nebo číst. Třeba se po této ná-
zorné ukázce množství vytříděného odpadu v obci ještě
zvýší. Je stále jasnější, že do budoucna bude každá do-
mácnost nucena třídit ještě důsledněji, nebo na odpad
vynaloží více peněz. Stačí se podívat třeba do Rakouska,
kde to umějí a vedou k tomu přes všechnu pohostinnost
a úslužnost dokonce i hosty v penzionech. Začíná to být
zkrátka projev kultury.

S novým rokem se spustila horečná příprava pro-
jektů. Stavět se letos budou chodníky v Mělnické a opra-
vovat Pražská ulice. Tím ale plány v oblasti dopravy
rozhodně nekončí, jak se v novém zpravodaji můžete
dočíst.

S přáním rychlého příchodu jara

Váš starosta 

Číslo měsíce: 2 – tolik dnů stačilo na vyprodání
prvního Líbeznického plesu na domácí půdě

Rekonstrukce Pražské ulice, opravy chodníků podél Mělnické, ale také pomoc s přípravou okružní
křižovatky U Papričů a přímé sjezdové rampy z D8 ve směru na Neratovice – to jsou hlavní letošní
úkoly pro vedení obce v oblasti dopravy.

Pražská ulice

Nejrozbitější líbeznická ulice dostane letos nejen nový
povrch, ale přibudou také chodník, nové stromořadí
a nová parkovací stání. V současné době projektanti
intenzivně pracují na přípravách dokumentace. V bře-
znu se na obecním úřadě uskuteční jednání se všemi,
kdo v Pražské ulici bydlí, aby se mohli se změnami se-
známit a také k nim vyslovit své připomínky. Největ-
ším problémem zjevně bude vybavit komunikaci
potřebnými parkovacími místy. To je ostatně jedno 
z největších úskalí opravovaných komunikací ve stá-
vající zástavbě. Zejména v horní části ulice je už dnes
situa ce s parkováním neudržitelná.

Rekonstrukce celé komunikace si bohužel vy-
žádá odstranění stávajících dřevin. Jejich stav je
v mnoha případech opravdu špatný. Nově by ulici

měly lemovat vhodné kultivary javorů. Kvůli zajiš-
tění co největší bezpečnosti budou všechny křižo-
vatky mírně vyvýšené, aby nikoho z řidičů nelákalo
na novém asfaltovém povrchu závodit. Projektová
příprava i soutěž na zhotovitele by měly skončit do
prázdnin. Samotná výstavba by tak měla proběh-
nout v letních a podzimních měsících. Obec by do
ní měla investovat až 5 milionů korun.

Chodníky podél Mělnické

Další letošní novinkou budou opravené chodní-
ky podél Mělnické od kostela až po zahradnictví.
Pro potřebnou a poměrně rozsáhlou investici se

Dokončení na straně 2

Projekt okružní křižovatky U Papričů                                                                   foto Grafika M – PROJEKCE
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ROZHOVOR

HOSPODAŘENÍ OBCE JE OPĚT ZDRAVÉ

Petr Honěk                                      foto archiv -mk-

Než se pustíme do rozpočtu pro rok 2017,
vraťme do minulosti a povězte nám, jak se
podařilo naplnit rozpočet v roce 2016 a jaké
případně byly rozdíly oproti původně
schválenému rozpočtu? 

Zhodnocení začnu jedním číselným milníkem. Obec
Líbeznice v loňském rozpočtu poprvé zaznamenala
rekordní číslo – příjem obce v loňském roce překo-
nal magickou hranici 100 milionů Kč! Dopomohly
k tomu samozřejmě investiční dotace pro obec ze
strany státu, Kraje a EU, které byly ve výši 52 milio -
nů korun. V obci se masivně investuje, staví a opra-
vuje, takže ty peníze jsou i vidět. Celkově Líbeznice
hospodařily v loňském roce vyrovnaně a v souladu
se schváleným rozpočtem a přijatými rozpočtovými
opatřeními.

Jak vůbec probíhá příprava obecního roz-
počtu? 

Musím stejně jako vloni poděkovat Martině
Doubravové za podporu a přípravu rozpočtu.
Návrh předkládá finančnímu výboru rada obce.
V návrhu jsou již zapracovány priority rady z hle-
diska investic pro následující rok. Výbor pak 
kontroluje základní parametry – tedy zda-li je
rozpočet předkládán jako vyrovnaný a jednotlivé
položky odpovídají průběhu čerpání či příjmu
z předchozích let, pokud se významně odchylují,
chceme ve finančním výboru vědět proč se tak
děje.

Jaké jsou základní parametry rozpočtu obce
pro rok 2017 a v čem je specifický?

Koncem prosince schválili líbezničtí zastupitelé rozpočet obce pro rok 2017. Již několik let se
daří v Líbeznicích držet vyrovnaný nebo dokonce přebytkový rozpočet. Jinak tomu nebude
ani v roce 2017. Na detaily rozpočtu a hospodaření obce jsme se zeptali předsedy finančního
výboru Petra Hoňka.

Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný, je to už ta-
ková dobrá tradice, utrácíme jen to, co co si vydě-
láme, jak je zvykem v dobrých rodinách. Jinak asi

Dokončení ze strany 1

podařilo získat finanční dotaci z Evropské unie
z programu IROP. Obec by tak měla z celkové in-
vestice 6 milionů platit jen polovinu. Na samotnou
výstavbu by mělo dojít v letních měsících. Součástí
celého projektu bude i přechod pro chodce u zahrad-
nictví se semaforem, kde si budou moci chodci vynu-
tit zelenou tak, jako je tomu například v Březiněvsi či
Bořanovicích. I v tomto případě by měla investice při-
spět k větší bezpečnosti dopravy v obci.

Okružní křižovatka U Papričů

Po mnoha letech usilování a tlaku ze strany obce 
by mohlo dojít k zásadní úpravě křižovatky U Pa-
pričů – křižovatky silnic I/9 a spojnice mezi Měši-
cemi a Baští II/244. Trápilo nás, že jde o jedno
z nejvíce nebezpečných míst široko daleko. Každý
rok zde dochází k řadě vážných nehod, kde ob-

vykle nezů stává jen u pomačkaných plechů, ale
kde dochází kvůli velkým rychlostem k vážným
zraněním a bohužel i úmrtím. Pro projektanty bylo
nejsložitější najít dostatečný prostor pro kruhovou
křižovatku v kolizi s teplovodním potrubím. I proto
se střed kruhové křižovatky musel posunout mír-
ně na východ směrem k Měšicím. Kromě toho, že
nová stavební úprava křižovatky významně pro-
spěje zklidnění dopravy, mohla by ve výsledku ule-
vit i samotným Líbeznicím. Mnoho lidí z Měšic
a Baště volilo kvůli komplikovanému napojení na
silnici I/9 v tomto místě raději průjezd Líbeznice-
mi. Pokud by se podařilo napojení zlepšit, mohla 
by pak být pro mnoho dalších řidičů výhodnější
a rychlejší cesta do Prahy přes Zdiby. Podmínkou
samozřejmě je, že se podaří zlepšit také samotnou
mimoúrovňovou křižovatku ve Zdibech. Celý pro-
jekt okružní křižovatky U Papričů se v současnosti
připravuje pro územní rozhodnutí. Od stavby nás
tedy dělí nejméně jeden rok. I to je ale dobrá zprá-

va s ohledem na to, jak dlouho obec za proměnu
této křižovatky bojovala.

