Líbeznický
zpravodaj

Zpravodaj obce Líbeznice
Číslo 12 / Ročník 15 / Prosinec 2017

SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

STRÁŽCE KAŽDODENNÍCH CEST

Opravovaná kaplička
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Přesně tak by se dala nazvat kaple Panny Marie na křižovatce líbeznických cest. Její světlo září
do dálky a navádí všechny kolemjdoucí i kolemjedoucí bezpečně do přístavu domova. „Stejně
jako námořníkům ukazoval maják na břehu moře správnou cestu mezi mořskými útesy, provede
vás kaplička Panny Marie rozbouřenými vodami dopravního provozu k cíli vaší cesty,“ říká vzletně
architekt Jan Hájek, který je autorem projektu rekonstrukce kapličky.
Se začátkem adventu se kromě vánočních stromů rozsvítila i naše kaplička. Skleněnou výplní dveří i oblouku
nade dveřmi prosvítá doslova hvězdné obloha, jejímž
středobodem je pochopitelně slunce. Slunce, které je
zavěšeno uprostřed prostoru a vysílá své sluneční erupce v podobě světelných paprsků, vycházejících z otvorů
zlatého slunečního kokonu, na všechny zdi i strop kaple. Netradiční osvětlení kapličky není zářícím sluncem
jen „v noci“, ale zlatavé paprsky se odrážejí od bílých
zdí i přes den, kdy sluneční svit prochází skrze skleněné
výplně dveří a projasňuje nejen vnitřní prostor, ale i nebeskou modř vstupních dveří. Slunce a modrá obloha
k sobě neomylně patří i na líbeznické zemi.
Pro někoho možná zvláštní barva a ne každý si na
ni hned zvykne, ale v kontextu pojetí rekonstrukce celého prostoru barokního majáku jako záchytného
bodu pro soudobé pocestné prostě k slunci nebe neodmyslitelně patří. A to přesně bylo vizí architekta Jana
Hájka a jeho kolegyně Terezy Březovské a zvláště pak
uznávaného sochaře Čestmíra Sušky, autora zlatého
„slunce“ prosvěcujícího modř nebeské vstupní brány.
Volba modré barvy dveří není náhodná, nýbrž vyjadřuje hned několik významů. Právě modrá je totiž barvou oblohy a také symbolickou mariánskou barvou.
Konečná podoba kapličky včetně okolí se rodila doslova z pondělí na pondělí, kdy po kontrolním dni na
stavbě i za účasti památkářů vznikaly na základě jejich
požadavků nové a nové úpravy původního architektonického návrhu. Občas to zde i jiskřilo a rozhodně to
nebylo od slunečních paprsků. Přese všechno se nakonec dokázala najít shoda mezi původním barokním
záměrem, následnou obnovou hraběnky Nosticové
a záměrem architektů i sochaře dát kapličce něco ze
současnosti. Takový malý odkaz 21. století pro generace příští.
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Nejbližší okolí kapličky prošlo také „za pochodu“
mnoha úpravami. Původní kamenné stupně byly nahrazeny plně bezbariérovým přístupem ke kapli jak
z Měšické ulice, tak i od Mělnické. Během stavby
vyšlo najevo, jak hluboko kaple během let klesla.
Ne mravně, ale oproti postupně navyšovanému
terénu. Asfaltové silnice kapličku doslova utopily
a umožnit přístup lidem s omezenou pohyblivostí
i kočárkům, to bylo jako hledání kapky v moři. Naštěstí vlnobití z betonové dlažby odplulo s odlivem
a vyvýšené břehy cesty na jaře rozkvetou jako dva
barevné ostrovy.

LÍBEZNICKÝ MAJÁK V NOVÉM
Bylo by krásné, kdyby nově upravená kaplička ukazovala nejen skutečnou cestu, ale i tu pomyslnou
k nebi, zvláště v krásném předvánočním čase. Zastav
se, poutníče, a zkus svou mysl zpomalit ve shonu všedních dní a při pohledu na kapličku zapomeň na každodenní starosti a těš se na své blízké, se kterými se
jistě o Vánocích setkáš. A vůbec nesejde na tom, jestli
jdeš krajinou pěšky, nebo jestli každý všední den stojíš
u kapličky v ranní koloně vozidel. Využij té chvíle zdržení k tomu, aby ses začal těšit na rozzářené oči svých
dětí při pohledu na rozsvícený vánoční stromeček; těch
dětí, které jsi právě vysadil před líbeznickou školou
a nyní se snažíš v pomalu popojíždějícím proudu aut
vtéci do větší řeky vozidel na hlavní ulici… A kaplička
zde stále stojí a pohlíží na nás s lehce shovívavým
a možná chápajícím pohledem staletých zkušeností
a moudrostí.
Ludmila Červínová

Milí čtenáři,
o Vánocích se vždycky tak pěkně a duchaplně
píše a řeční. Všichni jsou naplněni takovým povznášejícím očekáváním. Zapalují se svíčky na adventních věncích, v domácnostech voní cukroví. Skoro
si říkám, že by to chtělo pro kontrast nějaké zemité
téma. Máte ho mít.
Vánoce jsou totiž tradičně také obdobím přetékajících popelnic a nezřízeného nepořádku kolem
kontejnerů na separovaný odpad. Čím víc toho pod
stromeček dostáváme, tím víc papírů a krabic vyhazujeme. Snad každý to zažil. Přijdete s náručí plnou
papírů k modrému kontejneru a zjistíte, že tam už
někdo před vámi byl a asi jich bylo víc, protože kontejner má plnou i čepici. Takže se do toho opřete
a začnete to tam silou rvát. Co na jedné straně zatlačíte, to na druhé vyleze. Po chvíli rezignujete a řešíte, co s tím dál. Ani při tomto trýznivém zážitku
nepodléhejte pokušení, to tam prostě nechat válet
vedle. Vítr je totiž neřád a hned si začne brát, co
mu nabídnete. Pak bývá obec zasypaná nejen sněhem, ale i odpadem. A tady vám chci nabídnout
správnou odpověď. Je zkrátka potřeba hledat prázdnější nádoby a nemávnout nad tím rukou. Budeme
se snažit svozy tříděného odpadu na Vánoce posílit,
ale jednoduché to není. I popeláři chtějí mít trochu
klidné Vánoce.
A když jsme u těch přízemních témat, pěkně
nám sem zapadnou černé skládky. Tvoří se většinou
v takových vlnách. Jedna k nám dorazila docela nedávno. A stála nás dost peněz i úsilí. Pozoruhodné
mi připadají pohnutky těch, kteří si tu odloží do
škarpy pneumatiku, tu náklad stavebního materiálu
nebo kolečko s plevelem. Jde jim zpravidla jen o to,
aby si doma zdarma uklidili a nic jim nepřekáželo.
Jejich „doma“ bohužel končí přesně s plotem pozemku, ani o milimetr dál. Stačí se někde nepozorovaně přikrčit a problém je vyřešen. Není, obec pak
zbytečně utrácí za práci lidí, kteří to místo musí uklidit. Když se to pak pěkně sečte, znamená to, že na
důležité investice třeba do komunikací šetří obec
o to déle. To ale asi nevadí, protože silnice je až za
plotem. Tedy nevadí to do okamžiku, kdy dotyčný
sedne za volant. Pak se nejspíš ozve: No to snad
není pravda. Tohle ta obec měla dávno opravit. Co
vlastně dělá, když takovou jednoduchou věc nesvede? Odpověď: Třeba právě uklízí další černou
skládku.
Přál bych si, aby se podařilo víc šířit, že na planetě, v naší zemi, a dokonce i v naší malé obci nežije
nikdo sám v izolaci. Základním předpokladem je se
s těmi ostatními v dobrém sžít na jednom místě. Konečně myslím, že i tuto jednoduchou, ale zároveň
důležitou výzvu v sobě nesou každé Vánoce.

Váš starosta
Číslo měsíce: 46 – to je počet nově narozených
dětí od října 2016 do října 2017 s trvalým pobytem
v obci.
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ROZHOVOR

ŽIVOT JAKO NA
HORSKÉ DRÁZE –
JEN SE PEVNĚ
DRŽET
Poslední měsíce byly pro starostu Líbeznic
Martina Kupka opravdu turbulentní. Dá se říci,
že vše odstartovaly letošní volby do Poslanecké
sněmovny, kdy se těsně po nich rozpadla krajská koalice a Martin Kupka byl odvolán z funkce uvolněného radního kraje a náměstka hejtmanky, aby se o přibližně měsíc později stal
poslancem. Tomu předcházelo největší přepočítávání hlasů v dějinách samostatných českých
voleb a Martin Kupka nastoupil do poslaneckých lavic na poslední chvíli, den před první
schůzí Poslanecké sněmovny.

