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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

V LÍBEZNICÍCH ZAČAL ADVENT S NOVÝM
BETLÉMEM

Slavnostní odhalení sousoší svaté rodiny

foto Petra Hajská

Adventní Líbeznice zdobí od neděle 2. prosince 2018 nový betlém. Jeho netradiční pojetí jako
sousoší svaté rodiny vytvořil líbeznický výtvarník Miro Jakubčík. Program první adventní neděle
zahrnoval jako každý rok trhy, společné zpívání koled s dětským sborem ZUŠ Líbeznice, rozsvícení
stromu a adventní koncert. Stovky lidí neodradil od cesty k betlému a vánočnímu stromu ani vytrvalý déšť.

Už samotné adventní trhy letos pro děti zpestřil živý
betlém. K vidění byl i velbloud, který místo horka na
poušti stejně trpělivě snášel vytrvalý adventní déšť.
Stejně jako loni prodávaly děti z líbeznické školy na
trzích své výrobky a výtěžek putoval na dobročinné
účely. „Tentokrát se děti rozhodly přispět na Ježíškova
vnoučata. Těší mě, že si děti o adventu samy uvědomují, že se nemusíme dívat pořád jen sami na sebe,
ale že můžeme pomáhat druhým,“ říká patronka
a iniciátorka dobročinné aktivity Libuše Kapalová.
Početně unikátní sestavu zažilo společné zpívání
koled na závěr adventních trhů. Celý stan nejdříve
zaplnili malí i větší členové pěveckého sboru základní umělecké školy. Navíc sestavu doplnilo kvarteto hráčů na smyčcové nástroje Líbeznického komorního orchestru. Přidali se pak i členové sboru
Kalokagathia, který vystupoval na samotném adventním koncertu. Bylo jasné, že pod provazci
soustavného deště některé tóny trochu zanikaly
a těžko zvládala vrtochy počasí i zvuková technika.
Rozhodně ale zpívaní nechybělo muzikantské nadšení a potřebné adventní rozechvění.
Pak následovalo rozsvícení stromu a především
velká adventní premiéra – odhalení nového betléma, který pro Líbeznice vytvořil místní výtvarník
Miro Jakubčík. Sám své nové dílo před samotným
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odhalením komentoval: „Nechtěl jsem dělat obvyklý betlém s jesličkami a zvířátky. Je to prostá věc
zaměřená na samotnou podstatu vánočního příběhu. Vedení obce se na mě s tímto zadáním obrátilo už před několika lety. Jsem moc rád, že se to
podařilo letos dotáhnout do konce.“
Odezvy na nový betlém jsou bez výjimky příznivé.
Jen na obecním Facebooku se sešly tyto názory:

„ Je nádherný. Vzbuzuje krásné pocity. Opět nový
krásný objekt v Líbeznicích.“ Zdenka Kapalová
„ Přirozený a dojemný zároveň. Díky, že se naše

čerstvě dvouletá dcera mohla takovou přívětivou
cestou seznámit s Ježíškem, který naděluje o Vánocích radost u nás.“ Alena Vondrášková

„ Je krásný, ale ještě větší radost mám z toho, že
ho vytvořil místní výtvarník.“ Irena Žďárová
„ Je to unikátní a krásné dílo. Moc se to povedlo
a u kostela to pěkně vyniká.“ Zdenka Vávrová
„ Je nádherný. Snad bude stát za chvíli na sněhu
a ne jen na blátě. To by mu slušelo ještě víc.“
Terez Ka

Dokončení na straně 3

Milí čtenáři,
mám radost. V případě starosty je to z povahy
jeho práce vzácný stav. Většinou se potýká s problémy, připomínkami a stížnostmi. Přesto mi v poslední době několik věcí radost udělalo. Těším se
z toho, že se i za psího počasí sešlo o první adventní
neděli na náměstí tolik lidí a nenechali si ujít adventní trhy, společné zpívání koled a rozsvěcení
stromku. Dokonce velikou radost mám z toho, že
máme v Líbeznicích nový betlém, že je krásný a že
se mnohým z vás líbí. Zatím jsem neslyšel jedinou
kritiku, což je vlastně malý zázrak.
Nenechal jsem si ve světle všech těch radostí
zkazit náladu ani láteřením jedné jinak milé paní,
které zahradníci vysadili novou třešeň na místě,
které se jí vůbec nelíbí. V jiné ulici jsem zase úplně
ztratil řeč, když jsme po pečlivém projednání sázeli
javory a paní, která si je moc přála, se stejně nakonec přišla zeptat, jestli třeba na podzim nebudou
opadávat. To že by je pak určitě nechtěla, protože
s listím jsou jenom trable. Zkrátka je to s těmi
stromy těžké. Všichni je hrozně chceme. Dělají náš
svět krásnějším a v létě poskytují čím dál vzácnější
stín. Ze školy jsme si navíc odnesli, že jako zdroj
kyslíku se na naší planetě docela hodí. Jenže to
všechno platí, dokud nezačnou shazovat listí. To se
pak s nimi nedá vydržet. Mnohem lepší také je,
když rostou před sousedovic plotem než před
naším. A aby toho nebylo málo, dostanete pak naopak stížnost, že je jich v obci hrozně málo a že nemáte patřičnou úctu k zeleni. V tomto názorovém
guláši si opravdu nemá smysl vybírat lžící lepší kousky. Nezbývá než se podívat na celý problém stromů
s nezbytným nadhledem a smířlivě s vlastním rozumem konstatovat, že je prostě dobře, že i Pražská
ulice dostala nové stromořadí a že už na jaře ty
stromy vykvetou a všechny dosavadní nářky snad
naopak odkvetou.
Konec roku je také období přímo stvořené k bilancování. Co tedy z mého pohledu letošek Líbeznicím přinesl důležitého a dobrého? Docela nedávno betlém jako symbol naděje a vánoční radosti.
Nejvíc mě dojaly promočené děti, které přišly v adventním dešti k samotnému sousoší a malého děťátka se něžně dotýkaly. Přál bych si, aby jim bezprostřednost těch doteků vydržela po celý život.
Dále se také po mnoha náročných bojích rozběhla
stavba nové školy, aby se děti nejen z Líbeznic, ale
i z širokého okolí měly kde vzdělávat. Po mnoha
letech shánění potřebných prostředků jsme konečně rekonstruovali Pražskou ulici. Zlepšila se také
bezpečnost na několika místních komunikacích.
A abych nezapomněl, u příležitosti 100 let republiky
jsme vysadili hned několik vzácných lip. Obstarali je
navíc sami místní občané – paní Miloslava Jungmannová a pan Milan Nedvěd. Nebyl to špatný rok
a něco po něm zůstane.
Přeji vám krásné a požehnané Vánoce a nový
rok alespoň tak bohatý, jako byl ten letošní. Ať se
do našich životů dobře zapíše.