Přímá sjezdová rampa z dálnice D8
Po vybudování bypassu na dálniční křižovatce ve 
Zdibech se stala další prioritou obce co nejrychlejší 
výstavba přímého sjezdu z dálnice ve směru na lí-
beznický obchvat. Dosavadní zácpy před sjezdem
představují samozřejmě vážné bezpečnostní riziko
a také odrazují řidiče od této trasy. I v přesných
statistikách průjezdu je patrné, že zatímco ranní
průjezdy mírně poklesly, v odpoledních a večerních
hodinách volí návrat přes Líbeznice více řidičů. Po-
dařilo se úspěšně projít zjišťovacím řízením EIA
a teď už je také na stole územní rozhodnutí. Ná-
sledovat budou jednání s vlastníky pozemků a pří-
prava stavebního povolení. Pokud by vše probíhalo
úspěšně, mohlo by na samotnou výstavbu sjez-
dové rampy dojít už v příštím roce.

Martin Kupka

Projekt přímé sjezdové rampy z dálnice D8                                                       foto Grafika M – PROJEKCENové řešení křižovatky U Papričů
foto Grafika M – PROJEKCE
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TÉMA

ROZPOČET OBCE LÍBEZNICE
PŘÍJMY

                                                                                                                                 skutečnost k 31. 12.        upravený rozpočet         schválený rozpočet

                                                                                                                       2015                        2016                        2017

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                                                                   5 873 432 Kč                 6 800 000 Kč                 7 500 000 Kč

Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti                                                                  508 955 Kč                    400 000 Kč                    300 000 Kč

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                                                               711 220 Kč                    700 000 Kč                    800 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob                                                                                            6 161 660 Kč                 6 700 000 Kč                 7 900 000 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obce (DPPO naší obce)                                                       2 399 130 Kč                    994 000 Kč                                     

Daň z přidané hodnoty                                                                                                      12 978 389 Kč               14 000 000 Kč               15 700 000 Kč

Daň z nemovitostí                                                                                                                2 273 960 Kč                 2 250 000 Kč                 2 250 000 Kč

Odvody za odnětí půdy                                                                                                              4 108 Kč                        4 000 Kč                        4 000 Kč

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu                                                                         1 167 500 Kč                 1 175 000 Kč                 1 700 000 Kč

Poplatky za psy                                                                                                                         51 380 Kč                      50 000 Kč                      50 000 Kč

Poplatky za užívání veřejného prostranství                                                                              72 010 Kč                      10 000 Kč                      10 000 Kč

Poplatek z ubytovací kapacity                                                                                                                                          3 000 Kč                        5 000 Kč

Odvod z loterií a podobných her                                                                                            111 787 Kč                    100 000 Kč                    100 000 Kč

Odvoz z výherních hracích přístrojů                                                                                        714 042 Kč                    700 000 Kč                    700 000 Kč

Správní poplatky                                                                                                                  1 305 170 Kč                 1 500 000 Kč                 1 200 000 Kč

Neinvestiční dotace na výkon státní správy                                                                         3 622 200 Kč                 3 754 600 Kč                 3 700 000 Kč

Neinvestiční přijaté dotace od obcí                                                                                      1 117 157 Kč                 1 000 000 Kč                 1 050 000 Kč

Investiční přijaté dotace od obcí                                                                                          9 012 500 Kč                 2 780 000 Kč                 2 325 000 Kč

Ostatní neinvestiční dotace                                                                                                    129 171 Kč                      47 405 Kč

Investiční dotace                                                                                                                35 628 545 Kč               52 656 970 Kč                                     

SÚ pokuty                                                                                                                                 64 500 Kč                      66 000 Kč                                     

OP pokuty                                                                                                                               317 336 Kč                    100 000 Kč                                     

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku                                                         3 072 500 Kč                 2 650 000 Kč                 2 700 000 Kč

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku                                                                      86 180 Kč                      82 500 Kč

Přijaté neinvestiční dary                                                                                                            62 000 Kč

Přijaté nekapitálové příspěvky (EKO KOM, Asekol…)                                                             360 575 Kč                    300 000 Kč                    300 000 Kč

Příjmy za likvidaci komunálního odpadu – podnikatelé                                                             61 658 Kč                      70 000 Kč                      70 000 Kč

Příjmy za poskytování služeb – knihovna                                                                                  13 390 Kč                        5 000 Kč                      10 000 Kč

Příjmy za poskytování služeb – bytový dům                                                                              21 920 Kč                      15 000 Kč                      20 000 Kč

Příjmy za poskytování služeb – dům služeb                                                                              12 000 Kč                      10 000 Kč                      10 000 Kč

Příjmy za poskytování služeb – pohřebnictví                                                                                                                  41 000 Kč                                     

Příjmy z nájmu nebytových prostor                                                                                     3 191 192 Kč                 4 630 000 Kč                 5 100 000 Kč

Příjmy z nájmu pozemků                                                                                                        241 065 Kč                    290 000 Kč                    290 000 Kč

Příjmy z nájmu                                                                                                                        761 404 Kč                    600 000 Kč                    700 000 Kč

Příjmy z prodeje pozemků                                                                                                      177 000 Kč                    100 000 Kč                      45 000 Kč

Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku                                                                                                    200 000 Kč                                     

Příjmy z úroků                                                                                                                             1 759 Kč                        1 000 Kč                        1 000 Kč

Ostatní neinv. příjmy (poj. náhrady, reklama, vstupné…)                                                           626 895 Kč                    731 525 Kč                    160 000 Kč

Příjmy celkem                                                                                                                   92 913 690 Kč             105 517 000 Kč              54 700 000 Kč

ničím zas tak specifický oproti minulým letům není.
Počítá s růstem ekonomiky a tedy i vyššími příjmy
ze všech druhů daní

Jak jsou pro rok 2017 nastaveny obecní pří-
jmy?

Celkově příjmy nejsou tak vysoké, protože se od-
chylují v položce investičních dotací, které jsou
zatím nižší. V minulých letech jsou za námi velké
investice – nová škola a tělocvična. Celkové příjmy
jsou naplánovány na 54,7 milionu korun.

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

Jsou tady téměř mandatorní (povinné) výdaje, které
jsou v rozpočtu každý rok – jako třeba peníze na

provoz školy, školky, domu služeb, či položka na ná-
klady na likvidaci odpadů nebo veřejné osvětlení.
Pak jsou tady investiční výdaje. Ty jsou samozřejmě
každý rok trochu jiné.

Rozpočet počítá i s přípravou projektů. Jaké
jsou nejdůležitější projekty zahrnuté v roz-
počtu pro rok 2017?

To patří právě do investiční části. Priority stanovuje
rada obce, projednává finanční výbor a zastupitel-
stvo pak návrh schvaluje. Letos se bude z vlastních
zdrojů hodně investovat do obecních komunikací.
Je zarážející, že na tak pro obce důležitou věc je mi-
nimum dotačních možností. Obec proto ze svého
dá na opravu komunikací v tomto roce nejméně 
8 milionů korun, a to není vůbec málo.

