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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE PĚKNĚ ZAKULACUJE

Číslo měsíce: 0 – to je aktuální výše zadlužení obce.

Do nového roku vstupuje stavba nového objektu líbeznické školy v mírném předstihu oproti plá-
novanému objemu prací. Je kompletně hotová samotná konstrukční část stavby včetně stropní
desky. Na většině její plochy se podařilo dokončit jak hydroizolazi, tak pokročit s tepelnou izolací.
Hrubá stavba je téměř u konce.

„I když zakulacení a zvláště po Vánocích mnozí
z nás nevítají s radostí, u stavby nové školní budovy
je to právě naopak. Krásně se nám zakulatila, ra-
dost pohledět,“ říká s úsměvem k postupu prací na
novém objektu školy Ludmila Červínová. Ta má
spolu se starostou obce a místostarostou Michalem
Doubravou odpovědnost za to, že obec jako inves-
tor celou stavbu zvládne. 

„Je pravda, že stavební firmy milují stavby přísně
pravoúhlé, v případě nového pavilonu školy si zho-
tovitel stavby společnost Metrostav těch pravých
úhlů moc neužije. Návrh mladého architekta Davida
Grulicha a jeho spolupracovníků, se kterým zvítězil
v architektonické soutěži, při pohledu zvenku zcela
postrádá jakékoli ostré rohy. Kruhová stavba je za-
sazena do svahu pod školou, ze kterého vykukuje
jako desetikoruna ze zámku nákupního košíku,“
popisuje Ludmila Červínová poeticky samotnou
stavbu. 

U ZÁKLADNÍ ŠKOLY VYRŮSTÁ
DALŠÍ KULATÁ STAVBA

Podzimní teplé počasí stavbě přálo. Díky tomu
a pečlivé koordinaci stavby se podařilo naplnit zá-
sadní uzlový bod výstavby nové školy: dostat stavbu
do zimy pod střechu. „Všichni se snaží hnát práce
rozumně dopředu. Ještě před svátky se pod hoto-

vým stropem proháněly malé bagry, aby dokončily
rozvod kanalizace. To je trochu neobvyklý postup,
ale dává jistotu, že se zemní práce nepromění v ba-
henní koupele a že se podaří pláň pro podkladové
betony nezávisle na počasí také dobře připravit na
betonové vrstvy,“ vysvětluje Michal Doubrava.

V prvních pěti měsících se podařilo založit
stavbu na 104 zemních pilotách. Na nich následně
vyrostly nadzemní pilíře a celá stropní deska. V další
fázi se stavaři pustili do kompletního rozvodu ka-
nalizace, pak přišel na řadu podkladový beton a zá-
kladní podlahová vrstva z drátkobetonu. Na střeše
mezitím izolatéři provedli základní ochranu proti
vodě a větší část střechy stihli zateplit. Těsně před
vánočními svátky přistála na střeše nového Rondelu
více než stovka světlíkových oken a otvory v čerstvě
vyzděné obvodové stěně vyplnila protáhlá okna.
„Hrubá stavba je tedy téměř za námi. Z obecních
prostředků jsme zaplatili za projekt i stavební práce
v loňském roce na 9 milionů korun. Ze státního roz-
počtu jsme pak čerpali celkem 80 milionů korun.
V letošním a příštím roce zbývá proinvestovat 160
milionů korun. Sledujeme samozřejmě také, aby se
oproti plánům cena kvůli vícepracím nezvyšovala
a abychom udrželi plánovaný rozpočet celé akce.
Všichni pracujeme na tom, aby se tu opravdu už od
1. září mohlo učit,“ dodává starosta Martin Kupka.

Staveniště nového Rondelu                                                                                                                           foto -mk-

Milí čtenáři,
nikdy jsem moc nedal na novoroční předsevzetí.

Zato plány mám rád. V letošním roce chceme v obci
začít se stavbou hasičárny a zázemí pro technické
služby. Musíme také dovést stavbu nového pavilonu
školy tak daleko, aby do něj hned 1. září mohli přijít
prvňáčci. To jsou líbeznické investiční plány. Vedle toho
musí klapat i běžný život obce, musí být uklizeno, musí
se svítit, musí se sekat tráva a udržovat záhony. A vedle
těch pracovních plánů máme každý své vlastní osobní.
Aby se daly realizovat, k tomu každý potřebuje trochu
radosti a dobrých zpráv. Zkusím vám jednu takovou se
začátkem nového roku předat, i když začíná úplně
jinak, než by člověk od dobré zprávy čekal.

Krátce před vánočními svátky se v obci znovu roz-
houkala siréna. Bylo to kolem deváté hodiny večerní.
Měl hořet rodinný dům na kraji obce. Vyjížděly samo-
zřejmě profesionální hasičské jednotky. K hasičárně se
rychle seběhli naši dobrovolní hasiči. Spolu s hasičskou
Tatrou se na místo vydala i naše obecní policie. Bohu-
žel to nebyl planý poplach. Ze střechy staršího rodin-
ného domu vycházel hustý dým. Když jsme přijeli,
profesionální hasiči už prohledávali dům. Venku jsme
zastihli mladý manželský pár. Oba byli samozřejmě ve
stresu. Přemýšleli, co by ještě mohli zachránit a kde
mají mobilní telefony. Dovnitř už pochopitelně jít ne-
směli. Sháněli psa, aby ho mohli uvázat a nepřekážel
zásahu hasičů. Ještě před příjezdem hasičů stihli ven
do auta vynést malého synka s neštovicemi a vysokou
teplotou. Hasiči dělali přesně to, co měli. Byl jsem
znovu hrdý i na naše dobráky. Klid domova rychle vy-
měnili za nasazení ve prospěch lidí, které do té doby
vůbec neznali.

Maminku se synkem jsme narychlo ubytovali ve
skautské klubovně. Dokonce se tam o ně skauti hned
postarali. Když přijeli autem obecní policie, čekal je
tam už teplý čaj i matrace. Otec vydržel u zásahu s ha-
siči až do ranních hodin. Stejně tak se vraceli domů
i naši dobrovolní hasiči. Požár se podařilo uhasit a dům
prý po vysušení bude možné znovu obývat. Střecha
chytla od rozžhaveného komína.

Ráno jsme na jednání rady obce mladé rodině
hned odsouhlasili okamžitou pomoc na odstranění
bezprostředních následků požáru ve výši pět tisíc
korun. S pomocí státu to bývá zpravidla na delší lokte.
Tak jsme se snažili pomoci co nejrychleji. A pak přišlo
rozuzlení, pro které ten příběh na začátku roku popi-
suji. A také pro poděkování našim hasičům a obecní
policii. Ti mladí lidé nám za nabídku finanční pomoci
poděkovali, ale nepřijali ji. Byli by rádi, kdybychom ji
nechali pro někoho, kdo ji bude potřebovat víc než
oni. V době, kdy se rozdává na všechny strany a kdy
všichni přemýšlejí, na co by ještě mohli mít nárok
a o co by si měli říct, působila ta skromná reakce jako
z jiného světa. Udělalo mi to radost. Vlastně bych
neměl psát, že to znělo jako z jiného světa. Přesně ta-
kové postoje a reakce do našeho světa naopak patří –
dělají jej totiž lepším. K tomu mě moc těší, že obec
s dobrovolnými hasiči, obecní policií, skauty a mnoha
ochotnými lidmi zapůsobila přesně, jak měla. Poskytla
pomoc, když bylo třeba.

Myslím, že tato dobrá zpráva je ve výsledku ještě
lepší než kdejaká novoroční předsevzetí. Tak ať nám
to všem v Líbeznicích vydrží po celý rok 2019.

Váš starosta  

Dokončení na straně 3
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Jste typ přísného šéfa, nebo preferujete
mírný přístup? 

Dávám přednost spíše mírnému přístupu a dohodě,
někdy však míra trpělivosti přeteče a dokážu vy-
buchnout.

V Líbeznicích v posledních letech přibylo
chodníků, cest, nových stromů i záhonů.
Kolik lidí se dnes o to všechno stará?

Na celý nebo částečný úvazek v současnosti v tech-
nických službách pracuje devět zaměstnanců. 

V některých obcích se na práci technických
služeb dívají spatra. Jak hodnotíte třeba
v porovnání s jinými místy práci líbeznic-
kých technických služeb i místních zahrad-
nic? Jak jste s nimi spokojený?

Neříkám, že není co zlepšovat, ale v porovnání s ně-
kterými obcemi můžeme být opravdu spokojeni
s tím, jak se daří udržovat komunikace a zeleň. Za
to patří technickým službám velký dík. V Praze na
Bílé hoře jsem byl svědkem sněhové nadílky a první
úklid chodníků a silnic nastal po pěti dnech. Oby-
vatelé to brali jako běžnou věc. Na to už v Líbezni-
cích nejsme zvyklí.

Co byste rád v údržbě komunikací a zeleně
ještě zlepšil?

Napadá mě třeba likvidace plevele v zámkové
dlažbě, ale to je nekonečný boj.

Vedle koordinace údržby obce jste spolu 
se starostou na každé obecní stavbě. Co
vlastně obnáší práce vedení obce na stav-
bách? Každá stavba má přece svého stav-
byvedoucího i technický dozor. Nejste tam
trochu zbyteční?

To si v žádném případě nemyslím. Můžete mít ku-
příkladu nádherný projekt, ale nemusí být přívětivý
pro uživatele. To se snažíme na kontrolních dnech
s kolegy doladit, naposledy to byl případ gastropro-
vozu v nově vznikajícím pavilonu školy.

Profesí jste restaurátor nábytku. Na stav-
bách je to přece jen hrubější typ práce. Baví
vás to?

Baví, ono to má totiž hodně společného. Jestli máte
hrubou stavbu nebo nahrubo obroušenou barokní
truhlu, máte nějaký základ. Pak přijdou na řadu de-
taily jako okna, dveře (u truhly je to třeba intarzie)
a nakonec finále v podobě fasády, okolních ploch
(laky a kování). 

Na co se letos v obci těšíte?