Váš starosta
Číslo měsíce: 3 – to je počet postav vánočního
příběhu na novém betlému.
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ROZHOVOR

POTŘETÍ
STAROSTOU
Martin Kupka byl na začátku listopadu zastupiteli potřetí zvolen starostou obce. Funkci bude
vykonávat stejně jako v uplynulých dvou letech
jako tak zvaně neuvolněný člen zastupitelstva.
S čím do dalšího období vstupuje je přirozeně
hlavní téma následujícího rozhovoru.

Rok 2018 je pro Českou republiku rokem
velkých oslav. Co pro vás osobně „osmičkové“ roky znamenají?
Nejvíc pro mě znamená rok 1918. Samozřejmě si
tehdejší události trochu idealizujeme, ale to vůbec
není na škodu. Měl jsem před lety jako redaktor Českého rozhlasu možnost zaznamenat rozhovor s jednou pamětnicí a ta to období líčila s nadšením. Celá
společnost prý tehdy vnímala společný cíl udělat
z naší země prosperující vlast, nebyla to pro ně fráze
z politických projevů. Lidé to brali jako svůj vlastní
úkol. Výsledky byly pozoruhodné. Byli jsme jednou
z deseti nejlepších světových ekonomik a neméně
důležité je, že jsme tehdy dokázali zlepšovat demokratické poměry a že velká část společnosti prožívala
i to, aby se země rozvíjela také v kulturní oblasti a dařilo se hodnotám, které za to opravdu stojí.
Vznik samostatného Československa byl samozřejmě výsledkem mnohaletého úsilí mnoha lidí, ale
nad všechny vystupovala osobnost Tomáše Garrigua Masaryka. Když se vracel do Prahy z exilu, měl
na vlajce napsáno, že „pravda vítězí“. Později si
toto motto dal i na prezidentskou vlajku a bylo to
nesmírně autentické, on si to heslo opravdu odžil.
Vracel se do země jako člověk, který mnohokrát odvážně čelil přesile veřejného mínění, ať už ve sporech o pravost rukopisů, či při obhajobě židovského
obuvníka Hilsnera. Bil se za pravdu, i když to pro
něj nebylo výhodné ani pohodlné. Mnozí mu dokonce nerozuměli, ale on se nikdy neohnul, když
šlo o tak důležitou věc, jako je pravda. Tento morální rozměr našeho prvního prezidenta pořád pokládám za jeden ze stavebních kamenů našeho
státu. Mimochodem, ta krátká věta o pravdě je na
prezidentské standartě pořád, i když teď musí vlát
ve větru dost posmutněle.

Výročí byste v roce 2018 mohl slavit i vy. Na
podzim jste byl potřetí zvolen starostou
obce Líbeznice. Dají se jednotlivá volební
období něčím charakterizovat?
První volební období jsem se pochopitelně rozkoukával. Přišel jsem do nového pracovního prostředí
mezi lidi, kteří se navzájem nějakou dobu znali
a s napětím čekali, co z toho nového bude a jestli
to vůbec půjde. Také si mě jako tehdy pětatřicetiletého šéfa náležitě oťukávali. A vlastně mě asi nejvíc
ze všech zkoušela stará felicie, kterou obec tehdy
měla. Občas nešla nastartovat a v nejnemožnějších
momentech chcípala. Pamatuju se, jak jsem se několikrát vracel s odtahem zpět z jednání v Praze
a v očích kolegů svítil nápis: Se nauč řídit! Pak zpravidla přišel někdo z technických služeb, otočil klíčem v zapalování a motor se hned rozběhl. Jako by
se ta stávka uprostřed nejrušnější pražské křižovatky
nikdy nekonala. To auto naprosto cíleně podrývalo
mou autoritu a je jen lehkou nadsázkou, že se stalo
věcí osobní cti nad ní zvítězit a nepodvolit se jejím
podpásovkám. Jiné zkoušky byly mnohem horší,
protože jsem se nové věci musel učit na každém
kroku. Podařilo se ale rozběhnout a také dokončit
první náročnější projekty. A všechno si nakonec docela pěkně sedlo.
Druhé období bylo ve znamení velkých změn
obce. Postavili jsme Rondel a novou halu Na Chru-
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pavce. Velkou proměnou prošla řada ulic i samotné náměstí. Navíc se o Líbeznicích začalo mluvit
v odborných kruzích jako o příkladu obce, kde se
daří dobré architektuře a promyšleným plánům na
rozvoj.
Ve třetím období bych rád dovedl do konce
hned několik významných a dlouhodobých záměrů.
Definitivně se uzavře téma nafukování školy. Další
potřebná kapacita už propříště nebude vznikat
u nás, ale v některé z okolních obcí. Za Domem služeb postavíme novou hasičárnu a spolu s tím lépe
vyřešíme i důležité prostranství za Domem služeb.
Chceme zvládnout i rekonstrukce dalších ulic. Měli bychom potvrdit, že architektonicky vydařené
projekty nebyly jen dílem náhody a krátkodobého
výkyvu, ale že u nás budou kvalitní díla vznikat
trvale.

Za vašeho starostování vzniklo v obci mnoho nových staveb či stavebních úprav. Obrazně řečeno jsou to taková vaše miminka.
V podvědomí má prý každý rodič jedno dítě
raději. Které je to vaše nejmilejší?
Největší radost mám z nové haly Na Chrupavce a ze
sálu v podkroví školy. Ani jednu z těch staveb obec
k základnímu provozu nezbytně nepotřebuje. Třeba
čistírna odpadních vod a kanalizace jsou v tomto smyslu potřebnější. Pro život v obci ale dělají
opravdu mnoho. Ono jde totiž o to, aby se tu lidé
mohli nejen osprchovat a chodit na záchod, ale aby
se tu také mohli radovat, bavit se, sportovat a rozvíjet své nejrůznější zájmy i talenty. Bez toho by to
vlastně nebyl život.