V Líbeznicích se daří prakticky každý rok vý-
razně investovat a budovat. Čím to je a jak
se tyto akce projevují do rozpočtu obce? 

Tady samozřejmě pochvala pro vedení obce, že se
jí daří získat dotační tituly a že také nezapomíná na
přípravu projektů. To je totiž významný faktor úspě-
chu při různých žádostech o dotace, že již jdete do
soutěže o peníze  s něčím zcela konkrétním a při-
praveným. V rozpočtu s to pak projeví neutrálně –
je to příjem peněz a pak samozřejmě výdaj za pří-
slušný projekt. Nutné je mít i rezervu na případnou
spoluúčast obce na dotačních titulech. Ta je nutná
skoro vždycky. I letošní rozpočet rezervu pro tyto
účely má.

Děkuji za rozhovor.
František Grunt

Sestavila ekonomka obce Martina Doubravová
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VÝDAJE

                                                                                          skutečnost k 31. 12.        schválený rozpočet         upravený rozpočet         schválený rozpočet
                                                                                       2015                        2016                        2016                        2017
Místní komunikace                                                                        1 410 217 Kč                    500 000 Kč                    500 000 Kč                    750 000 Kč
Místní komunikace – investice                                                       2 383 288 Kč                    800 000 Kč                 2 320 000 Kč                 8 000 000 Kč
Dopravní územní obslužnost                                                            158 702 Kč                    300 000 Kč                    400 000 Kč                    300 000 Kč
Mateřská škola – neinvestiční výdaje                                             2 354 960 Kč                 2 300 000 Kč                 2 610 000 Kč                 2 550 000 Kč
Mateřská škola – investiční výdaje                                                                                                                                130 000 Kč                    450 000 Kč
Základní škola – neinvestiční výdaje                                              5 295 461 Kč                 5 500 000 Kč                 5 921 000 Kč                 5 800 000 Kč
Základní škola – investiční výdaje                                                42 623 892 Kč               32 900 000 Kč               72 300 000 Kč                    650 000 Kč
Knihovna                                                                                          449 856 Kč                    450 000 Kč                    490 000 Kč                    500 000 Kč
Kaplička                                                                                                                                                                                                              350 000 Kč
Bezdrátový rozhlas                                                                                                                                                                                             300 000 Kč
Zájmová  činnost v kultuře – příspěvek                                               10 000 Kč                      10 000 Kč                      10 000 Kč                      10 000 Kč
Záležitost kultury – posvícení a ostatní kulturní akce                       533 971 Kč                    350 000 Kč                    700 000 Kč                    400 000 Kč
Záležitosti kultury – grantové řízení                                                   78 700 Kč                    100 000 Kč                    100 000 Kč                    100 000 Kč
Sportovní zařízení – neinvestiční výdaje                                           217 744 Kč                    100 000 Kč                    100 000 Kč                    600 000 Kč
Sportovní zařízení – investiční výdaje                                            7 606 346 Kč                 2 300 000 Kč                 5 330 000 Kč                 1 000 000 Kč
Tělovýchovná činnost – příspěvky                                                     141 000 Kč                    170 000 Kč                    265 000 Kč                    200 000 Kč
Využití volného času dětí a mládeže – příspěvky                                95 000 Kč                    100 000 Kč                    100 000 Kč                    100 000 Kč
Zájmová činnost a rekreace – příspěvky spolkům                               35 000 Kč                      50 000 Kč                      50 000 Kč                      50 000 Kč
Zájmová činnost a rekreace – investiční výdaje                                                                                                          1 250 000 Kč                                     
Zdravotní středisko                                                                           369 059 Kč                    200 000 Kč                    200 000 Kč                    680 000 Kč
Dům služeb                                                                                       396 669 Kč                    300 000 Kč                    475 000 Kč                    300 000 Kč
Revitalizace Mírového náměstí                                                                                            5 700 000 Kč                 5 700 000 Kč                                     
Projektová dokumentace                                                                                                        800 000 Kč                                                       2 700 000 Kč
Bytové hospodářství                                                                         184 550 Kč                    300 000 Kč                    300 000 Kč                    300 000 Kč
Veřejné osvětlení                                                                           1 106 831 Kč                 1 400 000 Kč                 1 450 000 Kč                 1 400 000 Kč
Veřejné osvětlení – investice                                                                                                                                                                                                 
Pohřebnictví                                                                                       48 845 Kč                    150 000 Kč                    150 000 Kč                    150 000 Kč
Skatepark                                                                                         574 786 Kč                                                                                                                  
Sběr a odvoz komunálního odpadu                                              2 700 962 Kč                 2 800 000 Kč                 2 800 000 Kč                 2 800 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                              3 716 186 Kč                 4 281 000 Kč                 4 240 595 Kč                 4 800 000 Kč
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – investice                                                                      250 000 Kč                    655 000 Kč                    700 000 Kč
Živá zahrada                                                                                  1 689 498 Kč                                                                                                                  
Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy                                                                                                  10 000 Kč                      10 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek – neinvestiční výdaje                     2 202 731 Kč                 2 300 000 Kč                 2 300 000 Kč                 2 440 000 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek – investiční výdaje                                                                                                        400 000 Kč                    120 000 Kč
Požární ochrana                                                                                  98 023 Kč                    100 000 Kč                    150 000 Kč                    150 000 Kč
Zastupitelstva obcí                                                                         1 322 818 Kč                 1 400 000 Kč                 1 400 000 Kč                 1 440 000 Kč
Volby                                                                                                                                                                               26 405 Kč                                     
Činnost místní správy                                                                     7 014 882 Kč                 7 500 000 Kč                 7 613 000 Kč                 7 650 000 Kč
Služby peněžních ústavů                                                                    29 851 Kč                      30 000 Kč                      30 000 Kč                      35 000 Kč
Úroky z úvěru                                                                                   118 509 Kč                    120 000 Kč                    120 000 Kč                    115 000 Kč
Platby daní a poplatků st. rozpočtu (DPPO naší obce)                   2 399 130 Kč                                                          994 000 Kč                                     
Výdaje celkem                                                                            87 367 467 Kč               73 561 000 Kč             121 590 000 Kč              47 900 000 Kč

FINANCOVÁNÍ

                                                                                          skutečnost k 31. 12.        schválený rozpočet         upravený rozpočet         schválený rozpočet
Dlouhodobé přijaté půjčky                                                                                                                                      9 000 000 Kč                                     
Splátky úvěru                                                                               2 088 900 Kč                 2 089 000 Kč                 2 089 000 Kč                6 800 000 Kč
(– přebytek /+ schodek)                                                            – 3 457 323 Kč                 2 250 000 Kč                 9 162 000 Kč                              0 Kč