Pane starosto, bylo pro vás překvapením,
že se situace takto vyvinula, myslím ten již
asi nečekaný poslanecký mandát?
Bylo to překvapení. Navíc byly všechny okolnosti naprosto neobvyklé. Nestál jsem o přepočítávání hlasů.
Smířil jsem se s pádem krajské koalice, kde jsem do
voleb působil, a vrátil se ke starostování na plný úvazek. A pustil jsem se do toho se vším všudy a měl
jsem z toho radost. Pak mi zazvonil telefon a pan
Novák mi v něm suše oznámil, že chce nechat přepočítat výsledky voleb. Zrazoval jsem ho od toho.
Bylo mi jasné, že buď bude mé jméno skloňováno
jako jméno neúspěšného kandidáta, který si z vrtochu nechal přepočítat hlasy, nebo bude muset odejít
ze sněmovny někdo z mých kolegů. To byla výborná
volba. Do Brna k nejvyššímu správnímu soudu jsem
jel pro výsledek opravdu s malou dušičkou. A z výsledku jsem nejásal. Bylo to pro mě osobně poznamenáno tím, že výsledek překreslil po měsíci práce
další perspektivu Petra Bendla. Pozoruhodný je ale
příklad pana Nováka, který podal podnět. Dokázal
odhalit chybu, zvrátit výsledek voleb, a dokonce tím
upozornit na docela velký problém českých voleb.

Jaké jsou první zkušenosti a pocity z Poslanecké sněmovny? Podle ohlasů z médií jsou
to asi náročná jednání.
Hlavně si často připadám bezmocný. Hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM je až na drobná vzájemná
škádlení docela pevná. Koukám se často na tu
scénu přede mnou a nestačím kroutit hlavou. Od
komunistů se dozvídáme, že oni nikdy nekádrovali
a nechtějí, aby je někdo kádroval. Andrej Babiš dál
hraje mučedníka, se kterým se nikdo nechce bavit.
A SPD vysílá do čela bezpečnostního výboru věrného kamaráda velkého a všeobjímajícího Ruska.

Jak vy osobně vidíte jednání o vládě a další
vývoj na české politické scéně?
Řeknu to zcela otevřeně. Pokud nedostane hned
první vláda Andreje Babiše důvěru díky lacino nakoupeným hlasům SPD a KSČM, budeme svědky druhého pokusu. A troufnu si říct, že to bude s ČSSD
a KDU-ČSL.

Vraťme se ještě na kraj a ke konci koalice,
která tam úspěšně fungovala rok. Tak rychlý konec nikdo nečekal?
Ne. Nechci, aby ten rozhovor vyzněl depresivně. Ve
sněmovně to nejde, na kraji to také nejde. A je to
stejně jednoduché na kraji jako ve sněmovně. Andrej
Babiš nakupoval nejlacinější koaliční partnery. Paní
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Starosta obce Martin Kupka
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hejtmanka je už měla koupené. Prostě si chtěla zjednodušit život. My a STAN jsme se pořád na něco ptali
a narozdíl od jiných „nesežrali“ hned všechno i s navijákem. Jen tak jsme si ale mohli udržet rovnou
páteř. Politika prostě takové zvraty přináší. Poslední
měsíce si však připadám, že hraju hned několik rolí
současně v pořádně rychlém a absurdním divadle.

týden je tam nějaká bouračka. To by také mohlo
být hotové příští rok. Prověřujeme možnosti výstavby P + R parkoviště u pumpy. Při cenách parkování
v Praze bychom mohli některá auta zastavit před
centrem obce. Zázrak se ale nestane. Ze dne na den
se Líbeznicím dopravně neuleví. Pořád to zůstane
jedním z našich velkých omezení.

Chvíli to vypadalo, že opět budete mít více
času na Líbeznice, jak to vypadá s vaším
starostováním nyní?

Pokud se podíváme na Líbeznice z dlouhodobého pohledu, jaké by měly být priority
dalších zastupitelstev?

Rád bych se vrátil k režimu, ve kterém jsem rok pracoval. Byl jsem takzvaně neuvolněným starostou.
Mým hlavním úvazkem byly krajské nemocnice. Teď
to bude sněmovna. Mohlo by to být dokonce o něco
jednodušší, zvláště s časem na práci v Líbeznicích.

Měla by postupně budovat zelený pás kolem obce.
S ohledem na to, jak rychle rostou listnaté stromy,
to zaměstná jistě více generací starostů. Pořád budujeme nové školní kapacity. Už ale přemýšlíme
o nízkoprahovém bydlení pro seniory. Říkáme to
jako důležitý podnět všem developerům. Také nová
škola by za dvě desítky let mohla sloužit po stavebních úpravách jako centrum pro seniory. Byla to
i důležitá podmínka architektonické soutěže. To
vidím jako nejdůležitější úkol budoucích starostů,
které si v dalších letech budeme volit.

Co nás v následujícím roce v Líbeznicích čeká důležitého?
Pokud se podaří zajistit prostředky, začneme stavět
novou školu. Budeme připravovat stavbu hasičárny
a určitě chceme zrekonstruovat Pražskou ulici. Její
rekonstrukce se nezasekla naší vinou. Stavba vyvolává nutné přeložky kabelů elektrických i sdělovacích. Také se tu nedaří s vlastníky některých nemovitostí vyřešit uspokojivě parkování. S ohledem na
počet aut by to skoro chtělo podzemní garáže. To
ale jen žertuji. Na to nikdy nebudeme mít peníze.
Začneme také u nové zástavby za školou s výsadbou zeleného pásu. Předcházet jí ale musí dobrý
návrh, jak by vlastně měl zelený pás vypadat.

Velkým tématem je výstavba další školní
budovy, jaký je vývoj v tomto projektu?
Makáme. Vím, že je to heslo teď dost nadužívané.
Pravda ale je, že s architekty jsme teď bez přehánění
v denním kontaktu. Pracují velmi rychle. Ono jim
navíc nic jiného nezbývá. Do konce května musejí
dát dohromady celý projekt do poslední dlažební
kostky. Držme si palce. Snažíme se také co nejlépe
vyřešit dopravu. Jsme si vědomi, že je to jedno
z nejslabších míst.

Zdá se, že velkým problémem v poslední
době je doprava a dlouhé kolony v Líbeznicích, připravuje úřad nějaké kroky ke zlepšení v této oblasti?
Především intenzivně pomáháme ŘSD s přípravou
sjezdové rampy z dálnice D8. Oslovili jsme vlastníky
pozemků. Dokonce jsme s nimi uspořádali u nás na
úřadě jednání. Pokud vše půjde dobře, bude rampa
hotová v příštím roce. Zároveň spolupracujeme na
přípravě kruhové křižovatky u Papričů. Skoro každý

V Líbeznicích to žije, o obecní akce je velký
zájem, z toho určitě musíte mít radost?
Mám a je to velká radost. Skoro každý víkend se
někam vezou lavice a stany a zvuková aparatura. To
je dobře, protože jedině tak se může z Líbeznic stát
opravdu přátelská obec. Nejde jen o opravené silnice
a pěkné stavby. Lidé se tu musejí potkávat, ne míjet.
Nechci malovat čerta na zeď, ale pokud nám jednou
bude v zemi hůř, budou dobré sousedské vazby důležitou oporou. A je to znát i teď v naší pohodlné
době. Hned v několika ulicích se už dnes pořádají
„uliční sešlosti“ a lidé si spolu povídají. Jsou spolu
rádi. Někteří to dokonce dotáhli až ke skutečné
street party se zábavou pod zastřešeným nebem.

Na závěr bych vás požádal o tradiční přání
spoluobčanům do roku 2018.
Především buďme zdraví. Nezní to jako nápadité
přání. Mám na mysli i něco jiného než život bez
zdravotních potíží. Být zdravý pro mne znamená
také se ničím nesžírat, neotravovat si hlavu nesmyslnými úvahami, záští, nebo dokonce nenávistí. Být
zdravý znamená smýšlet o sobě i okolí dobře, těšit
se ze smysluplné práce, mít rád lidi kolem sebe a radovat se z každého dne. To je vlastně docela velké
přání. Přál bych vám, aby se v příštím roce naplňovalo co nejvíc.
Děkuji za rozhovor.
František Grunt
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KAM NA ÚŘADY?
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pro
nás od nového roku připravilo nepříjemnou
novinku v podobě dalšího omezení pražských
pracovišť. Naštěstí ale změna legislativy umožňuje celou řadu věcí zajistit i na jiných úřadech
v Praze a v okolí. Nemusíme totiž nutně na
brandýský úřad.