Jednoznačně na stavbu nové hasičské zbrojnice
a zázemí technických služeb a na rekonstrukci as-
faltového tenisového kurtu na Arču.

Kandidoval jste na kandidátce ODS jako ne-
straník. Dá se z toho usuzovat, že je vám
blízká pravicová politika?

Politika, která dává lidem svobodu v rozhodování,
nesvazuje je zbytečnými zákazy, nařízeními a byro-
kracií, je mi nejbližší. A zejména poslední dobou se
nám snaží stát říkat, co je pro nás nejlepší. Na to
máme doma manželky. Někdy nenápadné, ale sou-
stavné „utahování šroubů“, to je to, co mi vadí. No
a pokud si přečtu programy různých stran, vychází
mi jasná volba.

V čem se podle vás může odrazit pravicová
politika ve správě obce? Má o tom vůbec
smysl přemýšlet?

Určitě má. Některá města a obce vydávají jednu vy-
hlášku za druhou, aby je po čase opět zrušily. To
není dobrá cesta, lepší je s občany komunikovat,
což třeba Martin Kupka jako starosta mnohokrát
dokázal.

Pokud se ohlédnete za posledními osmi
lety, kdy působíte v zastupitelstvu jako
místostarosta, co vám přineslo největší ra-
dost z práce a co pokládáte za největší
úspěch?

Největší radost jsem měl z nové haly Na Chrupavce.
A úspěch? Asi to, že děti z Líbeznic a okolních obcí
mají kam chodit do školy.

Co naopak v práci místostarosty předsta-
vuje odvrácenou stranu Měsíce a co vás do-
káže rozzlobit?

Mrzí mě bezohlednost a nevšímavost, mrzí mě ne-
ohleduplnost. A mrzí mě občasné anonymní dopisy,
které považuji za zbabělost. 

Sám patříte do skupiny starousedlíků. Jak
moc vnímáte rozdělení obce na staroused-
líky a novousedlíky? Je to ve skutečnosti

vážný problém, nebo to významný vliv na
další dobrý rozvoj obce mít nemusí?

Protože v zastupitelstvu jsou jak starousedlíci, tak
„naplaveniny“ (vše v dobrém), nedělám rozdíly,
protože vím, že je to opravdu individuální. Mezi
oběma skupinami se najdou rozumní lidé i kveru-
lanti. 

Je o vás obecně známo, že jste nadšený fa-
noušek Sparty. Jak moc vás vytáčejí trapné
narážky, jestli by třeba nebylo načase vy-
měnit tým?

Kdo je jednou sparťanem, je jím na celý život a má
Spartu v srdci (i když se teď zrovna nedaří) – na roz-
díl od slávistů, jejichž počet se mění přímou úměrou
úspěchů. Ale stejně mám ty sešívky rád.

Sám jste hrál aktivně fotbal i stolní tenis
a také v Líbeznicích trénoval malé fotbalisty
i stolní tenisty. Jak hodnotíte současný
sportovní život v obci a stav fotbalového
klubu i oddílu stolního tenisu?

Stavbou nové haly se nadstandardně změnily pod-
mínky pro fotbal i stolní tenis. U stolního tenisu jsou
ale dlouhodobě problémy s nedostatkem zájmu
u dětí a mládeže.

Když se doma večer bavíte s manželkou,
která má na starosti ekonomiku obce, jsou
pořád hlavním tématem Líbeznice, nebo při-
jde řeč i na něco jiného?

Po pravdě řečeno si pracovní záležitosti hodně při-
nášíme domů a debatujeme o nich. A někdy přijde
řeč i na něco jiného.

Před pár dny jsme vstoupili do nového
roku, co jste si přál? 

Zdraví.
-na-

Michal Doubrava                                                                                                                                              foto -na-

STEJNĚ MÁM TY
SEŠÍVKY RÁD
Velká část práce v obci stojí poslední dva ro-
ky na místostarostovi Michalu Doubravovi. Ve
funkci místostarosty pracuje na plný úvazek
a má na starosti technické služby, veškerou
údržbu a běžný chod obce. Pokud míjíte upra-
vené záhony, posekané trávníky a v zimě ukli-
zené cesty, je to zásluha právě jeho a těch, kdo
pod jeho vedením pracují.
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Hned s prvními lednovými dny se rozběhly prá-
ce na sádrokartonových příčkách. „Začaly se po-
malu ukazovat vnější i vnitřní proporce stavby.
Věřím, že se nakonec naplní základní myšlenka ar-
chitektů, aby celý objekt nenápadně zapadl do kra-
jiny, i to, aby jej v budoucnu bylo možné díky

snadné úpravě příček uzpůsobit jiným účelům. Cel-
ková výměra vnitřních ploch je opravdu velkorysá.
Zvenčí to tak ale vůbec nevypadá,“ říká s jistým
uspokojením Michal Doubrava.

Spolu s novým rokem se navíc nerozběhly jen
stavební práce, ale škola začala intenzivně shánět
další učitele. Spustila inzerci v odborném tisku, v re-
gionálních periodikách i na sociálních sítích. „Jasné
je, že samotná budova představuje jen základní

předpoklady, aby se děti měly kde učit. Stejně ná-
ročný nebo možná ještě náročnější úkol je získat
pro školu kvalitní učitele. Ti samozřejmě představují
největší hodnotu pro vzdělávání dětí,“ shrnuje sta-
rosta obce a dodává. „Obracíme se i na čtenáře 
Líbeznického zpravodaje, aby dali vědět svým zná-
mým v řadách pedagogů, že pro školu hledáme
nové dobré učitele.“   

-na-

LÍBEZNICE SPORTOVNÍ I KULTURNÍ V RÁMCI PODPORY 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V ROCE 2018
V roce 2018 vyhlásila obec již po čtvrté program na podporu aktivit v oblasti kultury, sportu a volného času. Pro rok 2018 byla alokována částka
150 000 Kč a uskutečnilo se celkem 21 akcí, které obecní podporu využily. Byly to akce tradiční i novinky, které obohatily líbeznický sportovní i kul-
turní život. 

V Líbeznicích se hodně sportuje, o čemž napovídá
i velký počet akcí, které byly zaměřeny sportovně.
V rámci grantu proběhly již tradiční oblíbené akce,
cyklisté si užili závod Kolem kolem Líbeznic nebo
cyklo-orientační závod Líbeznické Bludičky, dospělí
běžci změřili své síly v rámci Vánočního běhu, a kdo
má rád oboje, mohl využít závod zkombinovaný
z obou disciplín – Koloběh. Pro mladé atlety připra-
vil atletický oddíl a Stonožka atletické závody nebo
Podzimní běh na Duhovce. Novinkou byl vánoční
turnaj v kopané, který uspořádal místní fotbalový
oddíl 1. FC Líbeznice. 

Dostalo se i na netradiční sporty. Spolek Varani
zorganizoval turnaj pro všechny milovníky šipek,
kterého se zúčastnilo nad 30 šipkařů, Škola Taek-
won-do uspořádala sportovní odpoledne s taek-
wondem, jehož snahou bylo všem představit tento
stále populárnější sport. Pozadu nezůstali ani skej-
ťáci, kteří pro příznivce jezdícího prkýnka zor-
ganizovali skateboardový závod Witch Game of
S.K.A.T.E. a Tuoma Skate Contest. Na své si přišli

i free style jezdci na koloběžkách, kteří si zajezdi-
li ve skateparku v rámci Mácha Freestyle Contest 
vol. 1 a 2. 

Mezi kulturními akcemi, které byly z grantu
podpořeny, se objevily dva organizované výlety
míst ního svazu zahrádkářů, do Rozália v Hradci 
Králové a do Drážďan. Zapojili se i baráčníci, kteří 
pro své sousedy uspořádali výlet na zámek Kačina
a návštěvu divadelního představení v Praze.

...KOLEM KOLEM LÍBEZNIC,
PODZIMNÍ BĚH NA DUHOVCE,
CANISTERAPIE ANEB PSÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ... 

Velmi pěknou akci a novinku uspořádala cho-
reografka a taneční pedagožka Dana Gregorová.

Tanečně audiovizuální představení Líbezné tančení
představilo divákům svět čtyř živlů a přilákalo do Lí-
beznic i sólisty Baletu Národního divadla. 

Výhradně dětem pak bylo věnováno dalších pět
akcí. Členové místní obecní policie připravili pro děti
akci s názvem Mladý strážník, která formou výuko-
vých her seznámila děti s bezpečnostní problema-
tikou. Stonožka pro děti o letních prázdninách
uspořádala Příměstský tábor Nezmar a již tradiční
Andělskou cestu, podobnou náplň měla i Honba za
pokladem líbeznického skřítka. Akce Canisterapie
aneb Psí dobrodružství dětem představila, jak je
možné pomocí speciálně vycvičených psů zlepšit fy-
zický i psychický stav dětí.   

Akce pro své spoluobčany připravovali jednot-
livci i místní neziskové organizace. Všem patří dík
za skvělé nápady a čas, který přípravě i realizaci
všech projektů věnovali. Grant je připraven i v roce
2019, můžeme se tedy těšit na další zajímavé akce. 

František Grunt

PROGRAM NA PODPORU 
AKTIVIT V OBLASTI KULTURY, 
SPORTU A VOLNÉHO ČASU 
PRO ROK 2019 
I v roce 2019 vyhlašuje Obec Líbeznice výzvu na podporu 

projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit. 

Pro rok 2019 je finanční alokace opět 150 000 Kč.

Cílem výzvy je podpora jednorázových společenských akcí 

v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo 

přispívají k rozvoji komunitního života v obci. 

Termín pro podávání žádostí: 4. 2. 2019 – 20. 2. 2019.

Žádosti mohou podávat fyzické osoby s trvalým bydlištěm 

v Líbeznicích nebo spolky a neziskové organizace, 

které mají v Líbeznicích své sídlo či vlastní organizační 

jednotku. Minimální výše příspěvku je 1 000 Kč, 

maximální 10 000 Kč. 