Komentář:                                                                                                                                                                                                                            
V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou zahrnuty ve výši 14 270 000 Kč tyto investiční výdaje:
                                                                                                                                                                           plánované náklady                 vlastní zdroje
Chodníky v ulici Mělnické                                                                                                                                          6 523 000 Kč                 3 500 000 Kč
Rekonstrukce ulice Pražské                                                                                                                                        4 500 000 Kč                 4 500 000 Kč
Projektové dokumentace (Pražská, zázemí hasičů a technických služeb, lokalita U Kola, úpravy Sběrného dvora)                 2 700 000 Kč                 2 700 000 Kč
Ukazatel okamžité rychlosti v Hovorčovické ulici                                                                                                         120 000 Kč                    120 000 Kč
Sekačka (technické služby)                                                                                                                                            200 000 Kč                    200 000 Kč
Přístavba MŠ                                                                                                                                                              3 000 000 Kč                    450 000 Kč
Střídačky a oplocení (fotbalové hřiště)                                                                                                                         400 000 Kč                    400 000 Kč
Kaplička (úprava terénu a kapličky)                                                                                                                           1 000 000 Kč                    350 000 Kč
Projektová dokumentace pro zelený pás                                                                                                                      500 000 Kč                    500 000 Kč
Bezdrátový rozhlas                                                                                                                                                     1 300 000 Kč                    300 000 Kč
Duhovka – WC, zázemí, sklad techniky                                                                                                                         600 000 Kč                    600 000 Kč
ZŠ a ZUŠ Líbeznice – modernizace učeben a rekonstrukce elektroinstalace                                                            13 000 000 Kč                    650 000 Kč
Celkem                                                                                                                                                                    33 843 000 Kč              14 270 000 Kč
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Kdo netřídí, není Čech, hop, hop, hop! 

Dala by se použít spousta dalších skvělých slo-
ganů, které tak rádi používáme. Pravda, vět-
šinou při sportovních přenosech českých muž-
stev (pochopitelně myslím i ženstev; gende-
rová rovnováha musí být přece všude), ale
proč „hlášky“ nepoužít i ve vážném tématu,
kterým je změna odpadového hospodářství
v Líbeznicích.

Jistě jste zaznamenali líbeznický alegorický vůz,
který každý čtvrtek jezdí plně naložen novými i sta-
rými popelnicemi. Podle vašich prohlášení o plátcích
poplatku za komunální odpad jsou každý týden 
vyměňovány původní 120litrové nádoby za menší
80litrové nebo za větší 240litrové. Někdy také
k žádné výměně nedojde a původní nádoba slouží
dál svému účelu.

TŘÍDÍM DOBŘE,
TŘÍDÍM RÁD!

Slouží ale opravdu jen pro směsný komunální
odpad? Skutečně nikdo do své popelnice nevyhazuje
i odpad, který se dá dále zpracovat? Vyhazuje se
papír jen do modrých kontejnerů, plastové obaly do
žlutých, sklo do zelených a obaly od džusu, mléka
nebo vína, tzv. tetrapacky, do oranžových nádob?
Dobrá otázka. A tak jsme se v duchu oblíbeného se-
riálu Bořiči mýtů rozhodli potvrdit či vyvrátit tvrzení,
že Češi ve třídění odpadů patří mezi šest nejlepších
států v Evropě, a ve třídění plastů jsme dokonce na
místě druhém. Jen si ještě uděláme malinkou od-
bočku do statistiky společnosti EKO-KOM, která se
specializuje na sběr, svoz a recyklaci všech obalů:

VYTŘÍDILI JSME NÁHODNĚ
VYBRANOU POPELNICI

V roce 2000 každý občan České republiky vytří-
dil 12 kg plastů, papíru, skla, kovů a obalů od ná-
pojových kartonů. V roce 2015 už to ale bylo 42 kg
tříděného odpadu. V tomto roce se recyklovalo 
76 % všech použitých obalů na veškeré prodávané
zboží; z toho papír představoval 90 %, sklo 75 %,
plasty 69 %, kovy 55 % a 22 % byly tetrapaky.
Podle statistiky pak třídí 72 % oslovených lidí, kteří
vytřídili za rok 700 000 tun odpadu. Přepočteme-li
odpady na km2 přírody, dokázali jí Češi zachránit

skoro 25 čtverečních kilometrů. To je docela velký
čtvercový park o straně 5 km. A ještě jedna důležitá
věc, zvláště pro věčné „brblálisty a pochybovače“ –
naše republika je jednou z nejefektivnějších zemí
Evropy v třídění, naše náklady na recyklování jsou 
5 eur na osobu a rok, zatímco Němci a Belgičané
mají náklady dvojnásobné, a sousední Rakousko má
náklady dokonce ve výši 19 eur.

Ale jsou to jenom čísla a statistiky. Také se vás
ještě nikdo (kromě ankety v Líbeznickém zpravodaji)
neptal na to, jak třídíte? Třídíte líp? Hůř? Vůbec?
Jsme opravdu jako Češi tak úžasní „třídiči“? Tak
pojďme vyvrátit či potvrdit ta pro Čechy skvělá čísla.

Náhodným výběrem jsme rozpitvali obsah jedné
líbeznické popelnice těsně předtím, než ho pope-
lářské auto rozdrtilo ve svých útrobách. Náš foto-
seriál netřeba moc komentovat, snad jen to, že ně-
které obaly byly týdenním pobytem v popelnici zne-
hodnoceny a nedaly se již roztřídit.

Naším pokusem jsme sice úžasnost Čechů v tří-
dění nepotvrdili, ale jak říkali tři trpaslíci v pohádce
o třech veteránech, že to s námi, lidmi, budou
zkoušet dál, tak i my to budeme s tím tříděním
a snižováním množství komunálního odpadu s vámi
zkoušet dál. Prostě třiď, ať žiješ líp!

P. S.: Víte, kam správně vyhodit ruličku od toa -
letního papíru nebo krabici od vajec? Odpověď na-
jdete na straně 10.

Lída Červínová

Před vytříděním                                                                                         foto -lč- Začínáme třídit                                                                                          foto -lč-

Roztříděno                                                                                                  foto -lč- Po vytřídění                                                                                                foto -lč-
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GRANT 
NA PODPORU 
KULTURNĚ
SPORTOVNÍCH
AKTIVIT VYHLÁŠEN 
Stejně jako v loňském roce i letos vyhlásila
obec speciální grant na podporu jednorázo-
vých společenských akcí v oblasti kultury,
sportu a volnočasových aktivit, které přímo při-
spívají k rozvoji komunitního života v obci. Ter-
mín pro podání žádostí je konec února a hned
na začátku března zasedne hodnoticí komise,
aby vybrala nejlepší akce. 

Do konce února mohou jednotlivci i neziskové orga-
nizace žádat o podporu sportovních, kulturních i spo-
lečenských akcí. Obec Líbeznice vyhlásila výzvu pro rok
2017 na podporu projektů v oblasti kultury, sportu
a volnočasových aktivit. Výzva byla schválena Radou
obce dne 4. 1. 2017. Termín pro podání žádostí je od
5. do 28. února 2017. 

Celkem bude na grant uvolněno z obecního roz-
počtu 100 000 korun, pravidla jsou stejná jako v mi-
nulých letech, obec přispěje maximální částkou 10 000
na jednu akci a pořadatelé musí doložit alespoň 10 %
z vlastních prostředků. Žadatelé musí být fyzické osoby
s trvalým bydlištěm v Líbeznicích nebo spolky a orga-
nizace, které v Líbeznicích působí, mají zde sídlo či 

TŘI MUŠKETÝŘI
BYLI VLASTNĚ
ČTYŘI
A to samé může platit i pro významná ocenění v ob-
lasti architektury veřejných staveb v Líbeznicích. Ve
vánočním čísle Líbeznického zpravodaje se naše obec
„chlubila“ další, v pořadí již třetí cenou za pavilon
prvního stupně základní školy, dvě ceny koncem léta
získal projekt s názvem Tři věže (budova obecního
úřadu a domu služeb, v pozadí věž kostela). Při troše
nadsázky můžeme nazvat ocenění v 1. ročníku České
ceny za architekturu 2016 projektu Tři věže Athosem,
stříbrná medaile v soutěži Architekt obci 2016 také
pro Tři věže se jmenuje Porthos, titul Český energe-
tický a ekologický projekt 2015 za stavbu Rondelu
včetně Ceny poroty nazývejme Aramisem; a máme
tři mušketýry jako vyšité. 