Co se tedy vlastně stane?
Od 1. 1. 2018 dochází k přesunu agend pracovišť
Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, která se nacházela v Praze (Biskupská 7
a Orebitská 477). Pracoviště na adrese Orebitská
477 se ruší. Provoz bude částečně zachován jen
na adrese Biskupská 7, Praha 1, kde budou zajištěny následující agendy:
1. Vydávání řidičských průkazů a evidence řidičů
2. Oddělení sociálně právní ochrany dětí
3. Sociální kurátor
4. Výdej parkovacích průkazů pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P
5. Podatelna
Ostatní agendy, které byly dosud vyřizovány na
pracovištích v Praze, budou přesunuty do objektů
ve městě Brandýs nad Labem na adrese Ivana Olbrachta 59/2 a ve Staré Boleslavi na adrese Mariánské náměstí 28. Na pracovišti Biskupská 7 je již
nebude možné vyřídit.

Co to bude znamenat?
Kam máte jít, když
1) potřebujete občanský průkaz, cestovní pas,
živnostenský list nebo přihlásit vozidlo a získat SPZ.
Díky rušení místní příslušnosti je pro vyřízení těchto
úkonů možné zajít na kterýkoli úřad obce s rozšířenou působností. V okolí můžete vyrazit například do úřadů městských částí Prahy 1 až 22 nebo
do městských úřadů Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav, Neratovice, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad
Labem, Český Brod a Říčany.
2) potřebujete řidičský průkaz, parkovací průkaz pro držitele průkazů ZTP, ZTP/P nebo
vyřídit záležitost vztahující se k oddělení sociálně právní ochrany dětí.
Tyto záležitosti budou řešeny na pracovišti na
adrese Biskupská 7, Praha 1 nebo na pracovišti
v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.
3) potřebuji rybářský lístek.
V případě rybářských lístků navštívíte příslušnou
obec s pověřeným obecním úřadem (Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav, Čelákovice nebo Úvaly)
– podle mapy.
4) potřebuji průkaz řidiče taxislužby, povolení
stavby studny, domovní čistírny odpadních
vod nebo odběru vody, dále rozhodnutí
o vynětí zemědělské půdy ze zemědělského
půdního fondu nebo stanovisko k lesnímu
hospodářství.
Pro tyto průkazy a povolení budete muset navštívit
místně příslušný úřad – městský úřad Brandýs
nad Labem – Stará Boleslav.

Líbeznický zpravodaj 12/2017
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Ještě názorněji na konkrétních
případech
Petr z Odoleny Vody pracuje v Praze, do práce dojíždí autem. Nyní potřebuje nový řidičský průkaz.
Pro ten po cestě z práce zajde do Biskupské tak, jak
je zvyklý. Také se mu blíží konec platnosti občanského průkazu. Ten si může vyřídit na kterémkoli
úřadu městské části Prahy. Petr si ho vyřídí na Praze 4, kde pracuje.
Kateřina žijící v Bašti si zařizuje živnostenský list,
a protože ráda jezdí autobusem, spojí příjemné s užitečným a nechá se dopravit do blízkého úřadu městské části Praha 18 v Bechyňské ulici v Letňanech, kde
jí s její žádostí pomohou. Kateřiny se v tomto případě
přesun agend do Brandýsa nijak nedotýká.

zdroj informační leták MěÚ Brandýs n/L

Lucie, která žije v Líbeznicích, si chce přihlásit nové
vozidlo. Od července 2017 může registraci provést
na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností.
Může tedy zajet například do Brandýsa, Neratovic,
Kralup nad Vltavou nebo na pracoviště vybraných
úřadů městských částí Prahy, kde vedou registr vozidel (Praha 3, 6, 9 nebo 10).
Karel žije v Měšicích a je vášnivým rybářem. Pro rybářský lístek byl zvyklý jezdit po práci v Praze na
pracoviště MěÚ v Biskupské ulici. Po přesunu agend
do Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi si pro rybářský lístek bude muset zajet právě tam, protože
jde o jeho místně příslušný úřad.
Redakce
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JAK TO BUDE
S ODPADEM
V ROCE 2018?
Úplně stejně jako v roce letošním. I nadále se
bude platit za svoz odpadu podle velikosti nádoby a podle intervalu svozu, a i pro rok 2018
tedy platí, že čím více odpadu vytřídíte, tím
méně budete platit za „černou“ popelnici.
V tabulce uvádíme výši poplatku podle velikosti nádoby a intervalu svozů:
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
Kontejnery na tříděný odpad

foto archiv

Důležité informace
Vzhledem ke statistické evidenci množství odpadu
v Líbeznicích obec stanovila minimální velikost nádoby a četnost svozu ve vztahu k počtu osob v domácnosti. To samozřejmě neznamená, že si nemůžete pořídit nádobu větší či požadovat vyšší frekvenci svozu; toto minimum by mělo být motivační
proto, aby se snižovalo množství nevytříděného komunálního odpadu, který se dále nezpracovává.
počet
osob
1
2
3
4
5
6 a více

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

četnost
vývozu
14
14
7/14
7
7
7

Nový systém poplatků za svoz komunálního odpadu přinesl i nové otázky:

Budeme muset vyplňovat nové Prohlášení poplatníka?
Nikoli. V případě, že se ve vaší domácnosti nic nezměnilo nebo nic nechcete měnit, zaplatíte poplatek
ve stejné výši jako v roce 2017. Jen upozorňujeme,
že jakoukoli změnu jste povinni podle vyhlášky
č. 1/2016, o poplatku za komunální odpad, nahlásit
správci poplatku (na obecní úřad), a to do 15 dnů.

Prohlášení poplatníka musí vyplnit každý občan,
který si nově pořídil nemovitost v naší obci.

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

Kdy musíme poplatek zaplatit?

Ano, během roku 2017 byl navýšen počet míst na
sběr tříděného odpadu i četnost vyvážení některých
druhů. Tady bychom požádali i vás o zpětnou vazbu
a informaci o tom, jestli je potřeba na nějakém stanovišti navýšit počet nádob či počet svozů. Mapa
ukazuje místa tříděného odpadu i druh odpadu,
který se jednotlivých stanovištích sbírá.
Je potřeba opět zmínit jednu velmi důležitou věc
– buďte důslední v sešlapávání PET lahví i v „placatění“ všech objemných papírových krabic. Necháteli 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 něm jiný odpad, než který tam má být!

Poplatek je splatný do 31. 1. 2018 a je možné jej
začít platit od 1. 1. 2018 převodem na účet či
osobně v úředních hodinách, tj. od středy 3. 1.
2018 do 31. 1. 2018.

Musíme přijít poplatek zaplatit osobně
na úřad?
I v roce 2018 obec nabízí možnost platby třemi způsoby:
 v hotovosti na obecním úřadě,
 platební kartou na obecním úřadě,
 převodem na účet obce, č. ú. 3220201/0100
(zde uvedete jako variabilní symbol číslo popisné
rodinného domu a do zprávy pro příjemce své
jméno a příjmení); po zaplacení uvedené částky
a připsání platby na účet obce vám bude potvrzení o zaplacení automaticky vhozeno do
schránky spolu se známkou, kterou si vylepíte
na popelnici.

Budou popelnice nějak odlišeny podle
četnosti svozů?
Ano, budou opatřeny známkou, kde bude jasně
uvedeno, o jakou velikost nádoby se jedná a jaká
má být frekvence svozů.

KAM S TUKY A OLEJI Z KUCHYNĚ?
Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zaděláváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil své
služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společnost
EKO-PF. Stačí přinést oleje či tuky v PET lahvi do sběrného dvora. Ulevíte tak svému domu.
Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani do
kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte do
WC, výlevky 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
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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

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.
-lč-

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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MAPA SBĚRNÝCH MÍST
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BIOODPAD
I v roce 2018 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 10. března a poslední 17. listopadu 2018. Svozy bioodpadu
proběhnou v těchto dnech: 10. 3., 24. 3., 7. 4.,
21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6.,14. 7.,
28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10.,
3. 11., 17. 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.

SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
I letos bude obec zajišťovat svoz vánočních stromků
z určených stanovišť - viz mapa. Stromky bude pravidelně 1x týdně v pondělí odpoledne odvážet firma
IPODEC ze svozových míst. 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.