A teď bychom se mohli naopak podívat dopředu. Co Líbeznice v nejbližších letech čeká?
Jak už jsem zmínil, chceme co nejdříve na jaře příštího roku spustit stavbu hasičárny. Příslib finanční
pomoci ze strany státu máme. V příštím roce dokončíme také novou budovu školy. Máme v plánu
přebudovat asfaltový kurt v Areálu zdraví na multifunkční hřiště s umělou trávou. V zimě bychom tam
chtěli mít dokonce kluziště, aby si všechny líbeznické děti mohly užívat bruslení. Rybníky v okolí
totiž zamrzají stále měně a méně.
Občas si kladu takovou povinnou starostovskou
otázku. Co by odpověděl náhodně vybraný občan
třeba hned po ránu, když si dočistí zuby, na otázku,
co ho v obci štve. Pořád mi vychází, že je to doprava. A tak si soustavně lámeme hlavu, jak situaci
změnit. V příštím roce by měla vzniknout přímá
sjezdová rampa z dálnice k nám na obchvat. Měla
by se také stihnout kruhová křižovatka U Papryčů.
Pozitivní změnu pocítíme, ale nemůžeme od toho
čekat nějakou revoluci, ta se v dopravě moc udělat
nedá. Dále zaměříme ještě víc pozornosti na urychlení výstavby tramvajové trati do Zdib a zkusíme
hledat nové možnosti, jak usnadnit cestování po železnici z Měšic. Jasné totiž je, že silnice do Prahy přinejmenším do doby dostavby Pražského okruhu
směrem na Ruzyni volnější nebudou.

Starosta obce Martin Kupka

foto Jan Vágner

A dokonce i každé malé dítě v Líbeznicích
ví, že jste starosta. Jak to děláte?
Žiju tu. A asi ke škodě svých vlastních dětí jsem
nikdy nepočítal hodiny, které práce pro obec vyžaduje. Pak je tu jeden ryze prozaický důvod. Už několik let chodím dětem do školky číst pohádky
a taky poezii. Vracím se tak zároveň do časů, kdy
jsem pracoval v rozhlase. Pořád jsem navíc přesvědčený, že knížky, pohádky a básničky nesmějí vymizet ani ze světa dnešních dětí.

K dětem a pohádkám neodmyslitelně patří
Vánoce. Co pro vás tyto nejkrásnější svátky
v roce znamenají?
To asi máme všichni stejně. Každý si neseme do života Vánoce, které pro nás dělali naši rodiče. Já
jsem měl obrovské štěstí. Naši je pro nás dělali
úplně kouzelné a napínavé. Do místnosti, kam Ježíšek nosil dárky, jsme celý Štědrý den vůbec nesměli. Když jsme pak po večeři uslyšeli zvoneček
a „Tichou noc“ vydrnkávanou nejkrásnějším hracím
strojkem v podobě dřevěného betléma, mohli jsme
vstoupit do obýváku k rozzářenému stromku a hromadě dárků. Většina Vánoc v Jilemnici byla navíc
romanticky zasněžených, takže ideální stav. Pamatuji si, jak jsme chodili s maminkou se sáněmi na
kopec hned za domem a ona nám vyprávěla
o svých Vánocích a o nejrůznějších příhodách. Tak
to prostě je, že o Vánocích se nám často vybavují
vzpomínky na vlastní dětství. A tyhle záblesky si
s sebou všichni poneseme až do posledních hodin
našich životů.

Patříte mezi ty, kdo si dávají nějaká předsevzetí do nového roku?

V Líbeznicích se asi nenajde nikdo, kdo by
nevěděl, že nejste jen starostou, ale také
místopředsedou ODS, krajským zastupitelem a poslancem parlamentu. Přesto mi připadá, že Líbeznice jsou pro vás „srdeční“
záležitostí.

Nemám rád předsevzetí, protože málokdy přežijí
první lednový týden. Ale maluji si v hlavě plány
a přemýšlím, jaký ten nový rok bude a co pěkného
by se tak mohlo stát. To je lepší než předsevzetí. Je
to pozitivní představa, nikoli zárodek budoucích výčitek svědomí.

Samozřejmě ano. Znovu jsem si to uvědomil, když
jsme před kostelem před pár dny odhalili nový
betlém. Měl jsem z toho mnohem větší radost,
než jsem třeba zažil ve sněmovně, když se mi podařilo prosadit rozumnou změnu nějakého zákona
schopnou pozitivně ovlivnit život lidem v mnoha
obcích a městech napříč republikou. Ten betlém tu
totiž stojí a dělá radost lidem, které si nemusím složitě představovat, ale které znám a potkávám je na
ulici.

A vaše tajné přání?
Kdybych jej tady vyzvonil, tak už by přece nebylo
tajné. Tak řeknu alespoň jiné, které není tajné, ale
zato velké. Opravdu bych si přál, aby se lidem v Líbeznicích i v celé zemi vedlo dobře a také si alespoň
občas uvědomovali, jak dobře se vlastně naprosté
většině z nich vede, měli z toho radost a nebrali to
za úplnou samozřejmost.
-lč-
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Dokončení ze strany 1
Na sítích se objevila také otázka, z čeho je
vlastně betlém vytvořený. „Je to tak trochu můj vynález. Můžeme tomu říkat syntetický pískovec. Je
to křemen smíchaný s polyesterem. Pro sichr to má
ještě uvnitř laminátové jádro. Díky této technice

celá socha neváží třeba dvě tuny, ale zhruba čtvrtinu,“ říká autor Miro Jakubčík.
Závěr první adventní neděle patřil koncertu
v kostele sv. Martina. Dramaturgie zahrnovala jak
barokní skladby, tak novodobé vánoční písně.
Všichni posluchači ocenili pestrý program i po
stránce samotného obsazení. Střídal se Líbeznický
komorní orchestr pod vedením Petra Smékala s pě-

veckým sborem Kalokagathia a sólisty, které přizvala hlavní organizátorka koncertu, místní varhanice Lucie Stollová. Vedle nadšených amatérů se
představilo i několik profesionálních hudebníků. Výsledkem byl pro všechny krásný hudební zážitek
a kouzelný začátek adventního času.
-na-

TÉMA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání nových občánků je vždycky slavnostní
příležitost k setkání a oslavě nově příchozího
človíčka do rodiny a samozřejmě taky do obce,
kam přísluší.
Měli jsme to štěstí, že jako prarodiče jsme se mohli
zúčastnit přivítání naší už druhé vnučky, které se konalo dne 24. listopadu 2018 v Rondelu naší základní školy. Dříve vítání nových občánků probíhalo
na Obecním úřadě, kde jsou přece jen menší prostory a navíc schodiště, což je pro kočárky podstatně složitější. Tato změna je výborné řešení.
Musíme říct, že to bylo opravdu milé, když v těchto
moderních a příjemných prostorách předvedly své
vystoupení děti z mateřské školy, kdy jejich nadšení
a tréma současně navodily krásnou a milou atmosféru celé akce. Pan starosta nám mimo jiné připomněl, že žijeme v nejlepším období, které u nás
kdy bylo, a naši nejmenší mají veliké štěstí. Musíme
říct i z vlastních zkušeností – a je opravdu důležité
si to uvědomit –, že ve srovnání s drtivou většinou
zemí světa, a dokonce i s některými zeměmi západní Evropy se u nás žije velmi dobře, važme si
toho.
Na závěr naši noví občánkové dostali od obce
Líbeznice z rukou dětí z MŠ dárečky a maminky ky-