NÁŠ RONDEL JE PŘIHLÁŠEN
DO PRESTIŽNÍ MEZINÁRODNÍ
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE

A kdeže je ten čtvrtý jménem D’Artagnan?
Možná už pomalu sedlá koně, aby se přijel stát muš-
ketýrem, nikoli však do Paříže, ale do středočeských
Líbeznic. Česká komora architektů včetně některých
oslovených expertů nominovala našeho Aramise 
(a pár dalších „nevýznamných“ staveb jako vstupní
budovu do Punkevních jeskyní, Stezku v oblacích
nebo rekonstrukci Vrbatovy boudy v Krkonoších) do
prestižní mezinárodní architektonické soutěže Mies
van der Rohe Award 2017. Bienále soutěžní přehlídky
pořádá Evropská unie spolu s nadací Mies van der

organizační jednotku. Všichni žadatelé podávají pí-
semnou žádost o dotaci, která obsahuje mimo jiné
i podrobně popsaný projekt. Hodnotí se potom kvalita
projektu, jeho ekonomické nastavení, personální za-
jištění a přínos pro obec. Podmínkou také je, že akce
musí být určena pro širokou veřejnost. O tom, jaké
akce se v rámci grantu uskuteční, se dozvíme za za-
čátku března. Veškeré informace a formuláře jsou pro
zájemce ke stažení na webu obce.

V roce 2016 se v rámci této podpory uskutečnilo
přes deset projektů. Mezi přihláškami bylo několik
akcí, které se již uskutečnily v minulosti, například
sportovní akce Vánoční běh, Kolem kolem Líbeznic
a Koloběh. Kdo rád jezdí na kole a má ještě k tomu
rád práci s mapou, se mohl zúčastnit Líbeznických blu-
diček. V rámci grantu se loni uskutečnily i již velice tra-
diční vejšlapy pěšky či na kole povodím Mratínského
potoka. Sportovně zaměřený byl i šipkařský turnaj.

UVOLNĚNO BUDE STO TISÍC

Několik akcí bylo určeno výhradně dětem. Šlo o at-
letické závody na Duhovce, dopravní soutěžní odpo-
ledne, mikulášský karneval s nadílkou, příměstský
prázdninový tábor Nezmar nebo dobrodružnou noční
vycházku Líbeznicemi spojenou s hledáním pokladu.  

Podpořeny byly rovněž výlety mimo Líbeznice. Šlo
o výlety na zámek Zbiroh, do Polska a Liberce.

Na některé akce se zcela jistě můžete těšit i letos.
Aby vám žádná z akcí neutekla, doporučujeme sledo-
vat webové a facebookové stránky obce, nástěnky na
zastávkách nebo poštovní schránky. O všech akcích
rovněž budeme informovat v Líbeznickém zpravodaji. 

František Grunt

Rohe v Barceloně od roku 1988 a porota bude udě-
lovat ceny v květnu letošního roku.

Nebude to mít ale Rondel vůbec jednoduché,
aby se právě on mohl pyšnit mušketýrským pláš-
těm. Na paty mu totiž šlape víceúčelová tělocvična
Chrupavka, která krátce po kolaudaci a uvedení do
provozu neunikla bystrému oku Adama Gebriana –
článek na m.ihned.cz pod názvem „Vítězný gól ar-
chitektů“ může skutečně zahřát u srdce. Litomyšl,
která byla po řadu let uváděna jako pozitivní příklad
toho, že spolupráce představitelů vedení města
a architektů může po dlouhé době šedé normali-
zace rozzářit veřejná prostranství, ustupuje tak tro-
šku do pozadí a středem zájmu se u architektů
stávají čtyřikrát menší Líbeznice. 

POZORNOST SI ZASLOUŽÍ 
I NOVÁ TĚLOCVIČNA

Nová tělocvična si bezpochyby pozornost za-
slouží už jenom tím, že vznikla úžasným propojením
mezi obcí, architektem i širokou veřejností. Určitě
bude naším horkým želízkem v architektonickém
ohni nejrůznějších soutěží.

Tasme tedy kordy a vzhůru do boje za dalším ví-
tězstvím! 

Jeden za všechny, všichni za jednoho.

Lída Červínová

Rondel                                                                                                       foto archiv Projektil architekti s.r.o.

KDYŽ SE BĚHÁ,
SKÁČE A HÁZÍ 
NA DUHOVCE 
aneb atletický oddíl 
Líbeznice Stonožka 
Pokud půjdete kolem Duhovky, můžete vidět sku-
pinku lidí, kteří jsou stále v pohybu. Mají tričko, le-
gíny a usměv na rtech. Je jim vlastní pohyb –
například běhání – krátké i to na delší tratě, do
kopce i do schodů, z nízkého i vysokého startu, bě-
hají za tmy i světla, za slunce i deště a za krásného
bílého sněhu – baví je to. Líbí se nám skoky do
písku a přes překážky, přes švihadlo. Rádi házíme
raketkou, tenisákem, pěnovým míčkem, medicim-
balem. Naším parťákem je teamových duch. Trenéři
tu s dětmi běhají a skáčou. Jejich malí svěřenci jsou
úžasní, stateční a cílevědomí. Pěstuje se tu zároveň
smysl pro fair play a přátelství. 

Díky našemu nadšení jsme už vyhráli několik
soutěží a přeborů a překonali i chvíle, kdy se výhra
nedostavila a slzy nešlo udržet – i to ke sportu patří.
Snažíme se ale dál, je toho spousta před námi
a hlavně jsme spolu rádi! Jsme atletický oddíl Líbez-
nice – Stonožka.

Monika Píchová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY
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Odstavené vozidlo nedaleko obchvatu obce                                                                     foto OP Líbeznice

OBECNÍ POLICIE

MÍSTO PRO 
PŘECHÁZENÍ NENÍ
ZEBRA
Přechod pro chodce (dále jen přechod) je místo
na pozemní komunikaci určené pro přecházení
chodců a označené příslušnou dopravní značkou.
Je určen pro přecházení vozovky. Každý přechod
musí být na vozovce vyznačen vodorovným do-
pravním značením, tzv. zebrou, a bývá také
označen svislou dopravní značkou „Přechod pro
chodce“. Na přechodu má chodec přednost před
motorovými i nemotorovými vozidly. V zastavěné
oblasti, resp. ve městě, bývá přechod pro chodce
také doplněn světelným signalizačním zařízením
(semaforem). Chodci a řidiči mají povinnost toto
signalizační zařízení respektovat. V případě, že
tato světelná signalizace není funkční, platí pra-
vidlo přednosti chodce na přechodu. Dále je dů-
ležité si uvědomit, že absolutní přednost na
přechodu není, přednost se týká chodců, kteří se
na přechodu pro chodce už pohybují, jelikož cho-
dec, který je mimo přechod pro chodce, byť na
vozovce nebo ještě na přechod nevstoupil, tuto
přednost jednoznačně nemá. Chodec, který hodlá
vstoupit na přechod, má povinnost se přesvědčit,
zda v daný okamžik svým vstupem na přechod ne-
ohrozí řidiče vozidel, případně jiné účastníky sil-
ničního provozu. Nicméně je tím myšleno, že musí

umět odhadnout rychlost a vzdálenost blížícího se
vozidla. Pokud vstoupí v těsné blízkosti před pro-
jíždějící vozidlo, dojde ke střetu vozidla s chod-
cem. V tomto okamžiku se jedná o dopravní
nehodu, která spadá do oznamovací povinnosti,
jelikož je předpoklad, že došlo ke zranění chodce.
Poté je na Policii ČR v rámci šetření zajistit dů-
kazné prostředky k objasnění příčiny dopravní 
nehody, například svědky dopravní nehody, video-
záznamy z průmyslových kamer (bezpečnostních
kamer) atp.