SBĚRNÝ DVŮR

Co patří do nádoby na bioodpad:
➞ posekaná tráva
➞ spadané ovoce
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞

(prokládané trávou a řezem z keřů)
řezanka a větvičky z ořezu keřů
zemina z květin bez květináčů
plevele
pokojové rostliny
listí (bez smetků z ulice)
odpady z ovoce a zeleniny (okrajky
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
plata a lepenkové obaly od vajec

Vytipovali jsme 10 svozových míst tak, aby byla dostupná co nejširšímu okruhu občanů. Každé
místo bude označeno viditelným nápisem „Sběr vánočních stromků“. Stromky je zde možno 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 deset „černých“ skládek.
První svoz proběhne v pondělí 8. ledna a následovat budou další tři pondělky, 15., 22.
a 29. ledna 2018.

PODNIKATELÉ
A ODPADY

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-
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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.

Stejně jako v předchozích letech upozorňujeme na
povinnost podnikatelů na území obce doložit likvidaci
odpadu, který jim vzniká při podnikání v Líbeznicích.
Obec nabízí zapojení do systému nakládání s odpady v obci Líbeznice na základě smlouvy, kterou
bude nutné opět uzavřít na rok 2018 a uhradit sazbu
za vybranou nádobu. Výše sazby za jednotlivé nádoby je stejná jako v roce 2017.
Podnikatelé, kteří mají vlastní smlouvu přímo se
svozovou společností a její kopii dokládali letos na

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.
Jana Idjerová

Co do nádoby na bioodpad nepatří:
➞
➞
➞
➞
➞
➞
➞

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

Svozová místa:
1. Ve Dvoře za čp. 745
2. Křižovatka Na Mýtě x Školská u čp. 313
3. Křižovatka K Makůvce x Kojetická x J. Pavelky
4. K. H. Máchy před Pakoměřickou za čp. 270
5. Ulice Školská v rohu pod Duhovkou
6. Konec Východní ulice směrem do pole
7. Roh J. Seiferta a ulice Lánské
8. Konec ulice Bořanovické u čp. 231
9. Ulice Pražská před křižovatkou s ulicí U Cihelny
10. Konec ulice U Cihelny směrem na pole
Ludmila Červínová

obecní úřad, předloží úřadu doklad – fakturu o zaplacení likvidace odpadu za rok 2017.
Podnikatelé, kteří smlouvu se svozovou společností nemají uzavřenou a budou ji uzavírat od roku
2018, předloží kopii této smlouvy také na obecním
úřadě.
Doklad o zaplacení likvidace odpadů, smlouvu
o zajištění likvidace odpadů nebo uzavření smlouvy
na zapojení do systému nakládání s odpady v obci Líbeznice je nutné předložit či uzavřít nejpozději do
28. února 2018.
Doklady o zaplacení a kopie smluv o zajištění
likvidace odpadů je možné poslat elektronicky na
adresu obec@libeznice.cz.
-ji-

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-

Líbeznický zpravodaj 12/2017

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 12, PROSINEC 2017, ROČNÍK 15

TÉMA

KDO NETŘÍDÍ, NENÍ
ČECH…
… hop hop hop. Téma odpadů ještě jednou,
trochu jinak a poplatně sportovní terminologii.
Konec roku s sebou přináší bilancování úspěchů
i neúspěchů, takže by bylo vhodné zhodnotit i končící rok z hlediska odpadů. Zvláště došlo-li na začátku roku k velmi razantní změně, co se velikosti
popelnic a platby za odpad týká.
Na startovní čáru se v lednu postavilo 1 037 popelnic o objemu 120 litrů (v případě plechové popelnice o objemu 110 litrů). Během ledna až března
došlo na základě prohlášení majitelů jednotlivých rodinných domů k neuvěřitelné změně počtu závodníků; ačkoli se přistěhovalo nemálo nových obyvatel Líbeznic, do cíle dobíhá „pouhých“ 893 popelnic.
Ubyla nám skoro jedna sedmina popelnic. Kdepak
jsou, kampak se nám ty čerchmantky schovaly?
Prosím, Plha se hlásí: Některé 120 litrové se
změnily na 240 litrové. A také díky přesné evidenci nádob zmizely ty „lehce černé“ popelnice,
kdy se někde vyskytovaly dvě i více nádob za jeden
jediný místní poplatek za odpad. Vida vida.

NA STARTU 1 037 POPELNIC
A V CÍLI JEN 893 POPELNIC
U barevných kontejnerů je trend opačný – startovalo 60 nádob na 12 stanovištích, přičemž plasty
a papír se vyvážely 2x týdně. Doběhlo 76 nádob,
které se rozptýlily na 16 stanovišť, a dokonce byl
navýšen odvoz papíru na 3x týdně.
Suma sumárum, výsledek se dostavil. Podařilo
se ponížit odpad z domácností, který se nedá dále
zpracovat, a narostlo množství odpadu vytříděného
a následně předaného k dalšímu zpracování.

KOUTEK

COPAK ASI
DOSTANEM
OD JÉŽIŠKA...
... co nám asi letos nadělí, zpívával dětský sbor
s Lubomírem Lipským a Jiřím Malátem v čase
předvánočním. Tato populární píseň se linula
z vysílání Československého rozhlasu stanice
Praha od Mikuláše až po Štědrý den. Ano, byl
to čas pouze předvánoční, slůvko advent bylo
slovo skoro protistátní.
Prosinec přinesl ozdobené výlohy obchodů a tím
oficiálně začalo období těšení se i příprav na Vánoce. To mělo své kouzlo a možná by si to obchodníci měli uvědomit – fakt mi vadí, když na mě hned
po halloweenských dýních juká Santa Claus a od
1. listopadu vyzvánějí rolničky a Bill Crosby tklivě
pěje o tom, jak sní o Vánocích. Ale zpět do mých
a vašich dětských let a zahleďme se do vánočních
výloh, ve kterých bylo naskládáno několik krabic zabalených do balicího papíru Obchodu průmyslovým
zbožím, převázáno mašlí a nad těmito dárky visely
na stříbrných řetězech velké barevné skleněné
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I namibijští Himbové třídí, kdo bude lepší?

Ještě jeden pohled na start, tentokrát soutěže
s názvem My třídíme nejlépe. Nechce se to mu
věřit, ale my Líbeznice to nejsme. A ani náhodou.
Z 93 obcí Středočeského kraje od 2 000 do 10 000
obyvatel jsme se umístili na 60. místě se ziskem
141,75 bodu za výtěžnost (obec získá 1 bod za 1 kg
papíru, plastu, skla a kovů, který vytřídil podle statistiky odvezených a zvážených odpadů 1 občan za rok;
dále obec může získat doplňkové body: 1 bod za to,
že sbírá zvlášť čiré sklo, 2 body za sběr nápojových
kartonů, 2 body za kov a papír, jestliže tyto komodity
sbírá i jinak než do nádob, 1 bod za hustotu sběrných
míst). Vítězem se staly Průhonice s 304,84 bodu. Baštěráci se umístili na 16. místě (!) s 207 body, a Hovorčovice byly s 223 body dokonce na místě desátém.
Jukneme-li do kategorie pro obce od 500 do 1 999
obyvatel a porovnáme naše školsky spádové obce,
zjistíme, že Předboj dosáhl na 204 bodů, Měšice vytřídily za 184 bodů a Nová Ves za 178 bodů. Dále pak
Zlonín za 85 bodů a Bořanovice za 114,5 bodu.

foto archiv Lída Červínová

LÍBĚZNIČTÍ, POJĎME VÍCE
TŘÍDIT ODPAD A TÍM
VYLEPŠOVAT PROSTŘEDÍ
Teda že zrovna Baštečtí jsou lepší než Líbezničtí! To si přece nemůžeme nechat líbit, ne? Musíme prostě změnit taktiku. Chce to intenzivnější
trénink, trenérský tým, sportovní zázemí i náčiní
je více než slušné, musíme jednoduše zefektivnit
náš výkon. Je to jednoduché, přestaňme vozit
„vzduch“ v PET lahvích a objemných lepenkových
krabicích a nacpěme ten kontejner až pod pavuzu. Čím těžší bude, tím na naši hlavu dopadne
více kilo odpadu a to by v tom byl čert, abychom
to příští rok sousedním vsím nenatřeli. Takže Líbeznice, do toho! Líbeznice, do toho!
-lč-

koule. Strašně se mi jako dítěti líbily a moc jsem si
je přála mít na stromečku. Ve druhé polovině osmdesátých let se mi to splnilo! Při nákupu vánočních
dárků v obchodním domě Máj na Národní třídě
zrovna v drogerii vybalovali zboží a já získala jednu
ze třech (!) krabic, ve kterých ležela zelená, žlutá,
modrá a tmavě růžová koule o průměru 15 cm.
Byla jsem pyšná na to, když jsem je věšela na stromeček. Do dneška dokonce jedna přežila a s nostalgií ji věším stále.