Přivítání nových líbeznických občánků

tičku od pana starosty a už byl čas na nezbytné fotografie – s rodiči, v kolébce, s příbuznými, které
děti dostanou rovněž jako dar od obce. Poté následovalo rozloučení. Myslím, že většina rodin tuto
malou oslavu korunovala slavnostním obědem
a všichni prožili velice příjemný den. Chtěli bychom

foto Bártovi

poděkovat vedení obce a všem, kdo se na přípravě
a průběhu podíleli, protože takovéto akce jsou
nejen hezké, ale hlavně velice důležité. Je krásné,
že naším domovem jsou právě Líbeznice.
Pavlína a Josef Bártovi

LÍBEZNICE ČEŠOU
STAR DANCE
Marek Eben si spolu s Terezou Kostkovou dávají
každý sobotní večer záležet, aby vtipnými narážkami bavili hosty a nechali vyniknout kráse ladného
pohybu v oblíbené soutěži Star Dance. Porotci jsou
stále připraveni ocenit, když se tanečníci strefí
do stylu i rytmu. Chvála komentátorů každý večer
alespoň jednou pohladí sebevědomí muzikantů.
Hvězdná hodnocení směřují k autorům kostýmů.
Ještě je tu ale jeden tým, který jinak systematický
a laskavý Marek Eben zatím nepočastoval svou moderátorskou přízní. Je to přitom s podivem. Šaty
svléknete nebo v žáru vášně servete. Make up smyjete nebo v horším případě seškrábnete. Choreografii zapomenete.

JSOU TO KADEŘNICKÉ
JEDNIČKY
Co se vám ale podobně jako v reklamách na
šampony bude ve zpomaleném záběru honit myslí?
Nepopsatelný kmit účesu Pavly Tomicové, když se
směje. Vášnivý oblouk opsaný v tanečním vesmíru
krásnými dlouhými vlasy Daniely Písařovicové. Dá
se říct, že právě to doplňuje celek každého tance,
dává mu styl, dotváří osobnosti tanečníků. Ano,
nejde tu o nic menšího než o účes.
A právě díky všem těm pozoruhodným kreacím
na hlavách tanečníků se Líbeznice nesmazatelně
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Blanka Hašková, Štěpánka Oliveriusová a Adéla Nováková

každý sobotní večer zapisují do historie Star Dance.
Vlasové kompozice totiž pocházejí ze zručných
ruček a nápaditých hlaviček tří líbeznických kadeřnic. Hvězdné kadeřnické trio vystoupalo na taneční
oblohu Star Dance ve složení Blanka Hašková,
Adéla Nováková a Štěpánka Oliveriusová. Jejich

foto rodinný archiv

podzimní soboty se od té doby odehrávají v rušném
zázemí slavné taneční soutěže. Tak až se příště
budete dívat na televizi, věnujte svou pozornost
překrásným účesům. Budou dílem kadeřnických
jedniček z Líbeznic.
-mk-
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ROK 2018
Blíží se Vánoce, silvestr – a významný „osmičkový“
rok bude patřit do historie. Než se odebere do propadliště dějin, pojďme se ještě projít po Líbeznicích
a připomenout si, co se během něj událo. A nebylo
toho málo.

Nová budova školy
Leden přinesl na stůl pana starosty ohromný fascikl,
ve kterém se skrývala projektová dokumentace pro
stavební povolení stavby nové budovy základní
školy včetně výstavby nových parkovacích stání
a autobusové zastávky. Mnoho hodin strávilo vedení obce společně s projektanty nad finální podobou nové školy, aby splňovala nejen nároky na
moderní výuku, ale hlavně dodržela základní myšlenku vítězného projektu z podzimní architektonické soutěže – přes nový pavilon školy přeběhne
krajinu a plynule se napojí na „zelený pás kolem
obce“. Ani na jaře se pekelné tempo přípravy
stavby školy nezastavilo – dokumentace pro provedení stavby byla zároveň podkladem pro přípravu
výběrového řízení na zhotovitele. Několik desítek
doplňujících informací, které požadovaly soutěžící
stavební firmy, způsobilo nemálo neklidných nocí
celému projektovému týmu; hrozilo prodloužení
lhůty pro podání nabídek do soutěže a zahájení
stavby o prázdninách by bylo ohroženo. Podobně
jako v pohádce všechno dobře dopadlo a stavba
byla slavnostně zahájena v srpnu zasazením lípy
před hlavním vchodem do školy, kdy se lopaty chopily ruce všech starostů obcí, které patří do spádového obvodu líbeznické školy. A jak stavba roste,
můžete sledovat každý den 24 hodin denně díky
kameře umístěné na budově ZŠ. Pravidelnou zpravodajskou live relaci můžete sledovat každou sobotu na Facebooku obce Líbeznice. Komentuje
i-reportér Martin Kupka.

Nová budova školy – neorondel

foto -md-

Přístavba mateřské školy
Během letních měsíců se rozrostla nová budovy
školky o přístavbu oranžové třídy, kde byla původně
školní družina. Vznikla tak třída pro 25 dětí. A nejen
to. Přístupový chodník zastřešuje červená pergola,
okna zastiňují ohnivě červené venkovní žaluzie a zdi
zdobí žaluzie výkonných ventilátorů ve stejné barvě.
Ty se v horkých dnech, kdy nebylo možné ve třídách
vydržet horkem, automaticky spustí v nočních hodinách a vymění horký vzduch za chladný. Zároveň
s přístavbou třídy proběhla i rekonstrukce vytápění,
kdy bylo vybudováno plynové etážové topení namísto elektrických přímotopných panelů.

Studie zeleného pásu
Zase další stavba „na zelené louce“, povzdechnou si mnozí. Ale nechme chmury stranou a vraťme se k již zmíněnému zelenému pásu kolem obce.
Nosná myšlenka nového územního plánu obce byla
většinu roku jen zeleným pruhem na velkoplošné
mapě. To se změnilo na podzim, kdy byl široké veřejnosti představen architektonický návrh. A nejen představen, autoři byli hosty na ustavujícím zasedání
zastupitelstva obce a jejich návrhy byly podrobeny
pečlivému rozboru líbeznických občanů. Z diskuse

Ze studie Atelieru M1 architekti

Novinky na Duhovce
vyplynulo několik zajímavých postřehů a je na architektech, aby je do své studie zakomponovali.
A koncem podzimu se objeví i první vlaštovka –
v lokalitě nové zástavby pod školou bude zasazena první část zeleného pásu v podobě ovocného sadu.