NA PŘECHODU PRO CHODCE
CHODEC NEMÁ ABSOLUTNÍ
PŘEDNOST

Místa pro přecházení se v současné době vyzna-
čují, a to na vozovce v podobě přejezdu pro cyklisty,
ale s tím rozdílem, že nejsou vyznačena svislým do-
pravním značením jako přechod pro chodce. Místa
pro přecházení vytvářejí pro chodce častější mož-
nost přechodu přes komunikaci, nenahrazují ale
přechody pro chodce.

Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provo-
zem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vo-
zovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní
značkou, musí chodec podle zákona přecházet jen
na těchto místech.

Josef Hladký

VOZIDLO V POLI 
Dne 11. 1. 2017 přijala hlídka Obecní policie ozná-
mení o odstaveném vozidle na poli nedaleko ob-
chvatu obce, směr Zdiby. Hlídkou bylo zjištěno, že se
jedná o vozidlo Škoda Felicia, které se nachází upro-
střed pole mezi obcemi Bašť a Sedlec. Vozidlo bylo
zapadlé po přední nápravu ve vyjeté brázdě od trak-
toru. Hlídka OP provedla lustraci vozidla v evidencích
PČR, zda neprochází jako hledané, kdy bylo následně
zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno v nočních hodinách
v Čelákovicích. Na místo byla přivolána hlídka OO
PČR Odolena Voda a kriminalistický technik, který za-
jistil několik stop a pravděpodobně odcizené věci
v zavazadlovém prostoru. Po ohledání kriminalistic-
kým technikem bylo vzhledem k nepřístupnému te-
rénu vozidlo z pole odtaženo za pomoci technických
služeb obce. Vozidlo bylo následně předáno k dal-
šímu opatření OO PČR Odolena Voda. 

Rudolf Sedlák

PODEZŘELÉ 
CHOVÁNÍ V OKOLÍ
ŠKOLY
Dne 25. 1. 2017 bylo hlídce Obecní policie Líbez-
nice oznámeno matkou žáka I. stupně ZŠ a ZUŠ
Líbeznice, že její syn přijel domů pozdějším auto-
busem než obvykle, protože byl cestou na auto-
busovou zastávku osloven neznámým mužem
v červeném vozidle, který mu nabídl bonbony.
Chlapec na nabídku nereagoval, odběhl na auto-
busovou zastávku a muž z místa bez dalších pro-
jevů odjel. Hlídka OP informovala o události
službu konajícího dozorčího OO PČR Odolena
Voda, vedení ZŠ a ZUŠ Líbeznice a vedení obce 

Líbeznice. Následně bylo provedeno vytěžení ka-
merových záznamů z nejbližších míst výše uve-
deného incidentu, kdy byla natipována vozidla
odpovídající popisu a další možné poznatky, které
byly předány PČR. Obecní policie posílila v dalších
dnech v poledních a odpoledních hodinách do-
hled před školou a v jejím okolí o pěší hlídky
a motohlídky. 

NEMLUVTE S CIZÍMI LIDMI

Společně s vedením obce zvažujeme umístění
další dohledové kamery, která bude snímat dění
na parkovišti před školou a v přilehlém okolí. 

Rudolf Sedlák
Ilustrační foto Líbeznicke školy                   foto ZŠ
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ŠKOLNÍ KOLO 
SOUTĚŽE MŠMT
V OBORU HRA 
NA KYTARU
Dne 16. ledna 2017 se v naší škole uskutečnilo
školní kolo soutěže ve hře na sólovou kytaru. Před
tříčlennou komisí, které předsedala paní učitelka
Mirka Kratochvílová, zahráli dva žáci, kteří měli do-
statek píle i odvahy soutěžit. Ve druhé kategorii
(ročník 2005) získal Adam Šíp třetí místo, ve třetí
(ročník 2004) potom zvítězil Jan Pytelka a postupuje
do okresního kola, které se koná na konci února
v Brandýse nad Labem.

Děkujeme oběma soutěžícím a Honzovi přejeme
v Brandýse hodně štěstí. Poděkování patří i panu
ing. Peteru Smékalovi za nezištnou pomoc při po-
řizování zvukového záznamu soutěže.

Roman Novotný Vítězný kytarista Jan Pytelka                                                                                                foto Peter Smékal

V cíli všichni s certifikátem                                                                                               foto archiv Klubíčka

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

BARÁČNICTVO
Baráčnictvo má nezastupitelné místo v národě. Ba-
ráčnictvo je jedinou organizací v České republice
s náplní národopisnou, vlastivědnou, vzdělávací,
humánní a lidskou, která od samého vzniku nikdy
nezměnila své poslání, protože jej měnit nemusela.
Hájí všechno bohatství, které bylo našimi předky po
celá staletí vytvářeno. Kořeny svého vzniku má za-
sazeny mezi velikány a buditeli národa, kteří svůj
národ uvědomovali k češství v době, kdy klesal pod
tíhou cizích vlivů, kdy česká řeč mateřská byla po-

SKAUTSKÝ ODDÍL
KLUBÍČKO 
A STRAŠIDLA 
I během zimních měsíců zažívá náš
dívčí oddíl Klubíčko spoustu zábavy.

Hned začátkem roku v sobotu 7. ledna 2017 jsme
se již potřetí zúčastnily akce „Po stopách Polab-
ských strašidel“ pořádané vodními skauty v krás-
ném městě Brandýse nad Labem. Na trasu jsme se
vydaly ve večerních hodinách a úzké namrzlé ulič-
ky a temná zákoutí zasypaná sněhem vypadala
opravdu kouzelně. U kostela sv. Petra nás vyhlíželo
první strašidlo – nešikovný hrobník, kterému jsme
pomohly zatlouci hřebíky do rakve. Po splnění
úkolů jsme vždy získaly razítko a mohly se vydat na
další stanoviště. 

CHARLIEHO SE BÁT NEMUSÍME

V katovně jsme se trochu ohřály u bezhlavého
rytíře, v parku u řeky nás poprosila o pomoc kom-
tesa okradená loupežníky. Pod mostem jsme se
spřátelily s vodníky a nedaleko mlýna ochutnávaly

malu popelkou na vzdáleném venkově, zatímco
města byla totálně germanizována. A právě z této
doby vyšli zoceleni na duchu naši velikáni, kteří ne-
ohroženě bojovali za práva českého národa.