BESÍDKY A VÁNOČNÍ
KOLEKCE
Prosinec začínal mikulášskými besídkami, které
pořádalo ROH pro děti svých zaměstnanců. Krásnou besídku jsem zažila v sále Tyršova domu, kde
jsem se ve svých hodně mladých letech stala na
chvilku novinářkou. Dělala jsem rozhovor s Naďou
Urbánkovou, která na besídce zpívala mou oblíbenou písničku o blonďákovi s červenou bugatkou.
Takže samozřejmě moje ruka vyletěla nejvýš, když
se Mikuláš ptal, kdo chce jít do šatny za zpěvačkou
a udělat s ní krátký rozhovor. Nikdo neměl šanci.
Rozhovor byl jistě neobyčejně zajímavý, ale já měla
ve svém památníčku nalepený papírek s podpisem
Nadi. To bylo víc než sladká nadílka od Mikuláše.
Lentilky, sušenky Vesna, jeden kubánský pomeranč
a pochopitelně nezbytná kolekce pro každé dítko
pracovníka.
Honem ale domů, je předvečer svatého Mikuláše a mezi okny jsou připravené punčochy na na-

Znáte mončičáka?

ilustrační foto Google

dílku. Ve skutečnosti to byly spíše béžové bavlněné
punčocháče, kam mi Mikuláš nadělil čokoládu, nějaké jablíčko, kokosový ořech, drobnou hračku a za
mé vzorné celoroční chování pár brambor, mrkev
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a uhlí. To se to rodičovským Mikulášům nadělovalo,
když uhlí bylo složené před každým domem. Pro
své děti jsem měla honičku kousek uhlí sehnat a po
nadílce potajmu sebrat a schovat na další rok.

CHODÍCÍ PANENKA,
ELEKTRICKÝ VLÁČEK,
STAVEBNICE MERKUR,
KLOBOUČKU HOP
Po Mikuláši byl čas napsat dopis Ježíškovi a dát
ho za okno. Do rána si Ježíšek dopis vždycky vyzvedl a pak už jsme se těšili na to, jestli nám
opravdu všechno přinese – panenku chodičku, vláček, autodráhu, pastelky, knížku Děti z Bullerbynu,
plyšovou opici či medvěda nebo večerníčkovské pexeso se spoustou známých postaviček – Štaflík
a Špagetka, robot Emílek, kačer Saturnin, strašidýlko Fanfulínek, víla Amálka nebo Maková panenka s motýlem Emanuelem. Společenské hry jako
Kloboučku, hop nebo Z pohádky do pohádky by
také nebyly špatné. Kéž by Ježíšek přinesl krasobruslařské boty a já nemusela mít kanady poděděné po starším bráchovi, to by bylo něco! A kdyby
byl pod stromečkem mončičák, žvýkačky s Donaldem nebo nějaká tuzexová dobrota v podobě Kinder vajíčka nebo čokolády Tobblerone… Tady by se
daly vyjmenovávat všechny věci, které jsme ve svých
pěti, šesti, sedmi… patnácti letech nutně potřebovali – panenky, autíčka, vláčky, plyšáky, magickou
kreslicí tabulku, stavebnici Merkur, igelitovou tašku
Marlboro nebo s obrázkem skupiny ABBA či Boney
M, něco na parádu jako mrkváče, džíny Super Rifle,
papírovou bundu, dlouhou šálu s třásněmi, kazeťák, walkmana a nebo elpíčko Hanky Zagorové
nebo „Smokáčů“ či Drupiho, a… to se ani nedá
všechno vyjmenovat, ale vzpomínky to jsou krásné.
Takže naše dárky by u Ježíška byly zařízené, tak
ještě sehnat dárky pro naše rodiče. Mým oblíbeným
nákupním místem byla drogerie. Tátovi jsem koupila modré želé po holení a mamince „Živé květy“.
Dnes ji chápu, že to nebyla její oblíbená značka parfému, ale mně se jako dítěti strašně líbily ty konvalinky ve flakónku. Později jsem tatínkovi kupovala
kravatu a byla jsem pyšná jako páv, když si ji vzal
ke svému semišovému saku. Mamince jsem pro
změnu dala krásné zelené oční stíny nebo ozdobnou svíčku.

Večerníčkové pexeso

V období Vánoc se objevily na pultech i banány,
španělské pomeranče, mandarinky s peckou a burské oříšky na louskání. Zejména buráky byly pro mě
svátkem. Pamatuji si dodnes výrok mého staršího
bratra, který si přál „mít tolik banánů, že by se jich
chtěl přežrat“. Podobně nesplnitelné jako vyrobit
kámen mudrců.

HURÁ, DOSTALI BANÁNY!
A MANDARINKY!
ALE S PECKAMI.

ilustrační foto Google

Přišel poslední týden ve škole, než začnou vánoční prázdniny. Každé ráno jsme barevnými křídami malovali na tabuli kapra, vánoční stromeček
nebo alespoň smrkovou větvičku s hořící svíčkou.
Uprostřed tabule pak bylo krasopisně napsáno:
Vánoce jsou svátky míru,
nezkoušejte naši třídu.
Kdybyste nám pětku dali,
kapři by vám nechutnali.
Ale „soušky“ asi neměly rády kapry, zkoušely
nás o sto šest.

Ten prosinec byl tak nekonečný! Vánoce se ne
a ne přiblížit a my se museli ještě mnohokrát „vyspinkat, než přiletí Ježíšek“. Já se snad nedočkám!
„Ale dočkáš,“ zněla odpověď rodičů, „a aby se ti
líp usínalo, vem si medicínu.“ Ano, správně, jedna
lžíce rybího tuku na noc, a spala jsem jako zabitá.

Ale teď už honem vyčistit zoubky a šup do postýlky. Už se jenom sedmkrát vyspinkáme a přiletí
Ježíšek. A kdo vydrží celý Štědrý den nejíst až do
večeře, uvidí zlaté prasátko.
ELČA

Vítání občánků v Rondelu v sobotu 25. 11. 2017

foto Lubomír Vosáhlo

TÉMA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Neuvěřitelných 46 pozvánek bylo letos odesláno a 38
malých občánků se svými rodiči, prarodiči i sourozenci
se sešlo ve svátečně vyzdobeném Rondelu. Ne všichni
najednou, to by ani nešlo, ale po menších skupinkách. A tak se krásný projev starosty obce nesl sálem
i zdmi školy celkem čtyřikrát. Třeba budou chodby šeptat dětem i rodičům, že šťastná a spokojená rodina
je to nejdůležitější pro život každého dítěte.
Nejen hlas pana starosty, ale i hlásky 14 dětí z mateřské školy rozezněly prostor slavnostně vyzdobené
jídelny. Svými písněmi i básničkami vykouzlily úsměvy
na tváři všech dospělých přítomných. Novým občánkům pak předaly dárek v podobě hračky. Slavnost zakončil podpis rodičů do knihy zápisu o uvítání do
života a květina od pana starosty.
Dárek největší sice rodiče mají v podobě svého děťátka, přesto před Vánocemi obdrží ještě jeden dárek
– fotografie slavnostního aktu.
Ať se všem novým občánkům daří a v Líbeznicích
prožívají krásné dětství.
AD
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OBECNÍ POLICIE

ANI OKAMŽITÉ
NASAZENÍ
DEFIBRILÁTORU
NEPOMOHLO
Dne 20. 11. 2017 byla hlídka Obecní policie Líbeznice požádána operačním střediskem Zdravotnické
záchranné služby Středočeského kraje o součinnost
při resuscitaci osoby a nasazení AED (automatický
externí defibrilátor) v obci Mratín. Hlídka Obecní policie se od obdržení oznámení dostavila na místo
události do 4 minut, kde v rodinném domku nalezla
oznamovatele a ženu, která nejevila známky života.
Hlídka OP okamžitě začala ženu resuscitovat, což zahrnovalo také přiložení elektrod AED, kdy přístroj vyhodnotil, že elektrický výboj neprovede. Na místo se
následně dostavila posádka Zdravotnické záchranné
služby s lékařem, který konstatoval smrt ženy.
Automatický externí defibrilátor společně s kyslíkovým generátorem v takzvaném resuscitačním
setu je součástí vybavení hlídkového vozidla Obecní
policie Líbeznice. Toto vybavení na základě dohody dlouhodobě zapůjčila Zdravotnická záchranná
služba Středočeského kraje. Strážníci Obecní policie
Líbeznice jsou pravidelně proškolováni Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje k poskytnutí předlékařské první pomoci.
RS