Pro osvěžení dětí, a nejen školkových, bylo (po vzoru
Arča i zahrady staré mateřské školy) vybudováno
v zelené části dopravního hřiště další mlhoviště. Tentokrát je nově doplněno pítkem, kde mohou jednoduše uhasit žízeň děti ze školky a družiny, malí i velcí atleti; prostě všichni, kdo využívají hřiště Na Duhovce. Jenže ten, kdo pije, musí také na záchod.

„Kůlna“ na Duhovce

foto -md-

A to byl dlouhá léta problém. Kam? Letošní podzim
to vyřešil. Na východním okraji atletického oválu
vyrostla kovová konstrukce, která se po obložení
dřevem proměnila v dílnu správce areálu, sklad sportovních potřeb a sociální zařízení pro dámy, pány
i handicapované návštěvníky areálu.
Mateřská škola v ohnivých barvách
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Nová bezpečnostní opatření
Ke zvýšení bezpečnosti provozu pak jednoznačně
přispívá nový přechod na okraji obce v ulici Hovorčovická. Nemálo obyvatel přilehlých ulic po něm
dlouhou dobu volalo. Chodci a zejména školní děti
jsou na přechodu vidět díky speciálnímu LED osvětlení přechodu. Sundat nohu z plynu přiměje většinu
řidičů nově instalovaný radar kousek za přechodem.
Nejenže ukazuje okamžitou rychlost a nabádá řidiče
nápisem ZPOMAL, ale ukazuje i espézetku vozidla,
které zásadně překročí povolenou rychlost. Radar
je řízen počítačem a jeho data si obecní policie pravidelně stahuje. I s tou espézetkou. A kamerovým
záznamem projíždějícího vozidla. Dobré, že?

Mlhoviště a pítko na Duhovce

foto -md-

Zázemí zdravotního střediska
Když je řeč o místě, kam i císařpán chodil pěšky,
nemůžeme zapomenout na rekonstrukci sociálních zařízení ve zdravotním středisku. Probíhala
za plného provozu a jen díky úžasné spolupráci
lékařů a trpělivosti pacientů se podařilo z nevábných prostor původních „sociálek“ vytvořit nová

Sociální zázemí střediska

foto -lč-

chodní vysazeny nové lípy. A nejsou to lípy kdovíjaké,
ale stromy s rodokmenem. Z průhonického šlechtitelského ústavu se do Líbeznic dostaly rouby například
Šporkových lip nebo lip ze zámecké aleje na Kuksu.

Bezpečně přes přes Hovorčovickou

foto -mk-

Nový rozhlas a krizový info systém

Ulice Pražská se konečně dočkala své rekonstrukce, a to včetně nové výsadby stromů. Vozovku s obousměrným pohybem vozidel lemuje
po stranách zelený pás s výsadbou 25 nových
stromů, okrasných třešní. Pouze v jižnější části
ulice, kde bylo nutné kvůli malému uličnímu prostoru uspořádat komunikaci jako obytnou zónu
se smíšeným provozem, byly zasazeny v místech
zúžení vozovky čtyři javory babyka. A až se na jaře
zazelenají, vytvoří jakousi vstupní bránu do oblasti, kde se jezdí maximálně „dvacítkou“. Umělé zúžení vozovky by mělo přinutit řidiče jednak
ubrat plyn, jednak dát přednost jinému vozidlu
a počkat na širším místě vozovky. Je to jednoduché. Bohužel řada vyjetých kolejí v zeleném pásu
dokazuje, že slušnost a ohleduplnost jsou spíše
slova zakázaná až vulgární.

Letošní „suché“ počasí by mohlo mylně svádět
k tomu, že nějaké povodně se Líbeznic vůbec netýkají. Rok 1996 však svědčí o opaku a skoro 50centimetrová výše vody v garáži hasičské zbrojnice
dokazuje i to, že i z nenápadného mračna může nebezpečně zapršet. A hlavně bez výstrahy zvednout
hladinu Líbeznického potoka. Aby vodou zasažené
domácnosti získaly trochu času na případnou evakuaci či přestěhování věcí do vyšších pater, byl na
konci léta uveden do provozu nový lokální výstražný
a informační systém. To nejsou jen nové hlásiče
veřejného rozhlasu, ale hlavně hladinové čidlo
u mostku přes potok na Zdibské ulici a také srážkoměrná stanice v areálu ČOV v Sedleci. Všechna
zjištěná data se pak shromažďují a vyhodnocují
v nové ústředně na obecním úřadě, která je propojena s centrálním krizovým dispečinkem. Doufejme
však, že výstražný informační systém bude sloužit
většinou jen jako informace o společenských či
sportovních akcích či maximálně o tom, že se
budou očkovat králíci.
-lč-

Ulice Pražská po rekontrukci

Moderní informační systém

Rekonstrukce Pražské ulice

WC, umývárny i hygienickou kabinu pro ženy.
Prostě radost posedět.

100 let republiky a nové lípy
Rok 2018 nebyl skoupý ani na úpravu veřejných prostranství. V parku Na Chrupavce byly podél ulice Vý-

Výsadba nových stromů se
starým rodokmenem
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NEZAPOMEŇTE
VČAS ZAPLATIT
ZA ODPAD
I nadále se bude platit za svoz odpadu podle velikosti nádoby a podle intervalu svozu, a i pro
rok 2019 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

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 pro to,
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 měnit nechcete, zaplatíte poplatek ve stejné výši jako v loňském roce. Jen upozorňujeme, že jakoukoli změnu jste podle vyhlášky

Kontejnery na tříděný odpad

č. 1/2016 o poplatku za komunální odpad povinni
nahlásit správci poplatku (na obecní úřad), a to do
15 dnů.
Prohlášení poplatníka musí vyplnit každý občan,
který si v naší obci nově pořídil nemovitost.

Kdy musíme poplatek zaplatit?
Poplatek je splatný do 31. 1. 2019 a je možné jej začít
platit od 1. 1. 2019 převodem na účet či osobně
v úředních hodinách, tj. od středy 2. 1. 2019 do
31. 1. 2019.

Musíme přijít poplatek zaplatit osobně
na úřad?
I v roce 2019 obec nabízí možnost platby třemi způsoby:
 v hotovosti na obecním úřadě,
 platební kartou na obecním úřadě,
 převodem na účet obce č. 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?

foto archiv

Pokud se bude více třídit,
bude k tomu po obci vyhrazeno více
míst a nádob?
Ano, během roku 2017 byl navýšen počet míst na
sběr tříděného odpadu i četnost vyvážení některých
druhů. Mapa ukazuje místa tříděného odpadu
i druh odpadu, který se na jednotlivých stanovištích
sbírá.
Je potřeba opět zmínit jednu velmi důležitou
věc – buďte důslední v sešlapávání PET lahví
i v „placatění“ všech objemných papírových krabic. Necháte-li krabice nerozložené a PET lahve
v původním tvaru, kontejner se sice rychle zaplní,
ale místo odpadu se vyváží vzduch. A to je velká
škoda, protože výsyp lehkého kontejneru stojí
stejně jako vysypání těžkého, za který by obec dostala větší odměnu za množství vytříděného odpadu. Čím těžší, tím lepší. Ale pozor – je nutné
třídit pečlivě a do kontejneru dávat jen to, co tam
opravdu patří. Často se stává, že i těžký kontejner
nepřinese žádnou odměnu, protože je v něm jiný
odpad, než který tam má být!