CTÍME ODKAZ NAŠICH
PŘEDKŮ

Jsme organizací dobrovolnou, to znamená, že
musíme udržovat mezi sebou kázeň dobrovolně,
vážit si jeden druhého, svou sousedskou a lidskou
stránkou rozvíjet dobré vztahy mezi všemi a vytvá-
řet tak hezké a příjemné prostředí, ve kterém spo-
lečně žijeme. Projevit jeden druhému důvěru, bez
níž nelze vytvářet hodnoty, ze kterých můžeme mít

všichni užitek. Nemůže nám nikdo vyčítat jako za-
staralé, že ctíme odkazy našich předků, že nosíme
příležitostně kroje, které nosili naši předkové. Sna-
žíme se zachovávat tradice, zvyky a vhodné oby-
čeje, vážíme si památek, zpíváme národní písně,
tančíme staročeské tance, aby nezapadly v zapo-
menutí. V tom je ukryta naše národní hrdost, bo-
hatství našeho lidu a my baráčníci můžeme být hrdi
na to, že jsme nositeli těchto hodnot.

V Líbeznicích je Baráčník od roku 1934. V sou-
časné době je nás jen 36, ale byla doba, kdy bylo
přes 100 členů. Přesto se snažíme udržet tradici
a scházíme se každé druhé pondělí v měsíci od 
18 hodin v Komunitním centru Archa. Přivítáme
každého, kdo přijde mezi nás.

Věra Vörösová, syndička OB

pečivo rozhádaných pekařů. Poté jsme zamířily do
alchymistické dílny Brandýského zámku, kde jsme
si s čarodějem procvičily paměť, a na závěr závodu
se proběhly v Panské zahradě s upíry. V cíli už na
nás čekala sladká odměna a certifikát, že se celý rok

2017 nemusíme už ničeho bát. I když… nikdy ne-
víme, kdy nás navštíví strašidelný Charlie – jako mi-
nule při přespání v nové skautské klubovně…

Petra Černohorská – Kanička 
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Nadšení a sportovní odhodlání na startu                                             foto archiv Líbeznického koloběhu

OHLÉDNUTÍ 
ZA VÁNOČNÍM 
VEČERNÍM BĚHEM
Vánoční běh v Líbeznicích 
je už velká tradice,
vybíhají jednotlivci, ale také dvojice.

Okruh pěti kilometrů 
zdolat pro ně znamená,
trasa obcí i přírodou 
je moukou dobře značená.

To rodiče a dětičky
soutěží zase s andělíčky.

I oni svou cestu mají,
pohádky na ní poznávají.

Vítězové i ti poražení
sejdou se pak u občerstvení.

Zde proběhne i vyhlášení řádné
při vánoční atmosféře, co tu vládne.

V pátek 9. prosince jsme odstartovali již 3. ročník
Vánočního večerního běhu. I tentokrát jsme na-
pekli dobroty, připravili pomazánky, uvařili čaj
a svařák, vánočně vyzdobili Rondel, zabalili
dárky pro všechny závodníky a pěkné hodnotné
ceny pro vítěze, převlékli se do andělských krojů
a netrpělivě čekali na letošní účast.

V 17 hodin jsme zapisovali první nadšence a také
první rodinky. Účast byla velká a my víc než spoko-
jeni, neb to je pro nás největší odměna.

I tentokrát byl závod rozdělený na dvě části.
V první části běžci zdolávají pětikilometrovou trasu
na čas. Protože se nám počet závodníků zvyšuje,
letos jsme rozšířili kategorie. Ženy i muži byli rozdě-
leni podle věku do dvou kategorií – do 40 a nad 40
let. Bez ohledu na věk a pohlaví je možné se přihlásit
do kategorie dvojic (neobvyklá a velmi oblíbená)
a do kategorie rodič a dítě do 15 let. Kategorie rodič
a dítě je nám moc sympatická. Fandíme rodičům,
kteří sportují a vedou k tomu i své děti. Běžecký
závod, kde by rodič závodil týmově se svou dcerou
či synem, snad nikde jinde není. Na tuto kategorii
je moc pěkný pohled a náš veliký obdiv směřoval

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

k dětem, jejichž věk nedosahoval 10 let. Přesto ně-
který rodič zůstal v závěsu svého malého potomka.
Po vyhodnocení a sečtení výsledků pan starosta
Martin slavnostně vyhlásil vítěze.

Umístění: 

Dvojice:

1. Viktor Petronyuk, Martin Bureš
2. Petr Skalický, Petr Skuček
3. Vladěna Hrstková, Petr Rada

Rodič a dítě:

1. Pavel Novotný, Jakub Novotný
2. Michal Mikuš, Ondřej Hořejší
3. Michal Pavlík, Veronika Pavlíková

Druhá část závodu je určena rodinám. Každá ro-
dinka musela projít stanovišti, kde u krásného čerta
či anděla plnila pohádkový úkol, za který obdržela
náležitý počet bodů. Poznat správnou pohádku ne-
bylo vůbec jednoduché. U posledního stanoviště
děti navíc hledaly obrovskou truhlu s pokladem,

z níž si vytáhly dárek. Hodnotil se počet získaných
bodů na všech stanovištích.

K našemu velikému potěšení přišel letos více než
dvojnásobný počet rodin. Tak velkou účast jsme ne-
čekali a mrzí nás čekací doba na prvních stanoviš-
tích. Moc chválíme všechny děti a rodiče, kteří
s úsměvem a potěšením došli do cíle, a děkujeme
jim. Už teď vymýšlíme, jak to letos před vánočními
svátky uděláme, abyste tak dlouho čekat nemuseli.

Vánočního večerního běhu 2016 se zúčastnilo
na 200 závodníků. Děkujeme všem za účast, nad-
šení a krásný vánoční pátek. Už teď se těšíme na
jaro, kdy pro vás připravujeme 3. ročník závodu
Kolem kolem Líbeznic.

Tým Líbeznického koloběhu

Z ohlasů samotných závodníků:
Dobrý den,

po dvou letech jsem se zúčastnil třetího ročníku
líbeznického Vánočního běhu.

Při prvním ročníku jsem byl nadšen konáním 
takové akce, ale k organizaci jsem měl tehdy vý-
hrady – po letošním ročníku jsem nadšený, jak se
úroveň akce za dva roky posunula vzhůru, a děkuji
organizátorům za velký posun kvality této akce!

Musím konstatovat, že letošní ročník jsem si 
velice užil. Organizátorsky bylo vše zvládnuto „na
jedničku“, a proto touto cestou vyslovuji organizá-
torům velký dík a uznání za energii a čas, které in-
vestovali do přípravy a organizaci průběhu
líbeznického Vánočního běhu.

Díky.                                            Aleš Křivský

Muži pod 40:

1. Vojta Bejblík
2. Marek Jerie
3. Ondřej Švorc

Muži nad 40:

1. Petr Havelka
2. Jiří Sláma
3. Tomáš Pechač

Ženy pod 40:

1. Mirka Petronyuk
2. Tereza Špačková
3. Veronika Křížová

Ženy nad 40:

1. Lenka Křížová
2. Světla Turnerová
3. Ilona Slavičková

KOSTEL, FARA, 
HŘBITOV
Kostel se hřbitovem pocházející
z r. 1793, fara z r. 1727.