POŽÁR V LESE
Dne 28. 11. 2017 ve 13.00 hodin bylo prostřednictvím informačního kanálu HZS Kango přijato oznámení o zahoření kabelu v lesním porostu na hranici
katastru obcí Líbeznice a Měšice. Hlídka Obecní policie Líbeznice provedla lokalizaci požáru, kdy bylo
zjištěno, že v lese na úrovni ulice 5. května v obci
Měšice neznámý pachatel zapálil asi 10 kg smotaných měděných kabelů. Hlídkou OP byl hořící smotek kabelů uhašen ručním hasicím přístrojem. Na
místo se dále dostavila jednotka HZS Neratovice
a SDH Líbeznice, kterými bylo provedeno dohašení
a zajištění místa požářiště.
RS

NEHODA NA
OBCHVATU OBCE
Dne 31. 10. 2017 vyjížděli v odpoledních hodinách
strážníci Obecní policie k dopravní nehodě na obchvatu obce Líbeznice. Na silnici 1/9 před odbočkou
na obec Bořanovice ve směru na Mělník došlo
k převrácení plně naloženého nákladního automobilu. Řidič nákladního vozidla vjel na krajnici, která
se pod tíhou vozidla uvolnila, a vozidlo skončilo na
boku mimo komunikaci. Nehoda se obešla bez zranění. Na místě zasahovala jednotka HZS Neratovice
s těžkou technikou, kdy na místo musela být následně povolána specializovaná firma, která pomocí
jeřábu vozidlo vyprostila. Strážníci společně s policisty z dopravního inspektorátu byli nuceni po dobu
vyprošťování vozidla úplně uzavřít komunikaci 1/9,
kdy osobní vozidla byla přesměrována na objízdnou
trasu přes obec Sedlec.
RS

DALŠÍ TRESTNÝ ČIN
V DOPRAVĚ
Dne 6. 11. 2017 zaregistrovala hlídka Obecní policie
ve 3.48 hodin ráno v ul. Mělnická v obci Líbeznice
rychle projíždějící osobní motorové vozidlo, které
bylo viditelně plné tašek a nejrůznějších věcí. Řidič
vozidla pokračoval do obce Bašť, kde bylo vozidlo
následně hlídkou OP zastaveno. V okamžiku zastavení vozidla bylo zřetelné, jak řidič přesedá na místo
spolujezdce, které bylo prázdné. Když strážníci přistoupili k vozidlu, byl řidič zaklíněn v prostoru mezi
řidičem a spolujezdcem. Řidič byl vyzván k proká-

VÁNOČNÍ PLAVECKÉ
ZÁVODY DĚTÍ

Dne 23. 11. 2017 se družstvo složené z žáků deváté a obou osmých tříd naší školy zúčastnilo okresního kola ve florbalu, které se konalo ve sportovní
hale Vikomt v Čelákovicích.
Náš tým po výhře nad ZŠ Kamenka (3:1) a remíze
se ZŠ Šestajovice (1:1) ovládl skupinu C a postoupil
přímo do čtvrtfinále. Tam se utkal s mužstvem 3. ZŠ
Brandýs nad Labem, které v předcházejícím osmifinále vyřadilo v městském derby 5. ZŠ Brandýs nad
Labem (1:0). Čtvrtfinálový zápas jsme bohužel ztratili
(1:3) po zbytečných individuálních chybách, a tak na
nás v konečném zúčtování zbylo 5. místo.

V plaveckém bazénu Neratovice se uskutečnily již
druhé závody v plavání dětí. Závodů se zúčastnily
děti základních škol Líbeznice a Neratovice. Všechny děti předvedly skvělé výkony v disciplínách kraul
a prsa.
Děti ze ZŠ a ZUŠ Líbeznice, Karel Blaheta, Michal
Blaheta, Kryštof Šnorek, Julie Šnorková a Laura Hudrmentová, se umístily na medailových místech.
Všem gratulujeme a těšíme se na další závody.
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RS

FLORBALOVÝ
TURNAJ

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Dana Jančatová

zání totožnosti a předložení řidičského průkazu.
Řidič následně začal společně se spolujezdkyní,
která seděla na zadních sedadlech, prohledávat vozidlo a tvrdit, že má doklady někde ve vozidle. K dotazu hlídky uvedl, že stěhuje přítelkyni do nového
bytu. Po další komunikaci s hlídkou doznal, že řidičský průkaz nemá. Následnou lustrací bylo dále
zjištěno, že muž má soudem vysloven zákaz řízení
motorových vozidel do roku 2019. Na místo byla
přivolána hlídka OO PČR Odolena Voda, která si
muže převzala. Muži bylo ze strany policejního orgánu sděleno obvinění z přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí, za které mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky.

Medailisté

foto archiv ZŠ

Marek Radina
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NOVINY Z NAŠÍ
DRUŽINY
Od začátku školního roku jsme si s dětmi užili
spoustu zábavy a mnoho dalších akcí nás ještě
čeká.
Hned na začátku školního roku jsme vyrazili na pěší
výlet do kukuřičného bludiště, kde děti bloudily
a hledaly tajenku. Odnesly si také kukuřičné klasy,
ze kterých poté vytvořily krásné postavičky.
V říjnu jsme si ve třídě uspořádali „dýňobraní“
a tvořili jsme z dýní krásné výtvory. Fantazii se meze
nekladly a děti si z hotových výrobků utvořily originální výstavu. V tomto měsíci jsme opravdu nezaháleli a vyrazili jsme také do Divadla kouzel Pavla
Kožíška, které pro nás připravilo pěkné představení
plné magie a kouzelnických triků.
V listopadu jsme navštívili Muzeum Policie
v Praze, kde se děti v představení „Jeden za všechny
a všichni za jednoho“ dozvěděly cenné informace
o tom, jak se zachovat, stanou-li se svědky nebo
obětí šikany.
V listopadu jsme se také věnovali sportu. Uspořádali jsme Vánoční plavecké závody v Neratovicích,
kde se naše děti umístily na medailových místech.
Na co se aktuálně s dětmi těšíme? Prosinec
bude v naší družině měsícem mikulášských besídek
a vánočních dílen. Těšíme se na krásný předvánoční
čas. Krásné Vánoce vám všem…
Dana Jančatová, Eva Zajícová

DNY ŠPANĚLSKÉ
KUCHYNĚ
Asociace školních jídelen České republiky, o. s.,
a Velvyslanectví Španělska vybraly 25 škol z ČR
na workshop „Den španělské kuchyně v českých školních jídelnách“, který se konal 2. 11.
2017 v Makro akademii v Praze-Stodůlkách. Líbeznická škola, v zastoupení paní ředitelky, vedoucí školní kuchyně a hlavní kuchařky, se také
zúčastnila, protože byla vybrána díky pestrosti
jídelníčků a šikovnosti našich kuchařek.
Akce se konala pod záštitou předsedy vlády České
republiky, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Ministerstva zdravotnictví
České republiky a místopředsedy Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Osobně se

Výlet v kukuřičném bludišti

účastnil i velvyslanec Španělska pan Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.
Cílem akce bylo seznámit se se španělskou kuchyní, inspirovat a představit jednoduché a zdravé
receptury z Pyrenejského poloostrova, které jsou
velmi rozmanité svou barvou i surovinami. Věříme,
že takto získanými podněty můžeme obohatit naši
každodenní práci a tvorbu pestřejšího jídelníčku pro
dětské strávníky.
Proběhla ukázka a praktická výuka přípravy mezinárodního obědového menu, kdy se kuchařky
a kuchaři převlékli do „pracovního“ oděvu a následovala ochutnávka všemi zúčastněnými.
A protože je projekt rozložen do dvou částí, ta
druhá část bude probíhat za účasti návštěvy velvyslance a dalších pozvaných hostů v naší školní jídelně
dne 14. 3. 2018. Pro žáky a zaměstnance paní kuchařky připraví obědové španělské menu. Součástí
tohoto dne je projektový den ve třídách, který dětem
přibližuje partnerskou zemi. Jaké menu připravíme,
bude překvapením. ☺
Martina Krumpolcová