Více informací a podmínky grantu na 
www.libeznice.cz.
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Příjmy
skutečnost k 31. 12. schválený rozpočet upravený rozpočet návrh rozpočtu

2017 2018 2018 2019

Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 8 662 115,46   10 000 000,00   10 000 000,00   12 000 000,00   

Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 226 718,68   300 000,00   300 000,00   300 000,00   

Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 791 754,92   800 000,00   800 000,00   900 000,00   

Daň z příjmů právnických osob 8 444 202,05   9 000 000,00   9 000 000,00   10 000 000,00   

Daň z příjmů právnických osob za obce (DPPO naší obce) 1 291 050,00   1 413 790,00   

Daň z přidané hodnoty 17 058 131,58   21 000 000,00   21 000 000,00   24 000 000,00   

Daň z nemovitostí 1 941 546,17   2 250 000,00   2 250 000,00   2 250 000,00   

Odvody za odnětí půdy 368 202,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1 857 504,00   1 800 000,00   1 925 000,00   1 900 000,00   

Poplatky za psy 50 125,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00   

Poplatky za užívání veřejného prostranství 59 875,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   

Poplatek z ubytovací kapacity 17 950,00   5 000,00   5 000,00   5 000,00   

Správní poplatky 1 701 698,00   700 000,00   700 000,00   700 000,00   

Daň z hazardních her 1 385 315,53   1 000 000,00   1 000 000,00   1 000 000,00   

Neinvestiční dotace na výkon státní správy 4 084 400,00   4 000 000,00   4 488 400,00   4 400 000,00   

Neinvestiční přijaté dotace od obcí 1 070 772,00   1 050 000,00   1 050 000,00   1 050 000,00   

Investiční přijaté dotace od obcí 2 475 132,00   2 350 000,00   2 350 000,00   8 800 000,00   

Ostatní neinvestiční dotace 1 413 620,40   1 773,00   1 105 664,20   

Investiční dotace 7 425 000,00   5 339 714,56   73 469 696,71   58 150 000,00   

SÚ pokuty 92 000,00   20 000,00   

OP pokuty 102 875,00   30 000,00   

Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 2 916 734,00   100 000,00   

Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 68 000,00   

Přijaté neinvestiční dary 10 000,00   

Přijaté nekapitálové příspěvky (EKO KOM, Asekol…) 380 132,50   350 000,00   350 000,00   350 000,00   

Příjmy za likvidaci komunálního odpadu – podnikatelé 110 625,00   100 000,00   110 000,00   100 000,00   

Příjmy za poskytování služeb – knihovna 1 480,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   

Příjmy za poskytování služeb – bytový dům 20 320,00   20 000,00   20 000,00   20 000,00   

Příjmy za poskytování služeb – dům služeb 11 700,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00   

Příjmy z nájmu nebytových prostor 5 364 011,80   5 300 000,00   5 450 000,00   12 800 000,00   

Příjmy z nájmu pozemků 273 777,00   290 000,00   290 000,00   970 000,00   

Příjmy z nájmu 736 671,00   700 000,00   700 000,00   700 000,00   

Příjmy z prodeje pozemků 267 850,00   45 000,00   161 000,00   45 000,00   

Příjmy z prodeje hmotného dlouhodobého majetku 200 000,00   

Příjmy z úroků 1 871,20   1 000,00   1 000,00   1 000,00   

Ostatní neinv. příjmy (poj.náhrady, reklama, vstupné…) 723 128,34   107 512,44   1 420 449,09   69 000,00   

Příjmy celkem 71 406 288,63   66 600 000,00   139 600 000,00   140 800 000,00   

ROZPOČET OBCE LÍBEZNICE NA ROK 2019

LÍBEZNICE 
ZAČÍNAJÍ NOVÝ
ROK BEZ ZÁVAZKŮ
Leden je ve Zpravodaji tradičně spojen s komen-
tářem rozpočtu obce. Nové zastupitelstvo schvá-
lilo na svém posledním zasedání v loňském ro-
ce jednomyslně rozpočet na letošní rok ve výši
140,8 milionu Kč na straně příjmů, na výdajích
plánuje obec utratit 150,3 milionu korun. Vzniká
tak na letošní rok schodek ve výši 9,5 milionu
korun. Pro přátele spořádaných financí mám však
dobrou zprávu. Zdánlivý schodek je kryt přebytky
financí z předchozích let, na účtech obce zůstává
pro krytí schodku letošního roku přesně tato

částka. Líbeznice tak startují tento rok s vyrovna-
nými financemi, ba co víc – staré zastupitelstvo
a rada obce z předchozího volebního období
předává novým kolegům obecní finance bez ja-
kýchkoli finančních závazků. Pravidlo, které bo-
hužel neplatí vždy a všude, tedy platí aspoň
v Líbeznicích. 

NEZADLUŽENÁ OBEC

Za zmínku stojí i výše rozpočtu, nejen díky
standardním příjmům z daní a poplatků, ale i nej-
různějším dotacím se už několikátý rok Líbeznice
ve finálních penězích na straně příjmů i výdajů
pohybují daleko přes 100 milionů korun. Na ve-
likost naší obce to je úctyhodné číslo. Pokud nej-
různější dotace nejsou Líbeznicím definitivně

„přiklepnuty“, nedá se s nimi v obecním roz-
počtu kalkulovat a změna se děje tzv. rozpočto-
vými opatřeními schvalovanými zastupitelstvem
v průběhu roku. Číslo 140,8 milionu korun pro
letošní rok tak velmi pravděpodobně není defi-
nitivní a bude se v průběhu roku měnit směrem
vzhůru.

Jednotlivé položky na straně příjmů a výdajů
můžete vidět v přiložené tabulce, největší investicí
letošního roku je nová budova základní školy
a zbrusu nová požární zbrojnice. Rozpočet však
tradičně nezapomíná na sport, kulturní spolky
a kulturní akce, jako je třeba stále navštěvovanější
Líbeznické posvícení.

Petr Honěk
předseda finančního výboru
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Výdaje
skutečnost k 31. 12. schválený rozpočet upravený rozpočet návrh rozpočtu

2017 2018 2018 2019

Místní komunikace 508 513,99   750 000,00   1 130 000,00   900 000,00   

Místní komunikace – investice 290 279,00   11 400 000,00   15 850 000,00   1 000 000,00   

Dopravní územní obslužnost 289 405,42   500 000,00   500 000,00   500 000,00   

Mateřská škola – neinvestiční příspěvek 2 750 000,00   3 200 000,00   3 750 000,00   3 500 000,00   

Mateřská škola – neinvestiční výdaje 274 786,80   933 191,20   

Mateřská škola – investiční výdaje 228 811,00   6 450 000,00   

Základní škola – neinvestiční příspěvek 5 400 000,00   5 500 000,00   5 650 000,00   14 700 000,00   

Základní škola – neinvestiční výdaje 1 283 773,60   1 668 262,40   

Základní škola – investiční výdaje 2 290 613,28   68 300 000,00   71 500 000,00   

Knihovna 514 582,56   650 000,00   650 000,00   700 000,00   

Kaplička 1 375 073,89   850 000,00   

Zájmová  činnost v kultuře – příspěvek 10 000,00   10 000,00   10 000,00   

Záležitost kultury – posvícení a ostatní kulturní akce 625 793,50   500 000,00   900 000,00   500 000,00   

Záležitosti kultury – grantové řízení 100 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   

Sportovní zařízení – neinvestiční výdaje 879 294,44   800 000,00   1 500 000,00   1 200 000,00   

Sportovní zařízení – investiční výdaje 426 549,00   2 500 000,00   2 500 000,00   

Tělovýchovná činnost – příspěvky 224 700,00   300 000,00   300 000,00   300 000,00   

Využití volného času dětí a mládeže – příspěvky 80 213,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00   

Využití volného času dětí a mládeže – investiční výdaje 118 126,00   

Zájmová  činnost a rekreace – příspěvky spolkům 22 000,00   50 000,00   50 000,00   50 000,00   

Zájmová  činnost a rekreace – investiční výdaje

Zdravotní středisko 463 952,54   2 700 000,00   3 300 000,00   300 000,00   

Bytové hospodářství 256 762,22   800 000,00   800 000,00   800 000,00   

Veřejné osvětlení 1 099 455,00   1 400 000,00   1 400 000,00   1 500 000,00   

Veřejné osvětlení – investice 388 097,00   200 000,00   1 500 000,00   

Pohřebnictví 50 075,00   200 000,00   200 000,00   200 000,00   

Územní plánování 62 225,00   170 000,00   170 000,00   

Územní rozvoj 775 000,00   

Dům služeb 166 475,88   300 000,00   500 000,00   300 000,00   

Koupě pozemků 4 717 310,00   200 000,00   200 000,00   100 000,00   

Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení (ul. Mělnická) 5 259 033,84   70 000,00   

Sběr a odvoz komunálního odpadu 2 801 714,14   2 800 000,00   2 800 000,00   2 800 000,00   

Sběr a odvoz komunálního odpadu – investiční výdaje 5 600 000,00   5 600 000,00   

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 692 393,14   5 600 000,00   5 600 000,00   6 000 000,00   

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – investiční výdaje 1 138 096,00   1 050 000,00   1 130 000,00   200 000,00   

Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 10 000,00   10 000,00   10 000,00   

Ostatní záležitosti civilní připravenosti – investiční výdaje 81 000,00   3 500 000,00   3 500 000,00   

Bezpečnost a veřejný pořádek – neinvestiční výdaje 2 512 111,09   2 630 000,00   2 630 000,00   2 900 000,00   

Bezpečnost a veřejný pořádek – investiční výdaje 120 000,00   170 000,00   400 000,00   

Požární ochrana 185 637,54   220 000,00   320 000,00   350 000,00   

Požární ochrana – investiční výdaje 662 601,60   400 000,00   400 000,00   21 000 000,00   