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 dotyčný
zaplatil 500 Kč.
-lč-

PROSBA VŠEM
PEJSKAŘŮM

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.

Opětovně si dovolujeme připomenout všem
majitelům psů, aby po svých miláčcích uklízeli.

Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani do
kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte do
WC, výlevky a či dřezu, je nanejvýš pravděpodobné,
že dříve či později nastane havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení,
respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde po ochlazení tuků dochází k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků
tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají,
tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn

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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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
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BIODOPAD –
POZOR ZMĚNA!
Svoz každou sudou středu
I v roce 2019 bude možné využít sezonního
svozu bioodpadu. Loni jej využívalo 240 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 středu v sudém týdnu.
První svoz proběhne ve středu 6. března a poslední 27. listopadu 2019. Svozy bioodpadu se
tedy uskuteční v těchto dnech: 6. 3., 20. 3.,
3. 4., 17. 4., 1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6.,
10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 18. 9., 2. 10.,
16. 10., 30. 10., 13. 11. a 27. 11.
Poplatek je možno uhradit buď hotově v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách
v pondělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13
do 17 hodin, nebo pohodlněji bez čekání na
účet obce Líbeznice č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného
domu, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení +

SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Stromky bude pravidelně jedenkrát týdně v pondělí odpoledne odvážet firma IPODEC ze svozových míst, která jsou vyznačena na mapě. Stromky budou odváženy „popelářským“ autem, které
umožní je rozdrtit, aby mohly být použity jako
bioodpad. Prosíme, abyste své vánoční stromky
odstrojili 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 možné odložit
nejdříve v neděli večer a nejpozději do pondělního
oběda. Vzhledem k tomu, že se jedná o svoz jednou týdně, prosíme všechny spoluobčany, aby
stromky na místa dávali skutečně jen těsně před jejich odvozem. Neupravená hromada suchých
stromků nevypadá moc hezky a my bychom neradi
založili deset „černých“ skládek.
První svoz proběhne v pondělí 7. ledna a následovat budou další tři pondělky 14., 21.
a 28. ledna 2019.

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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bioodpad. Po zaplacení uvedené částky a připsání
platby na účet obce vám bude známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky zaslána poštou (doručena do schránky).
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.

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 2019 a uhradit
sazbu za vybranou nádobu. Výše sazby za jednotlivé nádoby je stejná jako v roce 2018.
Podnikatelé, kteří mají vlastní smlouvu přímo se
svozovou společností a její kopii dokládali letos na

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

540 Kč za sezonu u menší a 990 Kč za sezonu
u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH.
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 nádoba na bioodopad vám bude doručena před
váš dům.
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 Sportovní na rohu hřiště před cestou ke
středisku
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 2018.
Podnikatelé, kteří smlouvu se svozovou společností nemají uzavřenou a budou ji uzavírat od roku
2019, 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 2019.
Doklady o zaplacení a kopie smluv o zajištění likvidace odpadů je možné poslat elektronicky na
adresu obec@libeznice.cz.
-ji-

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 OZV
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-
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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 (fonty 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 je třeba tuto uvést.
Číslo zpravodaje

Datum předání
podkladů ke zpracování
na OÚ Líbeznice

Předpokládané
datum distribuce

Leden 2019

7. 1. 2019

26.–27. 1. 2019

Únor 2019

4. 2. 2019

23.–24. 2. 2019

Březen 2019

4. 3. 2019

30.–31. 3. 2019

Duben 2019

8. 4. 2019

27.–28. 4. 2019

Květen 2019

6. 5. 2019

25.–26. 5. 2019

Červen 2019

10. 6. 2019

29.–30. 6. 2019

Červenec 2019

8. 7. 2019

27.–28. 7. 2019

Srpen 2019

5. 8. 2019

31. 8.–1. 9. 2019

Září 2019

2. 9. 2019

28.–29. 9. 2019

Říjen 2019

7. 10. 2019

26.–27. 10. 2019

Listopad 2019

4. 11. 2019

30. 11.–1. 12. 2019

Prosinec 2019

2. 12. 2019

21.–22. 12. 2019

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.
Od 28. 3. 2018

Líbeznická s.r.o.

Usnesení Rady obce Líbeznice ze dne 28. 3. 2018 č. 74/2018-7. RO
Okolní obce + jejich neziskové organizace – 1x ročně inzerce zdarma, další
inzerce sleva 50 % z ceníku.
Po vytištění Líbeznického zpravodaje vám bude tento i s fakturou doručen
poštou.

Provedené práce
nakládka a vykládka
každá započatá půlhodina

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 čtvrthodina

Kč bez DPH
150,00

Kč s DPH 21 %
181,50

Provedené práce vibrační deskou
každá započatá čtvrthodina

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 2019

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 15 km

Kč bez DPH

Kč s DPH 21 %

500,00

605,00

Ford tranzit
jednorázový odvoz materiálu a odpadu
v Líbeznicích každá započatá půlhodina

Kč bez DPH

Kč s DPH 21 %

100,00

121,00

Ford tranzit
Kč bez DPH
jednorázový odvoz materiálu mimo obec do 15 km
každá započatá půlhodina
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 čtvrthodina

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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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

VÝLET
DO PANENSKÝCH
BŘEŽAN
Dne 22. listopadu jsme navštívili Horní zámek
v Panenských Břežanech, ve kterém měl letní
sídlo říšský protektor K. H. Frank. Nyní zde sídlí
Památník národního útlaku a odboje.
Na zámku jsme si prohlédli zajímavou expozici a poté
jsme vyplňovali pracovní listy. Ve všech místnostech
v prvním patře bylo mnoho exponátů, například gilotina, na které popravovali české vlastence, různé
uniformy, zbraně, informační tabule, a promítali zde
dokonce dva krátké filmy – o atentátu na R. Heydricha a o popravě K. H. Franka. Viděli jsme zde také
napodobeninu vlaku, ve kterém byli převáženi židovští vězni do koncentračních táborů.