foto archiv ZŠ

Kuchař v akci

foto archiv ZŠ

MIKULÁŠSKÝ
TURNAJ V SÁLOVÉ
KOPANÉ
V sobotu 2. 12. 2017 se ve sport. hale Na Chrupavce
uskutečnil 1. ročník Mikulášského turnaje v sálové kopané, ve kterém hrají děti společně se svými rodiči. Do
turnaje se nakonec přihlásila tři družstva. Hrálo se systémem „každý s každým“ dvakrát, takže každý tým
odehrál čtyři utkání. Osud tomu tak chtěl, že po odehrání všech zápasů a sečtení výsledků měla všechna
družstva po 5 bodech, a rozhodnout tedy muselo až
skóre vstřelených branek. To nakonec určilo, že vítězem tohoto 1. ročníku se stalo družstvo s názvem Bílí
tygři. Děkujeme všem účastníkům za vydařené dopoledne, krásné sportovní výkony a těšíme se za rok na
větší počet přihlášených týmů.
Marek Radina
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Rodiny se svými dětmi

foto archiv ZŠ
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

LÍBEZNICKÝ
SKŘÍTEK
Dne 4. listopadu 2017 v 17.00 hodin byla díky
kreativitě a ochotě všech dobrovolníků a laskavé podpoře obce Líbeznice, zahájena v pořadí již čtvrtá „Honba za pokladem líbeznického skřítka“. Počasí i dobrá nálada všech
zúčastněných přispívaly ke kouzelné atmosféře, tentokrát na motivy pohádky Boženy Němcové o Zlatovlásce.
Děti si připomněly, co všechno musel zvládnout
Jiřík, aby si vysloužil princeznu Zlatovlásku pro
svého krále za ženu, plnily přichystané úkoly s nasazením dětem vlastním a odměnou za jejich splnění jim byl již tradičně očekávaný poklad.
Pomocníkům líbeznického skřítka a jejich rodinám patří velký dík za trpělivost, ochotu a volný čas,
který věnovali všem přítomným dětem.
Děkujeme také všem rodičům, kteří své děti včas
registrovali a zajistili tak klidný průběh akce.
Za pomocníky líbeznického skřítka
Šárka Šádková

Děti i dospělí v maskách

foto archiv líbeznického skřítka

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

NOVÁ ŠKOLA
(pokračování z listopadového zpravodaje)

opis ze školní kroniky
Dne 3. září 1956 byl slavnostně zahájen školní rok
1956/1957. Tentokrát to byla opravdu radostná
slavnost, neboť žáci i učitelé vstupovali poprvé do
nové školy, aby zahájili denní práci a pravidelné vyučování. Slavnost byla zahájena srazem žáků, učitelů, hostí a rodičů před starou školou, odkud bylo
žactvo symbolicky převedeno obcí před novostavbu
školy. Zde pozdravil žáky předseda ONV Praha-sever
Josef Brouček, ředitel školy Václav Bidrman a předseda stálé školské komise MNV v Líbeznicích
kpt. Jiří Černý. Věnceslava Davídková, žákyně VIII.
třídy, slíbila za žáky, že si budou vážit zařízení v nové
škole, že je budou šetřit i že se chtějí odvděčit dobrým chováním a pílí v učení. Ladislav Šíla, žák VIII.
třídy, přečetl pozdravný dopis ÚV Komunistické
strany Československa a vládě Československé republiky, v němž žáci poděkovali pracujícímu lidu za
vybudování školy. V pořadu recitovala Milena Korejsová, žákyně V. třídy, a zazpívaly sestry Eva a Jana Kohoutovy ze IV. třídy. Slavnosti se zúčastnilo
mnoho rodičů a hostí, mezi nimi Otto Lev, předseda
stálé školské komise ONV Praha-sever, Adolf Brácha, vedoucí školského odboru rady ONV Praha-sever, Antonín Hejl, předseda místního výboru NF
v Líbeznicích, Jaroslav Rosůlek, předseda místní organizace KSČ v Líbeznicích, a zástupci místních
národních výborů přiškolených obcí. Po slavnosti
odvedli třídní učitelé své žáky do šaten, provedli je
rozsáhlou budovou a uvedli je do učeben, kde měl
každý žák již na svém místě připravenou soupravu
školních potřeb, takže mohlo být hned započato
s denní určenou prací.
O slavnost se zajímal i tisk, takže v následujících
dnech se mohli o naší škole dočíst občané v Rudém
právu, Obraně lidu, Zemědělských novinách, Mladé
frontě a později i v Učitelských novinách. Radostné
překvapení připravila přítomným Československá
televize, jejíž reportéři připravili záběry ze slavnosti
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Počátek stavby školy
i ze školní budovy. Snímky pak byly vysílány v televizním zpravodajství 4. září z Prahy.
Ve slavnostním ruchu se pozapomnělo na to, že
o včasné zahájení školního roku se přičinili i učitelé
a zaměstnanci školy, kteří posledních 14 dní prázdnin přestěhovali ze staré školy do novostavby všechen během prázdnin došlý nábytek, roznesli
a rozestavěli jej ve třídách a ostatních místnostech
a upravili všechno tak, aby děti přišly do pěkného
prostředí hned první den.

NOVÁ ŠKOLA JE OTEVŘENA
VE ŠKOLNÍM ROCE 1956/1957
Na stavbě pracovní ruch neutichl. Dokončují se
práce v hospodářské budově, tělocvičně a terénní
úpravy okolí školy, aby škola mohla být slavnostně
odevzdána místnímu národnímu výboru 16. září.
V krásnou zářijovou neděli 16. září 1957 se konalo slavnostní předání školy.
Slavnost byla zahájena průvodem hostí a občanstva obcí. Průvod se formoval ze staré školy č.p. 142

foto archiv
a prošel obcí kolem budovy MNV v Líbeznicích na
prostranství před školou, kde byly postaveny tribuny
pro hosty a pro účinkující. Na slavnosti, kterou řídil
předseda stálé školské komise s. Jiří Černý, promluvili předseda KNV v Praze poslanec František Vodsloň, předseda MNV v Líbeznicích František Kupec
a ředitel školy Václav Bidrman. Soudruh Černý předal pracovníkům KNV v Praze, n. p. Armabeton i místním občanům, kteří se svojí prací zvláště zasloužili
o výstavbu školy, vkusně vypravené upomínkové diplomy.
V dalším pořadu pak zhlédli přítomní občané
program, v němž vystoupily školní děti, pěvecký
kroužek ČSM a ženy Sokola.
Po ukončení programu následovala prohlídka
školy. Všichni občané, s nimiž pisatel kroniky hovořil, obdivovali krásné a účelné řešení stavby i její rozlehlost a moderní vybavení. Mnozí z nich vzpomínali na svoje dětská a školní léta, kdy často ani
neměli možnost chodit pravidelně do školy, a měli
radost z toho, jaká péče je věnována dětem v naší
nové společnosti, v níž si vládne pracující lid.
Pokračování v příštím zpravodaji.

AD
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BÁSNĚNÍ PRO DĚTI
ANEB HRA SE SLOVY

OBECNÍ KNIHOVNA

SPOOKY PARTY
ANEB OSLAVA
STRAŠIDELNÁ

V sobotu 25. 11. 2017 proběhla v knihovně literární dílna určená dětem – Pojďme si hrát se
slovy aneb Básnění pro děti.
Autor skvělé básnické sbírky určené dětem
100 zvířat Josef Pepino Průcha pomáhal a inspiroval děti k psaní básniček a přizval si kamarády

muzikanty – Vladimíra Šundu na kytaru a Jiřího
Šámala na Hang Drum.
Prostředí bylo nabité tvůrčí energií, děti společně vytvořily rýmy, vyzkoušely si spojení slov
a společně jsme si zazpívaly. Všechny zúčastněné to nesmírně bavilo a podle ohlasů děti ještě doma tvořily básničky – a to je ta největší
pochvala pro dospělé, kteří akci svědomitě připravili.
Speciální dík pánům Průchovi, Šundovi a Šámalovi.
AD

Spojení Obecní knihovny s Živou angličtinou Pavly
Zarembové je plodné a zábavné. V pořadí již třetí
akce se nanejvýš vydařila!
Vše probíhalo v kavárně Žlutá karta. Zájem dětí
byl nad očekávání veliký. Děti přišly ve strašidelných
kostýmech, a tak se kavárnou pohybovala spousta
malých upírů, čarodějnic, kostlivců a příšerek. Pavla
Zarembová jako hlavní čarodějka děti přivítala a se
svým organizačním týmem je naučila strašidelnou
písničku, vyrobily si záložku do knihy ve tvaru netopýra a ještě běhaly kolem hřiště pro různé úkoly,
a také aby daly dohromady kouzelnou formuli.
Velké poděkování patří Vlastě Svobodové, Markétě Somsedíkové, Renatě Fabiánové, Aničce Zarembové a Báře Svobodové a osazenstvu kavárny
Žlutá karta. Velmi speciální dík Pavle za již tradičně
perfektně připravenou akci pro děti.
Alexandra Dančová
Malí i velcí básníci a muzikanti

AUTORSKÉ ČTENÍ
V KNIHOVNĚ
V pondělí 20. 11. 2017 proběhlo v Komunitním centru Archa autorské čtení spisovatelky Terezy Brdečkové za účasti jejího manžela, písničkáře a básníka
Jiřího Dědečka.
Tereza Brdečková četla ze svého nového románu
Zrcadlo Serafina, písněmi svými i od francouzských
šansoniérů Brela a Brassense ji doprovázel Jiří Dědeček.