Zastupitelstva obcí 1 381 502,00   1 620 000,00   1 820 000,00   1 900 000,00   

Volby 19 999,00   24 104,00   

Činnost místní správy 7 808 934,99   9 090 000,00   9 345 652,40   9 200 000,00   

Činnost místní správy – investiční výdaje 350 900,00   

Služby peněžních ústavů 33 229,58   80 000,00   80 000,00   80 000,00   

Úroky z úvěru 76 958,52   50 000,00   50 000,00   

Platby daní a poplatků st. rozpočtu  (DPPO naší obce) 1 291 050,00   1 413 790,00   

Výdaje celkem 53 182 029,56   59 400 000,00   153 800 000,00   150 300 000,00   

Financování

Splátky úvěru 6 784 560,00   5 423 000,00   5 423 000,00   0,00   

(– přebytek / + schodek) – 11 439 699,07   – 1 777 000,00   19 623 000,00   9 500 000,00   

Vypracovala ekonomka Martina Doubravová
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DESATERO SPRÁVNÉHO LÍBEZNIČANA I LÍBEZNIČANKY
Každý týden doputuje na obecní úřad nejméně jeden požadavek na vznik
nové vyhlášky či jiného opatření. Každý takový paragraf má ale několik
zádrhelů: 1. může se snadno obrátit proti těm, kdo po něm nejhlasitěji
volají; 2. zkomplikuje život i těm, kdo si to vůbec nezaslouží; 3. přidá další
slova a věty do už tak zaneseného a nepřehledného souboru všech pravi-
del, zákonů a vyhlášek; 4. je možné jej různě vykládat; 5. je často složité
kontrolovat a vynutit si jeho respektování. Navíc je vždy složité jednoduše
popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému člověku jasné od první
chvíle. Automaticky. Bez vysvětlování a zdůrazňování.

Zkrátka a dobře se rada a zastupitelstvo obce snaží zbytečně nerozmno-
žovat vyhlášky a nařízení a nezahlcovat občany, obec ani obecní policii
dalšími paragrafy.

Abychom ale přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořádanějšímu životu
v obci, přinášíme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností,
sousedských výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým
„milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho otištění přispělo k tomu, že
by se žádná další vyhláška nemusela psát a schvalovat, bylo by to víc než
skvělé: 

Líbezné desatero

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

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

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

4. Třiď odpad. Ale dobře! Házej do barevných kontejnerů správné věci.
Šetři místem a rozměrné papírové bedny nejprve rozlož, PET lahve
a nápojové kartony sešlápni. Když je kontejner plný, vyhledej další
hnízdo. Po obci je jich dost a další přibývají. Nevytvářej další drobné
skládky vedle popelnic. Doma to vedle odpadkového koše taky nedě-
láš.

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

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

7. Zapojuj se do aktivit místních spolků, účastni se obecních akcí a pod-
poruj obecní kulturní, společenský a sportovní život.

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

9. Plať včas obecní poplatky.
10. Sleduj aktuální dění v obci na www.libeznice.cz, Facebooku a pozorně

čti Líbeznický zpravodaj.

CHOVEJ SE SLUŠNĚ, ODPOVĚDNĚ A OHLEDUPLNĚ.
A DOBŘE SE NÁM POVEDE!

Samozřejmě že je to celé trochu nadsázka. Nejsme naivní idealisté. Kdyby
se ale aspoň zlomek uchytil, nebylo by to k zahození.

Rada obce

OBECNÍ POLICIE

UKAZATEL 
OKAMŽITÉ 
RYCHLOSTI 
V HOVORČOVICKÉ
V říjnu 2018 byl na příjezdu do obce v Hovorčovické
ulici instalován na doporučení obecní policie nový in-
teligentní ukazatel okamžité rychlosti vozidel, který
doplňuje již vybudovaná dopravně bezpečnostní opa-
tření v této lokalitě. Výhody tohoto zařízení tkví ze-
jména v bezpečnosti na úseku dopravy a také v rámci
prevence kriminality. 

Inteligentní ukazatel okamžité rychlosti je vybaven
kamerovým systémem, který zaznamenává každé
projíždějící vozidlo a jeho rychlost v obou směrech.
Pokud řidič vozidla na příjezdu do obce překročí na-
stavenou rychlost, na informačním panelu se objeví
rychlost vozidla s nápisem „Zpomal“ a registrační
značka vozidla. Tyto údaje i s fotografií vozidla jsou
dále k dispozici obecní policii.  

Ukazatel okamžité rychlosti také generuje statis-
tiky projíždějících vozidel a jejich rychlost. Účinnost
zařízení, tedy procento vozidel, která před ukazate-
lem zpomalí na předepsanou rychlost, je za měsíc 
listopad 91,35 % vozidel a v prosinci 91,51 % pro-
jíždějících vozidel. 

Celkový počet vozidel, tedy vozidel na příjezdu do
obce (ve směru) a na výjezdu z obce (v protisměru),
byl v listopadu 2018 celkem 75 081 vozidel, z nichž
rychlostí do 50 km/h jelo 95,5 % vozidel. 

V prosinci 2018 byl celkový počet vozidel v obou
směrech 82 040, z nichž rychlostí do 50 km/h jelo
93,4 % vozidel.

Rudolf Sedlák
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TÉMA

VÁNOČNÍ 
AKADEMIE 
TANEČNÍ ŠKOLY
Sobotní dopoledne 8. prosince 2018 ožila velká
tělocvična Na Chrupavce tancem. Malé i větší 
tanečnice z Taneční školy Dany Gregorové uká-
zaly, co se od září v líbeznickém modrém sále
tělocvičny Na Chrupavce naučily. 

Nejmenší baletky z přípravky (3–5 let) se rozcvičily
na růžových podložkách a v diagonále. Jejich první
choreografie s deštníčky sklidila velký potlesk.

Holčičky z 1. ročníku (5–7 let) ukázaly tréninko-
vou hodinu a třpytivou baletní choreografii. Sólo-
vou choreografii zatančila Anička Mrázová v do-
provodu Amálie Gernerové, Anetky Navrátilové,
Julie Novákové a Aničky Klatovské.

DALŠÍ LÍBEZNÉ TANČENÍ BUDE
NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Nejstarší tanečnice ze 2. ročníku (7–10 let) se
zaměřily na akrobacii. Na speciálních žíněnkách

Malé i větší tanečnice                                                                                                                            foto -ph-

Kostel rozezněla vánoční hudba                                                                                                foto Karel Stoll

předvedly své umění od kotrmelců, stojek a hvězd
až po nácvik přemetů. Veselá choreografie na
hudbu z filmu Flashdance využila akrobatických
prvků a ukázala pokrok ve výuce.

Všechny tanečnice odvedly skvělou práci. Těšíme
se na další ročník Líbezného tančení 2019, který při-
pravujeme na závěr školního roku!

Vlasta Gernerová

VÁNOCE 2018
V KOSTELE 
SV. MARTINA
Líbeznický kostel přivítal první posluchače již na
první neděli adventní 2. prosince. Po absolvování vá-
nočních trhů, rozsvícení vánočního stromu a odha-
lení úžasného sousoší Svaté rodiny včetně posvěcení
Mons. Vladimírem Málkem si občané přišli v hoj-
ném počtu poslechnout adventní koncert. Účinkoval 
tam Líbeznický komorní orchestr s dirigentem Pete-
rem Smékalem, sbor KALOKAGATHIA pod vedením
sbormistra Radima Šlince a sólisté na trubku (Jan Bu-
ňata), flétnu (Kateřina Chudobová) a také ve zpěvu
(Marie Kozáková). Na varhany sólisty doprovázela
Lucie Stollová. Koncert měl na programu obsáhlý 
repertoár od Vivaldiho koncertu přes skladby Ada-
ma Michny z Otradovic, W. A. Mozarta, J. J. Ryby, 
P. J. Vejvanovského až po řadu známých i méně zná-
mých písní a koled z celého světa v krásných úpra-
vách pro sbor a orchestr. Podle ohlasu přítomných
možno říci, že se koncert líbil a že všechny potěšil.

Na Štědrý den se kostel otevřel v 16 hodin, kdy
proběhla dětská mše pod hudebním patronátem
rodiny Štrynclovy. Předtím jako každoročně si pří-
tomní na náměstí zazpívali koledy a pobesedovali
při sklence svařáku, punče či grogu ze štědrých
rukou členů líbeznických spolků zahrádkářů, baráč-
níků a dobrovolných hasičů a každý si od místních
skautů mohl odnést betlémské světlo.

Večer ve 22 hodin se uskutečnila „Půlnoční
mše“. Před začátkem si přítomní mohli zazpívat
pásmo koled za doprovodu varhan. A pak již bě-
hem mše zazněly z nástrojů bořanovických trubačů
z rodiny Řápkovy intrády a ve spojení s Líbeznickým
komorním sborem skladba Adama Michny „Vá-
noční pošta“. Na programu byla i Rybova pastorela
„Z růže zkvetla lilie“ pro sólový bas a varhany, do-
jemná „Tichá noc“ pro trubky a ještě další dvě
Michnovy skladby pro sbor. Konec mše, kterou ce-
lebroval Mons. Málek, byl ve znamení slavné koledy
„Narodil se Kristus Pán“ se sborem, trubkami a var-

hanami. Sbor, respektive sboreček, řídila Lucie Stol-
lová, která hrála i na varhany.

KOSTELEM ZNĚLY TÓNY 
PÍSNÍ ZNÁMÝCH I MÉNĚ 
ZNÁMÝCH AUTORŮ

Poslední hudební akcí o letošních Vánocích byla
„Česká mše vánoční“ Jakuba Jana Ryby v silvestrov-
ském odpoledni. Pro Líbeznice je to dlouholetá tra-
dice, letos zazněla již po třiatřicáté. Všichni sólis-
té byli skvělí profesionálové, orchestr byl složen

z členů Líbeznického komorního orchestru a hu-
debníků z různých pražských těles a sbor ze členů
svatoignáckého kostela, mělnického kostela Petra
a Pavla, našeho malého komorního sborečku a dal-
ších přátel z Líbeznic a okolí. Hostujícím zpěvákům
se u nás líbí, každým rokem někdo přibude. Prý je
mše v Líbeznicích idylická a připomíná staré časy
z Rybovy éry. Na kůru je při produkci sotva k hnutí.
Provedení řídila Lucie Stollová. Mši sloužili dva naši
duchovní, a to P. Pavel Kuneš a Mons. Vladimír
Málek. Pavel Kuneš byl u zrodu této tradice v roce
1986 a pravidelně se účastní, i když už není zdejším
farářem. Kostel byl zcela naplněn a podle ohlasu
myslím, že mše všem udělala radost.