V r. 1858 bydlel kostelník Antonín Štembera v č. 4,
byl narozen 1807, žena Kateřina 1809, syn Antonín
1835, Josef 1842, dcera Rosalie 1840.

Věž kostela byla opravena r. 1884 za 2 163 zl., ze
jmění kostela bylo uhrazeno 956 zl., patron hrabě Er-
wein Nostitz Rieneck věnoval 805 zl. a 402 zl. zaplatili
katolíci z přifařených obcí. V r. 1886 na opravu kos-
tela i fary připlatili zdejší poplatníci – katolíci – 167 zl.
Těchto poplatníků bylo 123.

Při sčítání r. 1900 byl zde farář Štěpán Pittner, nar.
1893, kooperátor Josef Olejček, nar. 1864 ve Svatém
Martině, dále hospodyně a dvě služky. Měli polní hos-
podářství, dva koně, 4 hovězí, 6 vepřů, 30 drůbeže.

V r. 1905 bylo nařízeno rozšířit hřbitov a 11. září
1905 se měla sejíti komise, ale starosta Láha spis
okresu vrátil, že týž den bude zde posvícení. Potom
se obecní výbor usnesl rozšířit hřbitov použitím zá-
dušního pozemku ve směru jižním. Toto usnesení po-
tvrdilo c. k. okr. hejtmanství r. 1906 a za 3 roky dne
30. srpna 1909 se konalo na faře řízení konkurenční.
K rozšíření hřbitova došlo r. 1910, zaplatily to záduší
a obce, např. z č. 44 dali 25 K, z č. 91 dali 5,91 K atd.
Hrobníkem byl Karel Turek. Při rozšiřování hřbitova
zeď na jižní straně ustoupila o tři metry. V r. 1910
zdejší poplatníci na rozšíření hřbitova zaplatili celkem
1 176 K.

V r. 1913 měl regenschori Ant. Růžička ročně
256,92 K, odměna byla mu zvýšena na 400 K, roz-
díl uhradili katolíci kolatury: Líbeznice 56,65 K, Se-
dlec 15,10 K, Bořanovice 7,40 K, Bášť 23,30 K,
Měšice 5,30 K, Hovorčovice 4,30 K, Březiněves 
31,03 K.

Ve válce 1914–1918 byly na výrobu děl rekvíro-
vány barevné kovy. Podle oběžníku vydaného knížecí
arcibiskupskou konsistoří z 18. 4. 1915 měly se ode-
vzdati vojenské správě staré zvony chrámové, a tak
ze zdejšího kostela za souhlasu patronátního úřadu
byly vydány tři zvony: umíráček o váze 14 kg, poled-

níček 15 kg a největší Martin těžký 450 kg. Na věži
ponechán jen zvon Jan z r. 1663. V r. 1934 daroval
Josef Koubek, správce hospodářského družstva v Mě-
šicích, zvon o váze 40 kg k poctě své manželky Filipiny
(Koubek žil 1876–1950).

V letech 1919 až 1923 se konaly opravy kostela
i fary, na ně přispěla zdejší obec částkou Kč 1 025,
jež odvedla patronátnímu úřadu v Měšicích.

Další opravy v letech 1927–1928 stály 80 253 Kč,
z toho dal patron 61 248, přifařené obce 19 005, na
Líbeznice připadlo 4 503 Kč.

Dne 21. září 1944 konalo se zde komisionelní ří-
zení na opravu zdi hřbitovní, ale už r. 1941 byla tato
zeď prohlášena státním památkovým úřadem za
chráněnou, integrující součást pozdně barokního kos-
tela sv. Martina, této význačné památky.

V r. 1943 akademický malíř František Fischer re-
novoval nástropní a oltářní obrazy v kostele. Václav
Blažej z č. 168 půjčil zdarma lešení. Chrámová okna
byla obnovena r. 1942.

Při kostele bývalo několik moždířů, z nichž bylo
stříleno o církevních slavnostech, posledně na vzkří-
šení Páně r. 1939. Sbírka po obci na střelný prach vy-
nesla 135 K.

Alexandra Dančová

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY
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Kalendář akcí pro rok 2017

25. 2.    Dětský karneval
26. 2.    Farmářské trhy 

se zabíjačkou
8. 4.    Velikonoční trhy

22. 4.    Vejšlap povodím 
Mratínského potoka

30. 4.    Čarodějnice
14. 5.    Školní zahradní 

slavnost
20. 5.    Kolem kolem 

Líbeznic
červen Dětský den 

a Mamutfest

10. 6.    Bludičky
22. 7.    Sejdeme se 

na náměstí
26. 8.    Country večer
9. 9.    Posvícení

16. 9.    Líbeznický koloběh
říjen     Vejšlap povodím 

mratínského potoka
26. 11.  Adventní trhy 

a koncert v kostele 
sv. Martina

Příměstský tábor s pejsky
pro děti ve věku 4–9 let

Místo konání: Líbeznice – areál ZŠ (Rondel)

Termín: 10.–14. července 2017

Cena: 2 100 Kč (sourozenecká sleva 100 Kč/dítě)

(Cena zahrnuje stravování – 2x svačinu, oběd, celodenní pitný režim, lektorné, 
režijní náklady na výchovně-vzdělávací program.) 

Po celou dobu budou dětem k dispozici vycvičení psí terapeuti, děti se mohou těšit
na zlaté retrievery Connie, Dizzy a další pejsky. 

Více informací a on-line přihláška: www.siriustrebic.cz.

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
4. 2. 1820 narozena česká prozaička a básnířka Bo-
žena Němcová – Národní báchorky a pověsti,
V zámku a v podzámčí, Babička
6. 2. 1895 narozen český prozaik, dramatik, lite-
rární a výtvarný kritik Ferdinand Peroutka – Budo-
vání státu, Pozdější život Panny
7. 2. 1812 narozen anglický spisovatel Charles Dic-
kens – Starožitníkův krám, Kronika Pickwickova
klubu, Oliver Twist
8. 2. 1828 narozen francouzský spisovatel Jules
Verne – Pět neděl v balóně, Ocelové město, Ta-
juplný ostrov
10. 2. 1890 narozen ruský básník, prozaik, nositel
Nobelovy ceny Boris Leonidovič Pasternak – Doktor
Živago, Vzdušné tratě, Glejt
21. 2. 1846 narozen český básník, prozaik a novi-
nář Svatopluk Čech – Písně otroka, Ve stínu lípy,
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 
XV. století

Blahopřejeme únorovým jubilantům: Kulhánková
Naděžda – 89 let, Maříková Dobroslava – 84 let,
Nytrová Emílie – 84 let, Procházková Jarmila – 
82 let, Perníková Květoslava – 80 let, Kozlová 
Milada – 70 let, Endálová Milena – 70 let, Boja-
džievová Jana – 70 let, Nedvědová Eva – 60 let.

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

BLAHOPŘEJEME

Odpověď na otázku: 

I když jsou papírové, tak nepatří do kontejneru na papír, ale do bioodpadu – jsou totiž vyrobeny z mno-
honásobně recyklovaného papíru, který už dál nejde zpracovat. Šup s ním tedy na kompost nebo do hnědé
popelnice na bioodpad.
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