Kouzla malé čarodějky

foto -AD-

Román je situován do roku 1577, kdy se v Čechách ujímá moci Rudolf II., v Benátkách řádí mor
a nalezené děvče na zápraží domu dostane jméno
Serafina. Magický dobrodružný román se odehrává
mezi Prahou, Paříží a Benátkami.
Spisovatelka představila také dvě předchozí knihy – Listy Markétě a Alhambra. Všechny jmenované
knihy máme k zapůjčení v knihovně. Jiří Dědeček prezentoval své dvě knihy pro děti – básničky Uleželé
želé a Pohádky o malé tlusté víle (obě opět k zapůjčení v knihovně).
Podle ohlasů čtenářů a návštěvníků autorského
čtení, se večer velmi líbil.
AD

foto -AD-

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
4. 12. 1875 narozen rakouský básník, prozaik a dramatik Rainer Maria Rilke – Život Mariin, Sonety Orfeovi
10. 12. 1830 narozena americká básnířka Emily
Dickinsonová – Neumím tančit po špičkách, Básnické vzkazy z krajiny duše
11. 12. 1810 narozen francouzský básník, prozaik
a dramatik Alfréd de Musset – Zpověď dítěte svého
věku, Vzpomínka
14. 12. 1895 narozen francouzský básník, zakladatel surrealistického hnutí Paul Éluard – Veřejná růže,
Kdybych mohl říct vše
16. 12. 1775 narozena anglická spisovatelka Jane
Austenová – Emma, Pýcha a předsudek, Anna Elliotová
30. 12. 1865 narozen anglický spisovatel, básník
a novinář a nositel Nobelovy ceny za literaturu Rudyard Kipling – Písně mužů, Kniha Džunglí, Mauglí
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Jiří Dědeček a Tereza Brdečková

foto -AD-

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme prosincovým jubilantům: Procházková Dagmar – 86 let, Gamrat Jan – 86 let, Rozporková
Marta – 83 let, Pokorná Ludmila – 82 let, Bíbová Hana – 80 let, Vejvodová Eva – 80 let, Jeleňová
Eva – 75 let, Moláček pavel – 75 let, Chmátalová Alena – 60 let, Peštová Danuše – 60 let, Srbek Jan – 60
let, Pálka Eduard – 60 let.
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☺ OMLUVA
Omlouváme se čtenářům Líbeznického zpravodaje za chybný popisek fotograﬁe na str. 8 listopadového vydání v sekci
Obecní knihovny, kde došlo k záměně fotograﬁí.

Sankt Petěrburg

foto Zdeněk Stibal

Moskva

foto Zdeněk Stibal

Skautské středisko Villi Líbeznice bude v příštím roce 2018 zakládat nový chlapecký oddíl.
Bude určen pro chlapce od 1. do 3. třídy. První schůzka proběhne v polovině ledna 2018.
Zájemci se mohou přihlásit na tel.: 724 360 557 nebo na email: jan.friedrich@volny.cz
BUDEME SE TĚŠIT. Jan Friedrich – Coudy

Zastupitelé a pracovníci
obce Líbeznice přejí
pokojné vánoční svátky
a mnoho
krásných a šťastných
chvil v roce 2018.

Líbeznický zpravodaj 12/2017
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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 svého inzerátu. Platbu za inzerci, dle uvedeného ceníku, je
nutné uhradit hotově na pokladně OÚ Líbeznice nebo na základě vystavené faktury, dle dohody.
Do e-mailu 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 2018

05. 01. 2018

27.–28. 01. 2018

Únor 2018

02. 02. 2018

24.–25. 02. 2018

Březen 2018

05. 03. 2018

30.–31. 03. 2018

Duben 2018

05. 04. 2018

28.–29. 04. 2018

Květen 2018

04. 05. 2018

26.–27. 05. 2018

Červen 2018

05. 06. 2018

29.–30. 06. 2018

Červenec 2018

04. 07. 2018

28.–29. 07. 2018

Srpen 2018

06. 08. 2018

01.–02. 09. 2018

Září 2018

05. 09. 2018

29.–30. 09. 2018

Říjen 2018

05. 10. 2018

27.–28. 10. 2018

Listopad 2018

05. 11. 2018

24.–25. 11. 2018

Prosinec 2018

03. 12. 2018

15.–16. 12. 2018

Líbeznická s.r.o.

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

Provedené práce
nakládka a vykládka
každá započatá 1/2 hodina

Kč bez DPH
80,00

96,80

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
IČ: 24182681, DIČ: CZ24182681
č.ú.: 248287914/0300
libeznickasro@libeznice.cz, tel.: 606 283 687

Traktor
práce traktorem
každá započatá hodina

Kč bez DPH

Kč s DPH 21 %

450,00

544,50

Uložení stavební sutě
jeden naložený Ford tranzit

Kč bez DPH
1 000,00

Kč s DPH 21 %
1 210,00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C,
vložka 186379

Uložení objemného odpadu
jeden naložený Ford tranzit

Kč bez DPH
400,00

Kč s DPH 21 %
484,00

Provedené práce vibračním válcem
každá započatá 1/4 hodina

Kč bez DPH
150,00

Kč s DPH 21 %
181,50

Provedené práce vibrační deskou
každá započatá 1/4 hodina

Kč bez DPH
75,00

Kč s DPH 21 %
90,75

Výkopové práce
každá započatá hodina

Kč bez DPH
500,00

Kč s DPH 21 %
605,00

Drobné zednické, výkopové a údržbářské práce
Půjčovné – vibrační deska
Kč bez DPH
každá započatá hodina
100,00
jeden den
500,00

dle dohody
Kč s DPH 21 %
121,00
605,00

Půjčovné - výsuvný žebřík
jeden den

Kč bez DPH
165,00

Kč s DPH 21 %
199,65

Ceník 2018

Kč s DPH 21 %

Ford tranzit
jednorázový odvoz větví a klestí
spojený s likvidací v obci

Kč bez DPH

Kč s DPH 21 %

400,00

484,00

Ford tranzit
jednorázový odvoz větví a klestí
spojený s likvidací mimo obec do 15ti km

Kč bez DPH

Kč s DPH 21 %

500,00

605,00

Ford tranzit
jednorázový odvoz materiálu a odpadu
v Líbeznicích každá započatá 1/2 hodina

Kč bez DPH

Kč s DPH 21 %

100,00

121,00

Ford tranzit
Kč bez DPH
jednorázový odvoz materiálu mimo obec do 15ti km
každá započatá 1/2 hodina
150,00

Kč s DPH 21 %

Sekání trávy se sběrem
do 100 m2

Kč bez DPH
250,00

Kč s DPH 21 %
302,50

181,50

Ford tranzit
Kč bez DPH
jednorázový odvoz mimo obec nad 15 km
1 km
28,00

Kč s DPH 21 %

Sekání trávy se sběrem
1 m2 (nad 100 m2)

Kč bez DPH
2,50

Kč s DPH 21 %
3,03

Sekání porostu traktorem
1 m2

Kč bez DPH
2,00

Kč s DPH 21 %
2,42

Ford tranzit
nakládka a vykládka (čekací doba)
každá započatá 1/4 hodina

Kč bez DPH

Kč s DPH 21 %

20,00

24,20

Úklid sněhu
1 m2 (do 30 m2)

Kč bez DPH
4,00

Kč s DPH 21 %
4,84

Úklid sněhu
1 m2 (nad 30 m2)

Kč bez DPH
2,50

Kč s DPH 21 %
3,03
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Kalendář akcí pro rok 2017/2018
2017
20. 12. Vánoční Líbeznění – ZUŠ Líbeznice
24. 12. Vánoční setkání na náměstí
31. 12. Rybova Česká mše vánoční v kostele sv. Martina
2018
27. 1.
10. 2.
17. 3.

Líbeznický zpravodaj 12/2017

Líbeznický ples
Skautský ples
Poslední ples sezóny
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