Karel Stoll
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DRUHÁ VÁNOČNÍ
SBÍRKA
Již podruhé proběhla v Areálu zdraví ve dnech
14.–15. prosince 2018 Vánoční sbírka s cílem
pomoci některým institucím v okolí Líbeznic.
Sbírku pořádá několik dobrovolníků ve spolu-
práci s kavárnou MéLíbeKafe a laskavou pod-
porou obce Líbeznice.

I letos se potvrdilo, že advent je časem, kdy si
všichni uvědomujeme důležitost rodiny a více mys-
líme i na ostatní. 

Mnohokrát děkujeme všem, kteří za námi přišli
a podpořili nás, Azylový dům sv. Gerarda a Dětský
domov Ledce. Bylo to moc milé setkání lidí se srd-
cem na pravém místě.

NEJVÍCE JSOU POTŘEBA 
ČERSTVÉ POTRAVINY 
A DROGISTICKÉ ZBOŽÍ

Hned v sobotu večer jsme se vydali do Azylo-
vého domu sv. Gerarda v Brandýse nad Labem. 

Víte, kdo byl svatý Gerard? Řeholník, který po-
cházel z chudé italské rodiny, stal se sběratelem
almužen. Byl velmi prostý, trpělivý, plný lásky a ob-
dařený charizmatem. Zemřel ve věku pouhých 
29 let. Po svém svatořečení se stal patronem tě-
hotných žen a matek.

Snad proto si ho za svého patrona zvolil i Azy-
lový dům. Tento dům oslaví v květnu 2019 již 
14 let svého fungování. Poskytuje pravidelně uby-
tování osmi maminkám s dětmi, které se ocitly
v nepříz nivé sociální situaci. Jeho cílem je umož-
nění dočasného ubytování, pomoc při hledání no-
vého bydlení, zaměstnání, případně řešení osobní
situace, podpora matek při výchově a péči o děti.
Zároveň má azylový dům zaměstnance, kteří se
starají o bezdomovce, a také čtyři asistentky, které
zajišťují osobní asistenci – terénní sociální službu
pro seniory a hendikepované. 

MYSLEME NA POTŘEBNÉ

Pro nás všechny byla návštěva velmi silným zá-
žitkem. Azylový dům nás žádal hlavně o čerstvé
potraviny a drogerii. Při předávání jsme se sešli
s panem ředitelem Petrem Krejcárkem. Strávili
jsme s ním asi hodinu povídáním o problémech,
které zde každý den řeší. Pan ředitel i přes svou
náročnou profesi působil velmi pozitivně a odhod-
laně. Zažili tu už požár i povodně, ale vše zatím
ustáli. S čím tu však bojují nejčastěji, je byrokracie

a složité úřední postupy. Maminky, které v azylo-
vém domě žijí, zde většinou pobývají po dobu tří
měsíců a pak se posouvají dál. Žijí tu maminky
z různých koutů republiky. Každá z nich si s sebou
nese svůj příběh a mnohdy jsou to velmi nelehké
osudy. Nezřídka se stane i to, že se do azylového
domu vrátí maminka, která tu kdysi bydlela jako
dítě. 

VELMI DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ PŘIŠLI A PODPOŘILI
TUTO SBÍRKU

Pan ředitel nám vyprávěl i o tom, že rok od roku
narůstá počet podporovatelů, dostávají trvanlivé
potraviny z potravinové banky, na oblečení a hračky
už mají momentálně dokonce stop stav. Co ale
velmi postrádají, jsou čerstvé potraviny a drogerie.
V předvánočním období je dárců více než během
roku, ale velmi by přivítali stejnou podporu i v prů-
běhu celého roku. Děti, které tu žijí, by pestřejší
a zdravější stravu velmi potřebovaly.

Pokud byste rádi pomohli i během roku a do-
vezli dětem třeba ovoce a zeleninu, kontakty nalez -
nete na FB Charita Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav nebo na FB Dobrovolníci BB. 

V. Maxová

V neděli nás pak čekala cesta 
do Dětského domova Ledce.

Dětský domov je umístěn v historických budovách
bývalých lázní Šternberk v obci Ledce u Slaného.
Lázně ve Šternberku bývaly kdysi slavné. Léčily se
zde i takové osobnosti jako Karel Havlíček Borovský
nebo František Palacký a Josef Jungmann. Postupně
se tu vystřídaly ještě další instituce, dnes zde sídlí
dětský domov rodinného typu.

Celým areálem nás provedla hlavní vychovatelka
paní Imramovská. Kapacita je až 48 dětí, v době
naší návštěvy bylo obsazeno 43 míst. Počet se ale
mění každým dnem. Děti jsou rozděleny do skupin
po osmi dětech, které spolu žijí jako „rodina“. Mají
několik pokojů, toalety, sprchy a společný obývací
pokoj s kuchyňkou. Zde si děti každý večer během
týdne a o víkendech s vychovateli vaří, myjí po sobě
nádobí a celý prostor udržují v pořádku. Každý má
své povinnosti, které musí dodržovat.  

Dětský domov Ledce se stará i o děti s poru-
chami chování a s mentálním postižením. Děti
odsud denně dojíždějí do školy. Ty menší jsou pře-
pravovány autem, ty větší jezdí samy autobusem.
Provozují tu i vlastní mateřskou školu.

V posledních letech se díky sponzorům podařilo
všem budovám dát novou fasádu, vybudovat za-
hradní bazén a velké multifunkční hřiště. 

VÍCE INFORMACÍ O DOMOVĚ
NAJDETE NA
WWW.DDLEDCE.CZ

Letošní svátky se některé děti chystají strávit
u své biologické rodiny, jiné si Vánoce půjdou užít
do rodiny hostitelské. Do poslední chvíle ale ne-
bývá jasné, kolik dětí domov skutečně opustí.
Tento fakt komplikuje plynulý provoz, plánování
služeb a ovlivňuje i to, kolik vychovatelů bude na
Štědrý večer se svou vlastní rodinou nebo s rodi-
nou v domově.

Všichni, kdo zde pracují, mají nelehký úkol,
všemi možnými i nemožnými prostředky se snaží
dětem nahradit vše, co jim chybí, a zároveň je při-
pravit do budoucího života, kdy už na všechno
budou samy. Děti tu ale nenechají bez pomoci ani
po dovršení osmnácti let. Pokud se rozhodnou

dále vzdělávat, podepíše s nimi domov smlouvu
a mohou zde zůstat po dobu celého studia. Po
osamostatnění dětí se mohou vyskytnout další
problémy, například neznalost jednání s úřady.
I zde se jim zaměstnanci snaží pomoci a usnadnit
životní start. Mají náš veliký obdiv, to, co dělají, má
rozhodně smysl.

Další informace o tom, jak domov funguje a co
by aktuálně potřebovali, naleznete na
www.ddledce.cz.

Ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří se
do sbírky zapojili a pomohli tak udělat o trochu lepší
Vánoce a několik následujících měsíců lidem, kteří
pomoc potřebují. Před Vánoci se takových sbírek
pořádá spousta, o to hezčí je fakt, že i v malé obci,
jako jsou Líbeznice, se najde tolik lidí, kteří přišli
něco darovat a s úsměvem na tváři nám poděkovali
za naši snahu. Nezapomínejme ale na to, že oby-
vatelé azylových domů a dětských domovů potře-
bují pomoc během celého roku. Lidí s velkým
srdcem máme v Líbeznicích spoustu.

V. Maxová, L. Baudyšová

Pytle s darovaným oblečením                    foto -lb- Děti z DD Ledce                                            foto -lb-Ředitel azylového domu Petr Krejcárek    foto -lb-
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA
V NOVÉM KABÁTĚ
V lednu letošního roku spustila Mateřská škola
Líbeznice projekt zaměřený na dosažení co
největších znalostí a dovedností u dětí před-
školního věku. Naším cílem se stala oblast vý-
tvarná, hudební, tělesné výchovy, polytechnic-
ká a dramatická.

Každá třída se tak stává výjimečnou. Dlouhodobě
jsme zvažovali vybavení, náplň a obsazení jednotli-
vých tříd. Učitelé si rozdělili třídy podle svého zájmu
a profesních zkušeností v dané výchově. Pak měli
možnost dovybavit „svoji“ třídu pomůckami cha-
rakteristickými pro její zaměření.

Předmětem dlouhodobého zvažování bylo roz-
řazení dětí do jednotlivých tříd: Rozdělit podle na-
dání? Rozdělit podle kamarádů? Ponechat před-
školáky v samostatných třídách? A tisíce dalších
otázek. Nakonec se ukázalo nejlepší ponechat sy-
stém rozdělování jako v předcházejících letech. A to
tak, že jsme nastavili vyšší kooperaci učitelů a pro-
pojování jednotlivých tříd ve vzájemné spolupráci. 

Nový výukový styl vzdělávání představuje pří-
stup, jehož cílem je navodit hlubokou a detailní
úroveň poznávání pro děti předškolního věku s vy-
užitím metod na úrovni samostatného bádaní. Ča-
sové úseky, které děti mohou trávit v jednotlivých
třídách, na sebe smysluplně navazují a jsou maxi-
málně využívány. 

Polytechnická třída

Co budeme dělat? Zkoumat, jak věci fun-
gují. Stavět, budovat a vytvářet. Spolupra-
covat a pomáhat si.

Děti si zábavnou formou osvojí používání nástrojů
a nářadí a naučí se poznávat různé materiály. Při
konstrukčních činnostech se naučí správně postu-
povat a nacházet řešení. Získají nové znalosti o vě-
deckých principech, o technice a odvětvích výroby.
Naučí se pracovat v týmu a využívat vzájemné po-
moci. Třída je vybavena magnetickou sadou na po-
kusy, vědeckými sadami. K dispozici jsou přesýpací
hodiny na vodu a písek, lupy, mikroskopy...