LETNÍ SÍDLO K. H. FRANKA
Součástí prohlídky byla kaple sv. Anny, kde byla
pořádná zima, přestože jsme se všichni přikryli ně-

LISTOPAD
V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
Listopad, stejně jako každý měsíc, jsme měli
rozdělený do týdenních vzdělávacích bloků.
V daném týdnu jsme se snažili rozšířit znalosti
dětí nebo upevnit jejich vědomosti na předem
určené téma.
Jedním z témat bylo i „Zvířátka se připravují na
zimu“. Děti se tak dozvěděly, kteří ptáci odlétají do
teplých krajin a jak pomáhat ptáčkům, kteří tu zůstávají. Společně jsme se snažili najít odpovědi na

Sedmáci na vzdělávacím výletě

kolika dekami. V kapli nám pan lektor vyprávěl
o stavbě a architektovi – Bartoloměji Santinim. I zde
jsme vyplňovali pracovní listy.
Poslední částí prohlídky byla krásná zahrada,
kde jsme se dozvěděli, které stromy a rostliny zde
rostou. Tím naše exkurze v Horním zámku v Panen-

zvídavé otázky: Kam se v zimě schovává hmyz? Kdo
se stará o zvířátka v lese? Jak přežijí zimu ryby, když
začne mrznout? Zároveň jsme se učili zvířata poznat
na obrázku, pojmenovat je a dozvědět se, čím se
živí. Zakončením tohoto zajímavého týdne byla
pro všechny „Beseda o zvířátkách“ pod vedením
paní Siebrové. Nejenže jsme opět slyšeli něco nového, ale neocenitelná byla pro děti možnost prohlédnout si a omakat zvířecí trofeje. Ať už v podobě
paroží, kůže, kostí, nebo jenom plyšových napodobenin.
Vybraní předškoláci se v tomto měsíci též intenzivně věnovali přípravě krátkého pásma básní
a písní pro vystoupení u příležitosti vítání občánků. V sobotu 24. 11. v budově Rondelu pak měli
všichni zúčastnění možnost zatleskat zdařilému
přednesu našich dětí. Těm pochopitelně patří velká
pochvala.
kolektiv pedagogů MŠ

foto autorka

ských Břežanech skončila. Z této prohlídky jsme si
všichni odnesli spoustu zajímavých a důležitých informací. Všem doporučujeme, aby Památník odboje také navštívili.
Lucie Sedlmajerová, 7.C

Beseda o zvířátkách

foto archiv MŠ

HURÁ
DO IQ LANDIE!
Dne 16. listopadu jsme navštívili IQ LANDII v Liberci.
Čekalo nás pět pater plných zajímavých logických
a hlavně zábavných atrakcí. Uprostřed celého
areálu se vinula točitá cesta, po níž se chodilo do
dalších pater, ve kterých byla vždy dvě oddělení jako například „Kosmo“, kde nás nejvíce upoutal
tunel s měnícími se zdmi, a „Věda v domě“, kde
jsme zhlédli mnoho zajímavých exponátů a nápadů.
Líbily se nám také laboratoře, kde jsme si mohli vyzkoušet hodně pokusů.
Ve sklepě se nacházelo oddělení, o kterém
mnozí z nás netušili. Bylo to oddělení starožitností, v němž byla vystavena spousta starých věcí
jako třeba psací stroj, staré hry, obaly od potravin,
pomůcky do školy nebo domácnosti a plno dalších.
Všichni jsme zábavný park opouštěli neradi, ale
s vědomím, že ho v budoucnu navštívíme určitě
znovu.
Bára Štefániková, 7.C
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Tunel do kosmu

foto autorka
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Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

NOVÁ ŠKOLA
(pokračování z říjnového zpravodaje)

Opis ze školní kroniky
V r. 1788 bylo v Líbeznicích 60 domovních čísel,
r. 1829 bylo 98 domovních čísel a 650 katolíků,
28 nekatolíků, 16 židů, 2 učitelé. V r. 1842 bylo v Líbeznicích 99 domovních čísel, 762 duší, 9 rodin
protestantských, 2 izraelské, kostel stavěný 1788–
1793, cihelna, 2 hospody, vinopalna (BrantweinHaus) snad v č. 70, kovář, tesař, truhlář, zámečník,
4 ševci, 2 řezníci, 2 krejčí, 2 koláři.
Farář Tomáš Weininger (zde 1784–1808) zřídil
štěpnici na pustém místě darovaném obcí a svým
nákladem vystavěl při faře konírnu. Tašky na kostele
byly při každé opravě natřeny na červeno, aby byly
zdáli viditelny (Rotkirchen).
Zámek v Měšicích stavěl František Antonín
hrabě z Nostitz-Rieneck v letech 1767–1775. Malby
v zámku provedl Václav Amoras.
Hovorčovice měly r. 1842 jen 27 domů se 197
obyvateli, jedna rodina byla židovská. Ve XIV. století
byl kostel farní, ale ve válce třicítileté (1618–1648)
zpustl. Tehdy v opuštěném chrámě ovčák choval
ovce a odtud pak obec slula Schafkirchen.
Baštíček měl r. 1842 celkem 16 dominikálních
domů, 128 duší, 2 rodiny protestantské. Bažantnice
bývala mezi Velkým a Malým Báštěm severně od silnice. V Bášti byl vrchnostenský dvůr a panský poplužní dvůr.
VIII.
V archivu Národního musea v Praze IV., třída
Obránců míru č. 5 v odd. F, není žádných archivních
pramenů k dějinám obce Líbeznice. Ale zprávy pro
dějiny Líbeznic jsou v odd. G v tzv. Eichlerově sbírce,
jež obsahuje statisticko-historický materiál k popisu
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4. 12. 1875
narozen rakouský básník, prozaik a dramatik
Rainer Maria Rilke – Život Mariin, Sonety Orfeovi