Dramatická třída

Co budeme dělat? Hrát divadlo s loutkami
a maňásky, učit se role a vytvářet kostýmy.
Naučíme se nové příběhy a pohádky.

Dramatická výchova zlepšuje mluvený projev dě-
tí a pomáhá lépe rozumět mateřskému jazyku,
smyslu a významu sdělení. Třída pro dramatickou
výchovu je vybavena mobilním divadlem, kulisami,
loutkami, knihami a jinými pomůckami, které dě-
tem pomohou spolupracovat a navazovat kama-
rádské vztahy. Ke každé maňáskové sadě pohádek
dítě dostane tištěnou dramatizaci zdarma.

Hudební třída

Co budeme dělat? Učit se rozeznávat jed-
notlivé nástroje a žánry. Zpívat a také sami
hrát. 

Děti budou rozvíjet svůj přirozený talent pro hudbu.
Naučí se rozpoznávat jednotlivé hudební nástroje
podle sluchu a prohloubí správné cítění rytmu
a melodie. Formou vhodnou pro předškolní věk se
seznámí i s jednotlivými hudebními žánry. K vyba-
vení hudební třídy patří mikrofon s odposlechem,
což by v budoucnu mohlo dětem pomoci třeba
v talentových soutěžích. K hudebnímu doprovodu
budeme používat klavír, kytaru, xylofon, zvonkohry
a Orffovy nástroje.

Výtvarná třída

Co budeme dělat? Malovat, kreslit a mode-
lovat. 

Výtvarná třída dává dětem možnost vyzkoušet si
různorodé výtvarné techniky a práci s nejrůznějšími
materiály, jako je textil, sklo a hlína. Budeme využí-
vat i odpadové a přírodní materiály, které rozvíjejí
kreativitu a fantazii. Skvělou možností je využití ke-
ramické pece a keramické dílny.

Tělovýchovná třída

Co budeme dělat? Cvičit, skákat, házet
a hrát si.

Třída je zaměřena na rozvoj obratnosti a koordinaci
pohybu. Budeme používat molitanové a pingpon-
gové míčky, míče, terče, obruče, balanční míče, švi-
hadla, pálky, kužely, balanční plochy i běhací pás.
V zimě se zaměříme na cvičení ve třídě a v tělo-
cvičně ZŠ. Při teplém počasí využijeme cvičební
prvky na zahradě a sportovní hřiště.

Martina Podlipná

HÁLKOVO PÍRKO
2018
Rok utekl jako voda a do Základní školy Vítězslava
Hálka Odolena Voda se vypravily děti ze Zdib, Kle-
can, Panenských Břežan, Hovorčovic a Líbeznic, aby
se utkaly na poli recitátorském. 

V hostitelské škole panovala tradičně přátelská
předvánoční atmosféra. Přednášející podali skvělé
výkony a užili si krásné poetické dopoledne. Nejed-
nalo se o soutěž – nebylo vítězů ani poražených,
všichni obdrželi sladkou odměnu, diplomy a knihy.

Reprezentanti líbeznické školy – Nina Šilhanová
a David Vošický ze 3. ročníku, Václav Holič ze 4. roč-
níku, Aneta Růžičková z 5. ročníku, Bára Šmoran-
cová a Lucie Kovářová ze 6. ročníku, Václav Hrabě
a Robert Kuhn z 9. ročníku – se už těší na Hálkovo
pírko 2019.

Šárka Mišurcová Recitátoři z líbeznické školy                                                                                             foto Šárka Mišurcová

Tělovýchovná třída                                                                                                                       foto archiv MŠ
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Test znalostí anatomie lidského těla žáků 8. ročníku 
ZŠ Líbeznice

1. Co jsou to rudimenty a atavismy? Jaký je mezi nimi rozdíl?
2. Jaké rozlišujeme čtyři typy tkání?
3. Co je základem nervové soustavy?
4. Jaké znáte orgánové soustavy lidského těla?
5. Jak se nazývá proces kostnatění?
6. Co je ossein a jaký význam má pro kosti?
7. Jaká je nejmenší kost lidského těla?
8. Kolik kostí má lidské tělo?
9. Kolik zubů má mléčný chrup?

10. Kde byste našli kost radličnou?
11. Co je to atlas a axis?
12. Dokázali byste pojmenovat, z čeho se skládá hrudní koš? Rozdělit žebra?
13. Co znamená lordóza a kyfóza?
14. Kde byste našli na lidském těle fontanelu?
15. Najdete na lidském těle sval krejčovský?
16. Co jsou to erytrocyty?
17. Co jsou to krevní elementy a jak se latinsky nazývají? 
18. Jaký význam má plazma pro lidské tělo?
19. Co je systola a diastola?
20. Jaké jsou největší cévy lidského těla?

21. Jaký je rozdíl mezi tepnou a žílou?
22. Kolik krve má přibližně lidské tělo?
23. Co je hemoglobin?
24. Co je to sedimentace a proč se provádí?
25. Jakou nemoc způsobí nadměrný počet bílých krvinek, které neplní svou

funkci?
26. Kde byste hledali v srdci trojcípou chlopeň?
27. Co je Botallova dučej? 
28. Jaké krevní oběhy má lidské tělo?
29. Jaká je fyziologická hodnota krevního tlaku?
30. Kde zanikají červené krvinky?
31. Vyjmenujte krevní skupiny.
32. Kdo byl objevitelem krevních skupin? 
33. Kdo je I. P. Pavlov? Čím se proslavil? S čím v lidském těle souvisí?
34. Kde byste našli hrtanovou příklopku, jaký je její úkol?
35. Co jsou to alveoly?
36. Kde se nachází bránice? 
37. Kolik laloků má pravá a levá plíce?
38. Rozdělte trvalý chrup podle typu zubů.
39. Kde byste našli vzestupný, příčný a sestupný tračník?
40. Co znamená mechanické a chemické trávení?
41. Vyjmenujte vitaminy rozpustné v tucích.
42. Jak se nazývá hormon, který řídí v těle zpracovávání cukrů? Kde se nachází?

OSMÁCI SI OVĚŘUJÍ
SMYSL VÝUKY
Loňský rok osmáci zakončili zajímavým projek-
tem. Jednalo se o zpětnou vazbu a porovnání
svých znalostí v oblasti anatomie z hodin pří-
rodopisu paní učitelky Radky Kostkové se zna-
lostmi občanů obce.

Vydali se do líbeznických ulic a hledali mezi občany
nic netušící odvážlivce, kteří by dokázali odpovědět
na některé otázky z jejich vědomostních testů ana-
tomie. K jejich překvapení mnoho občanů znalo
správné odpovědi. Našli se i tací, kteří nevěděli
nebo odmítli odpovědět, ale žáci na otázky s nad-
šením a pyšně odpovídali nebo občanům radili.

Děkujeme všem, kdo byli ochotni se žáky spo-
lupracovat, aby si mohli sami zhodnotit význam stu-
dia v jejich životě. 

V případě zájmu si i vy čtenáři můžete vyzkoušet
znalosti anatomie v přiloženém testu. 

Správné odpovědi k testu vydáme v dalším čísle
Zpravodaje. 

Radka Kostková Osmáci a „stateční“ spoluobčané                                                                                    foto Radka Kostková

ZAJÍMAVÁ 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Organizace MAS Nad Prahou vyhlásila zají-
mavou výtvarnou soutěž na téma „Propagace 
místního výrobku či firmy“. Žáci líbeznické
školy se do ní s radostí zapojili. 

Bylo zajímavé uvědomit si, kolik soukromých firem
v našem okolí existuje. Protože líbeznické děti vy-
tvářely svoje propagační plakáty opravdu zodpo-
vědně, pečlivě a s velkou fantazií, měly úspěch.
V jednotlivých kategoriích získaly několik ocenění.

Anežka Arnošová ze 3.D (1. místo), Marcela 
Žáčková ze 2.D (3. místo), Zuzana Kykalová ze 6.B 
(1. místo), Barbora Hejtíková z 5.B (2. místo), Ště-
pán Šrytr ze 6.B (3. místo), Snizhana Klochuryak
z 9.B (1. místo), Dora Loudová z 9.A (2. místo)
a Tomáš Radil ze 7.A (3. místo), Vendulka Štikarová
z 8.A (1. místo) a Marie Hlaváčková také z 8.A 
(2. místo).

Všem oceněným gratulujeme a organizátorům
děkujeme za pěknou soutěž.

Šárka Mišurcová Ocenění žáci naší školy                                                                                                    foto Šárka Mišurcová
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PŘÍPRAVA 
NA VÁNOCE
Měsíc prosinec je pro dětskou duši jedním
z nejkrásnějších období v roce. Čas plný očeká-
vání a těšení. Proto jsme se snažili dětem v ma-
teřské škole adventní dobu co nejvíce vyplnit. 

Hned 5. prosince, jak je zvykem, nás navštívila tro-
jice ve složení čert, Mikuláš a anděl. Hodné děti
pochválili a zlobivcům vytkli jejich prohřešky z knihy
hříchů. Všichni však v tento den odcházeli s malou
nadílkou. Pro tuto vzácnou návštěvu si každá třída
nacvičila krátkou básničku či písničku.

V hudební výchově jsme se zaměřili na nácvik
vánočních koled. Všechny děti se přiměřeně svému
věku dozvěděly, proč se slaví Vánoce. V tento čas
nechybělo ani krásné divadelní představení „Veselé
Vánoce“. S hudebním doprovodem nás andělé pro-
vedli Vánocemi u nás i ve světě. Dozvěděli jsme se
také o tradicích. Na závěr pak každé dítě dostalo
„nebeský prach“, při jehož sfouknutí si mohlo co-
koli přát. Toto dopoledne zazněly i společně zazpí-
vané koledy a taneček.

CELÝ PROSINEC JSME SE 
UČILI KOLEDY, TVOŘILI 
DÁREČKY A PŘÁNÍČKA PRO
RODIČE A TĚŠILI 
SE NA ŠTĚDRÝ DEN

V rámci předvánoční přípravy se všechny děti za-
pojily do výzdoby školky, tvoření dárečků pro rodiče
či přáníček. Ale také jsme si vyprávěli o přípravách
doma a pečení cukroví. To jsme si „napekli“ i ve tří-

7. VÁNOČNÍ 
LÍBEZNĚNÍ V ZUŠ
Jako každoročně jsme pro všechny příznivce
a přátele základní umělecké školy uspořádali
vánoční Líbeznění. Předvánoční atmosféru ve
škole podtrhla nová výstava obrázků se zimní
tematikou, které připravili žáci výtvarného
oboru pod vedením pana učitele Radka Mac-
keho.

Během koncertu si na své přišli zejména členové pě-
veckého sboru, kteří se pochlubili nejen tím, co
umějí, ale i jménem, které si od podzimu pečlivě vy-
bírali. V září se nejmladším zpěvákům otevřelo nové
přípravné oddělení, o nápady tedy nebyla nouze.
Po chvilce napětí se všichni přítomní dozvěděli, že
jména, která si s sebou děti dál ponesou, znějí
opravdu líbeznicky. Přípravný sbor přijal jméno Lí-
bezníček, koncertní oddělení bude naši školu i obec
reprezentovat pod názvem Líbeznělky. K samotné
slavnosti jsme přizvali hvězdu české muzikálové
scény a neodolatelnou interpretku písní Édith Piaf
paní Radku Fišarovou, která se stala kmotrou našich
Líbezníčků a Líbeznělek. Ve svém milém přání děti
povzbudila k tomu, aby zpíváním předávaly radost
dalším lidem. Za krásné a originální logo děkujeme
Jakubu Šteffelovi, který se v letošním školním roce
stane absolventem 1. stupně studia výtvarného
oboru naší ZUŠ.

Před zcela zaplněným sálem vystoupili i další žáci
od nejmladších až po absolventy. V jejich sólových
číslech i souborových vystoupeních jsme slyšeli
nejen krásné výkony, ale i energii a chuť k lidem
prostřednictvím hudby promlouvat. Závěr večera

dách, i když to bylo pouze z papíru, polystyrenu či
modelíny.

Vrcholem předvánočního očekávání pak byl 
18. prosinec. Děti tento den přišly do školky hned
dvakrát. Ráno na běžný provoz a večer se vrátily
svátečně oblečené na „Kouzelný vánoční večer“.
Společně jsme si pověděli, jak se Štědrý den trávil
dříve, co tradičního se jedlo a jaké zvyky se dodržo-
valy, a některé jsme si i vyzkoušeli. Pouštěli jsme lo-
dičky, lili olovo, rozkrajovali jablíčka, házeli střeví-

cem (bačkůrkou) a každý si našel přáníčko pro příští
rok. Společně jsme si nakonec zazpívali koledy,
k tomu všemu nechybělo opravdové cukroví a šam-
paňské. A pochopitelně dárečky pod stromečkem.
Děti si večer velmi užily a nikomu se domů ne-
chtělo.

Všem našim malým drobečkům, ale i rodičům
přejeme pohodový a klidný nový rok.

Jiřina Svobodová

Vánoční představení                                                                                                                    foto archiv MŠ

patřil již tradičně dechovému orchestru, který na
konci programu doprovodil rozjásané sborové „Rol-
ničky“. Mohutný potlesk byl zaslouženou odměnou
všem účinkujícím i jejich učitelům. 

Jsme moc rádi, že můžeme děti společně s rodiči
vést a povzbuzovat k tomu, aby vytrvaly, učily se

překonávat překážky a pak mohly zažít tak krásné
okamžiky, jichž jsme na 7. vánočním Líbeznění byli
svědky. 

Iva Štrynclová

Vánoční koncert mladých hudebníků                                                                                foto Iva Štrynclová
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SESTRY V AKCI
Žákyně naší školy, Lucie a Kateřina Kovářovy,
jsou sestry, které se rozhodly napsat knihu. Jak
říká sama autorka Lucie v úvodu své knihy,
strašidelné povídky Ztracené duše vznikly
vlastně náhodou. 

Měla vypracovat domácí úlohu: napsat krátký
děsivý příběh o záhadné zahradě. Její fantazie
začala pracovat natolik, že popsala mnoho stran.
Nakonec se rozhodla každý týden připsat další
kapitolu k té původní. Své příběhy předčítala
spolužákům a byla velmi úspěšná. Zrodila se tak
strašidelná povídka, která si zasloužila vytisk-
nout. Sestra Kateřina přidala ke každé povídce

velmi působivou ilustraci, která čtenářům do-
kreslí atmosféru příběhu. 

LUCIE NAPSALA 
A KATEŘINA ILUSTROVALA.
SPOLEČNĚ JIM TO VYŠLO

Děvčata si v posledním týdnu loňského roku při-
pravila autogramiádu. Knihu jsem od nich dostala
jako dárek, na který jsem vážně pyšná. Nezbývá než
jim popřát do budoucna mnoho dalších úspěšných
knih a věřím, že o dětech z naší školy bude ještě ur-
čitě slyšet, protože talentů tu máme nespočet. 

Radka Kostková

OCENĚNÍ 
HEJTMANKOU
STŘEDOČESKÉHO
KRAJE
Že máme v líbeznické škole šikovné děti, už víme.
Teď nám to potvrdila paní Ing. Jaroslava Pokorná
Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje, která
zařadila naše žákyně mezi oceněné za úspěšnou 
reprezentaci Středočeského kraje v soutěžích a pře-
hlídkách ve školním roce 2017/2018. Jedná se o žá-
kyně loňského devátého ročníku: Terezu Plánko-
vou, Lucii Burdovou, Lenku Ševčíkovou, Mi-
chaelu Vodičkovou a Dorinu Gjugjaj.

Dívky si na slavnostním vyhlášení oceněných
v kulturním centru Labuť v Říčanech převzaly di-
plomy a hodnotné dárky.
Věříme, že se mezi žáky naší základní školy najde
mnoho jejich šikovných následovníků.

Šárka Mišurcová

PŘEDVÁNOČNÍ
NÁVŠTĚVA 
DOMOVA 
PRO SENIORY
Ve středu 19. prosince 2018 přišli žáci líbez-
nické školy, jako každý rok, zpříjemnit obyva-
telům domova důchodců Hortenzie v Bořano-
vicích adventní čas veselým programem. A bylo
na co koukat! Děti od třetí do osmé třídy před-
vedly zpěv, tanec, hru na různé hudební ná-
stroje a nechybělo ani divadelní představe-
ní „Čertí taneček“ žáků sedmé třídy a scénka
„Houby“ žáků ze třetího ročníku.

Program probíhal ve společenské místnosti, kde se
v hledišti sešly asi tři desítky babiček a dědečků. My-
sleli jsme i na seniory se sníženou pohyblivostí, které
vybraní účinkující navštívili přímo na pokojích, kde
jim zazpívali a zahráli.

Celá akce proběhla v příjemné atmosféře, na-
konec si všichni navzájem předali dárky. Už se tě-
šíme na příští rok a naši další návštěvu v domově
důchodců.

Štěpánka Pokorná, 7.C Všichni, kteří přišli seniorům zpříjemnit předvánoční čas                                                       foto archiv ZŠ

Žákyně loňských devátých ročníků                                                                                foto Šárka Mišurcová

Sestry Kovářovy                      foto Radka Kostková
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

HONBA 
ZA POKLADEM 
LÍBEZNICKÉHO
SKŘÍTKA
Dne 17. listopadu 2018 se díky laskavé podpo-
ře obce Líbeznice začali probouzet v úplné tmě
a s všudypřítomným mrazíkem v zádech pomocníci
líbeznického skřítka. Pohádkové postavy tentokrát
na motivy Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého ví-
taly děti nejrůznějšího věku. Cesta byla o to dobro-
družnější, kolik světýlek označujících trasu zmize-
lo od doby přípravy po zahájení akce. Věříme, že
rukám nenechavců posloužila k dobrým účelům.

DLOUHÝ, ŠIROKÝ 
A BYSTROZRAKÝ

Poděkování patří všem, kdo ocenili naši práci svojí
účastí, a samozřejmě těm, kdo věnovali dětem svůj
čas nejen na stanovištích, ale i při přípravách pokladu,
kostýmů, trasy a při jiných pomocných pracích. V ne-
poslední řadě děkujeme i restauraci Žlutá karta a ka-
várně MéLíbeKafe za poskytnutí zázemí.

Za pomocníky líbeznického skřítka 
Šárka Šádková

ŠIFROVANÁ 
NA STARÉM MĚSTĚ
Poslední listopadové dopoledne jsme si naplánovali
tréninkovou šifrovanou na Starém Městě. Letos se
zúčastnili skauti a skautky z oddílů Štiky, Stopaři

a v největším počtu Klubíčka. Je to vždy krásný výlet
spojený s přípravou na největší šifrovaný závod Pra-
hou plnou strašidel, který se koná začátkem ledna.
Tříčlenné družinky dostanou patnáct zašifrovaných
ulic, když všechny rozluští, zapíší si je do mapy a určí
nejkratší trasu. Na dané adrese splní úkol a tím po-
tvrdí rozluštění šifry. Celá hra je časově omezena na
dvě hodiny. Účastníci mají skvělou příležitost ke
zdokonalení se v práci s mapou. Na každé křižo-

vatce se skupinka musí zorientovat, určit směr, ne-
ustále kontrolovat názvy ulic a sledovat okolní his-
torické stavby. Pro mě je to příležitost přivést na
Staré Město nadšenou skupinku dětí, která si jen
letmo uvědomuje, že poznává uličky, průchody
a skrytá zákoutí nejkrásnějšího města na světě. 