Čech, získaný na počátku 19. století akcí dotazníkovou za spolupráce českého gubernia a pražské
konsistoře od podřízených úřadů patrimonijních
a duchovních. Tam pod signaturou G 348 – panství
Pakoměřice – jsou v příslušných písemnostech
zprávy dějepisné a statistické o obci Líbeznicích,
psané v jazyku německém. Tyto zprávy byly napsány v Pakoměřicích v prosinci 1825 a na farním
úřadě v Líbeznicích v lednu 1826. V tomto sborníku
zápisů: Brandýs n. L. 348 Pakoměřice – Dominikal
Buch – Litt. G – NroIV. v letech 1766–1836, jedná
se hlavně o převody domků postavených na dominikální (panské) půdě a o koupích a prodejích
živností v naší obci. Zápisy jsou ovšem psány kurentem (švabachem) namnoze nedbale, a tak bohužel
pro nečitelnost písma mohly býti věrohodně rozluštěny jen některé údaje. Ani posloupnost rychtářů líbeznických se nedala dobře zjistit. V r. 1766
byl rychtářem Tomáš Klejzar, r. 1805 rychtářoval
Josef Purnoch v čísle 24, Václav Maxa z čísla 72 úřadoval od r. 1816 pravděpodobně až do konce
poddanství a poté byl voleným představeným do
r. 1852.
Ze všech jednání mezi vrchností a domkáři, kteří
měli postaveno obydlí na dominikálním pozemku,
vychází najevo, jak tehdejší ředitelé panství uvazovali do robotního poměru usedlíky. Ti pak platili
ročně 1 zlatý až 2 zlaté 30 krejcarů činže a mimo
to byli nuceni robotovat jeden den v týdnu; jenom
někteří byli povinni robotou 26 dní v roce. Místo
podpisů poddaných dominují (převládají) tři křížky
a jména dopsal písař bohužel zhusta nečitelně.
Z důvodů výše uvedených necitujeme v dalším
textu celé zápisy (jsou mezi nimi též smlouvy svatební), leč toliko stručně se zmiňujeme o některých.
V r. 1766 za direktora panství pakoměřického
Friedricha Böhma a líbeznického rychtáře Tomáše
Klejzara i Husáka z Velkého Báště byla uzavřena
smlouva, kterou sedlář Michal Biasuř (Biabuj?) prodal řezníku Johanu Hollandovi 12 strychů (3,45 ha)
rolí za 550 zlatých. Z této sumy připadlo vrchnosti
446 zl. a prodávajícímu Michalovi B. 104 zlaté.
V r. 1804 prodala Kateřina Kratochvílová dům
č. 47 Františku Svobodovi.

V r. 1805 převzal Josef Novák domek č. 65
a platil z něho ročně 1 zl. 10 kr. činže a zavázal se
robotou 26 dní za rok v čase pilných prací.
V r. 1805 měl Josef Srch v čísle 70 vinopalnu
emfyteutickou (v dědičném pachtu).
V r. 1807 patřil domek č. 12 Václavu Černohorskému.
V r. 1810 byla krčma v č. 1 nejspíš svobodná
a její majetník Franz Güttler ji prodal vrchnosti za
5 500 zl. konvenční měny s celým inventářem: 10
židliček, 1 prasnice, 10 kusů ovčího dobytka aj.,
plocha 111 sáhů (4 a).
Snad se v tom hostinci ještě udržovala poštovní
služba zavedená v XVIII. století od Francouzů (?).
Zdá se, že vrchnost koupila tuto hospodu předvídajíce státní bankrot, k němuž došlo r. 1811 a kdy peníze klesly na pětinu dřívější hodnoty (5 : 1).
Kupující vrchní řiditel z Pakoměřic podepsal
smlouvu česky, prodávající Güttler se ženou mají
podpisy v jazyku německém.
Druhá zdejší krčma č. 44 přišla do prodeje
r. 1816. Manželé František a Barbora Kovářovi ji
prodali manželům Josefu a Anně Tišnovským s inventářem v kuchyni, komoře (kvelbu) a výčepu
(šenku); bylo zapsáno 12 židliček, 12 sklenic, 1 korbel, stoly apod. Smlouvu (kontrakt) spolupodepsal
Václav Maxa, rychtář.
V r. 1819 uzavřeli svatební smlouvu Josef Petrželka s Alžbětou Toulcovou z Malého Báště.
V r. 1826 stálo č. 76 celkem 100 zl. konvenční
měny.
V r. 1837 prodal Václav Tomsovský Janu (Anně)
Novotnému stogicy (stojící) domek č. 78 za 180 zl.
V r. 1838 uzavřel Jan Krejza z Bořanovic svatební
smlouvu s Barborou Preislerovou z Líbeznic.
V r. 1811 koupila Magdalena Krátká domek
č. 5.
V r. 1831 koupili Jiří a Tereza Klejzarovský
domek č. 46 od Jana Pokorného za 366 zl.
V r. 1827 bydleli v č. 69 novomanželé Jiří Pokrupa a Rosálie Štefanová.
Jan Klejzar odevzdal dominikální chalupu č. 10
Matěji Klejzarovi za odstupné (výměnek) 1 000 zl.
Jiří (Ludmila) Vejvodovský měli domek č. 31.
AD

Zastupitelé a pracovníci
obce Líbeznice přejí
pokojné vánoční svátky
a mnoho
krásných a šťastných
chvil v roce 2019.

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, novinář
a nositel Nobelovy ceny za literaturu
Rudyard Kipling – Písně mužů, Kniha džunglí,
Mauglí
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Přijměte naše pozvání
na Vánoční setkání na náměstí se
společným zpěvem koled,
betlémským světlem, svařeným
vínem a vánočním punčem
na Štědrý den v 15 hodin
na Mírovém náměstí.
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Kalendář akcí
pro rok 2018–2019
2018
17. 12. Vánoční taneční akademie ZUŠ
19. 12. 7. vánoční Líbeznění ZUŠ
24. 12. Vánoční sousedské setkání
2019
26. 1.
30. 1.
11. 2.
20. 2.
27. 3.
24. 4.
12. 5.
24. 5.
31. 5.

Líbeznický ples
Koncert žáků ZUŠ
Koncert souboru
MUSICA DA CHIESA
Koncert žáků ZUŠ
Koncert žáků ZUŠ
Koncert žáků ZUŠ
Slavnostní program
ke Dni matek v ZŠ a ZUŠ
Noc kostelů
ZUŠ Open v Líbeznicích

POŘAD VÁNOČNÍCH
BOHOSLUŽEB
V KOSTELE SV. MARTINA V LÍBEZNICÍCH

Obec LÍBEZNICE
hledá od ledna 2019 brigádníka
na roznos 1 400 ks
Líbeznického zpravodaje
(jedná se o víkendový roznos
vždy koncem měsíce – vhodné pro studenty)

Informace a kontakt:
Jana Idjerová
Telefon: 283 981 058, 773 770 900
obec@libeznice.cz

24. 12. Štědrý den
16.00 Dětská vánoční mše s koledami
a hudebním doprovodem dětí, řídí Marek
Štryncl, na varhany hraje Iva Štrynclová
22.00 Půlnoční mše pastorely a koledy
s doprovodem varhan, trubky, zpívá,
malý sbor, řídí a na varhany hraje
Lucie Stollová
25. 12. Boží Hod
10.00 Mše sv. s lidovým zpěvem
30. 12. Svátek Svaté rodiny
10.00 Mše sv. s lidovým zpěvem
31. 12. Silvestr
16.00 J. J. Ryba Česká mše vánoční – velký
sbor, sóla, orchestr
a varhany řídí Lucie Stollová
1. 1.

Nový Rok
10.00 Mše sv. s lidovým zpěvem
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