Fred

Líbeznické pohádkové postavy                                                                                       foto Martin Konvička

Líbezničtí skauti objevovali tajemná zákoutí Starého Města pražského                                                                                                                     foto archiv skauti 
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Živíte se jako informatik. To vypadá na
první pohled jako hodně vzdálená discip -
lína. Co vás k hudbě přivedlo?

K počítačům mě to vždy táhlo, vystudoval jsem
elektroniku na technické univerzitě, jedničky a nuly
mi tak nějak dávaly smysl. Asi to s hudbou zdánlivě
nesouvisí, ale mnoho amatérů, se kterými jsem hrál
a se kterými také hraju, má vzdělání v matematice,
přírodních vědách a podobně – tak to zřejmě ná-
hoda nebude. Mě k hudbě přivedl otec – houslista.
Není hudebník povoláním, on je hydrometeorolog,
vystudoval jadernou fyziku, jeho maminka byla so-
pranistka ve Slovenské filharmonii, tak to mám asi
v genech.

Máte za sebou i studium hudby, nebo jste
čistý samouk?

Spoustu věcí jsem se naučil sám, už jen proto, že
mě hudba a vše, co se kolem ní točí, zajímá, ale ne-
dokážu si představit hrát na takový nástroj, jako
jsou housle, bez studia na ZUŠ. Obdivuji neskuteč-
nou trpělivost učitelů (nejen) ZUŠ a jejich přínos
ke směrování mladých talentů. Já jsem absolvoval
základní a nadstavbový stupeň ZUŠ, chvíli jsem měl
jako obligátní nástroj klavír, ale na ten jsem se učil
víceméně sám. Na konzervatoř jsem si již netroufl.

Posloucháte převážně klasickou hudbu,
nebo svou pozornost věnujete i jiným žán -
rům?

Je to převážně klasická hudba, ale nebylo tomu tak
vždy. Musel jsem k ní „dospět“, vše to souvisí
s mým prvním působením v orchestru – tam jsem
našel svou lásku ke klasické hudbě, k houslím. Ale
poslouchám i jiné populární žánry, rock, pop, také
filmovou muziku, jde o to, co se v té skladbě dá
najít, jakou má uměleckou hodnotu, jaký interpret
za ní stojí…

Jaká díla a jaké skladatele máte nejraději?

Nejraději mám díla z období romantismu, z autorů
to je hlavně E. H. Grieg, A. Dvořák, P. I. Čajkovskij,
ale geniální skladby W. A. Mozarta, J. S. Bacha nebo
A. Vivaldiho taky moc rád poslouchám a hraju.

Jak vás napadlo vytvořit vlastní komorní
orchestr?

Souvisí to ve velké míře s tím, jak se podařilo po-
stavit krásný koncertní sál v ZUŠ Líbeznice. Když
jsem poprvé do sálu vstoupil, řekl jsem si, že tady
prostě musí být orchestr! A druhým důvodem bylo,
že již dlouhou dobu jsem zamýšlel zkusit takové 
těleso vést. Strávil jsem přes dvacet let hraním
v orchestrech, sledoval jsem dirigenty a myslel jsem
si, že bych vše, co jsem se naučil, měl předat dál.

Už jste se představil jako dirigent sugestiv-
ních gest. Máte jako dirigent nějakého uči-
tele? 

Peter Smékal                                                                                                                     foto archiv Petera Smékala

TADY PROSTĚ MUSÍ
BÝT ORCHESTR!
Jako jedna z mála tak malých obcí se Líbeznice
mohou chlubit vlastním komorním orchestrem.
Před více než rokem oslovil několik hráčů pře-
vážně na smyčcové nástroje z Líbeznic a okolí
nadšený muzikant Peter Smékal. Od té doby už
vystoupili na několika vydařených koncertech
a z malého komorního tělesa se začíná stávat
tradice. Zkouší se pravidelně v koncertním sále
základní umělecké školy.

Vlastně ano. Sice jsem dirigování nestudoval (nic-
méně bych rád, pokud to časové možnosti dovolí),
ale nejvíce času jsem strávil hraním „pod“ Igorem
Dohovičem, který dlouho vedl orchestr (a stále
vede), v němž jsem vyrostl. On mě naučil téměř vše,
co umím. Ta gesta jsou jeho. Paradoxem je, že on
ani neví o tom, že jsem jeho žák.

Jste autoritativní dirigent?

To se musíte zeptat hráčů v orchestru! Ale z prin-
cipu dirigent musí mít autoritu. Orchestr musí jít
podle dirigenta, ne naopak. Zažil jsem mnoho diri-
gentů a mnoho z nich bylo hodně autoritativních –
někdy to ale bylo nedostatkem silné osobnosti a to
si myslím, že je kontraproduktivní. Když je dirigent
velká osobnost, není třeba, aby byl autoritativní –
orchestr jede a dirigent toho nemusí ani moc říct.
Takový byl například pan profesor Jiří Bělohlávek.

V jakém složení s orchestrem zkoušíte
a hrajete?

Jsme komorní orchestr, tedy první a druhé housle,
violy, violoncella a cembalo. Na koncert přijde na
výpomoc kontrabas (ten zatím vlastní nemáme). Na
výpomoc také využíváme dechové nástroje.

Jaká atmosféra v orchestru panuje?

Rád bych, aby atmosféra v orchestru byla trochu
jiná – ne že by byla špatná, ale zažil jsem úžasnou
atmosféru v orchestru, když jsme hráli nádherné
dílo a bylo nás čtyřicet nebo více. To člověka až
mrazí v zádech – takovou atmosféru bych rád vy-
tvořil. Přál bych si, aby nás bylo víc.

Jak často se vlastně scházíte?

Jednou týdně, vždy ve středu od 19 hodin v kon-
certním sále ZUŠ.

Co pokládáte zatím za největší úspěch mla-
dého tělesa?

Já jsem velice rád, že se našlo dost lidí z okolí, kteří
si chtějí společně zahrát. Největším úspěchem je to,
jak jsme se dokázali posunout hudebně „z ničeho“
až do stavu, kdy jsme byli schopní zahrát náročný
Vivaldiho koncert na posledním adventním kon-
certě. Máme teď dost sebevědomí zkusit zase něco
náročnějšího.

Uvažujete o dalším rozšíření orchestru?

Určitě z hlediska aktuálního obsazení uvítám další
houslisty, violisty, violoncellisty, a pokud se objeví
i kontrabasista, bylo by to skvělé! Připravujeme
nový program, kde budeme potřebovat dechové
nástroje, ale zatím pouze jako výpomoc. Ale kdo 
ví, co bude v budoucnu – možná se jednou bude-
me muset přejmenovat na Líbeznický symfonický
orchestr!

Pokud by někoho z čtenářů lákalo se připo-
jit, co by měl udělat?

Stačí nás kontaktovat e-mailem na orchestr@libez-
nickyorchestr.cz a začít chodit na zkoušky.

V Čechách se říká, že co Čech, to muzikant.
Už to ale možná neplatí jako dřív. Vy jste
přišel ze Slovenska a tady žijete s rodinou.
Jste všichni muzikanti?

Myslím, že to stále platí! Jen doba je trochu jiná,
máme spoustu možností pro využití volného času
a každý tak nějak chce okamžitý výsledek, okamžitý
efekt, zážitek ihned. Ale s hudbou je to trochu slo-
žitější, než přijde efekt, než přijde ta radost, než se
člověk propracuje k takovému zážitku, že si může
zahrát symfonii v Rudolfinu, to trvá roky. A do té
doby je to jen cvičení a dřina. Zvlášť pro ty nároč-
nější nástroje, jako jsou například smyčcové. Proto
bych byl velice rád, kdyby se i v líbeznické ZUŠ po-
dařilo otevřít smyčcové oddělení a rodiče by děti
u těchto nástrojů udrželi, aby se pak mohly zapojit
do krásného společného muzicírování v komorním
orchestru.

Nevím, jestli se mohu považovat za muzikanta,
to bych asi přenechal takovým, kteří se „s nástro-
jem narodili“. Řekněme, že umím vzít housle do
ruky a snažím se vést svoje děti k tomu, aby si jed-
nou mohly s radostí zahrát tak jako já. Nejstarší
dcera hraje na housle, teď se ji snažím přeučit na
violu, prostřední zase na klavír a nejmladší se začíná
učit hrát na violoncello.

Jak doma vnímají, že jste se pustil do práce
s amatérským orchestrem? Stojí to samo-
zřejmě spoustu času.

Ano, je to samozřejmě časově náročné, protože 
to nejsou jenom zkoušky, ale taky administrativa
okolo, příprava a organizace koncertů, zabezpečení

TÉMA
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notového materiálu. Snad mi to rodinka odpustí,
když budu děti k muzice vést, že to bude investice,
která se jim v životě zúročí.

Sám upravujete hudební skladby? Pouštíte
se i do vlastního komponování?

Ano, pokud to situace vyžaduje, tak upravuji. Ty-
picky když je něco napsáno pro jiné složení orches-
tru, je třeba to upravit, nebo když se jedná
o skladbu, která původně nebyla určena pro ko-
morní hru.

Píšu i vlastní věci, většinou ale jenom „do šup-
líku“, i když například před třemi lety mi byla
v Rudolfinu premiérována skladba „Sarabanda pro
Václava“ v rámci koncertu symfonického orchestru
World Civic Orchestra. Někteří zachytili i mé dílko
„Zimní krajina“, které jsem zkomponoval pro děti,
abychom mohli hrát na koncertě rodinných kapel
– nedávno provedené v rozšířené formě jako sou-
část výchovného koncertu pro žáky 2. tříd ZŠ. Něco
zajímavého chystám do budoucna, ale to si zatím
nechám pro sebe.

Hudba má na první pohled k řeči jedniček
a nul daleko. Jak to jako informatik a hu-
debník vnímáte? Znám hned několik ma-
tematiků, kteří o Bachově hudbě mluví
jako o geniálním skoro matematickém
díle.

Není to až tak daleko, jak by se mohlo zdát. Hudba
má k technice, matematice, fyzice a taky k počíta-
čům naopak hodně blízko. Vždyť tón se popisuje
fyzikálně chvěním o konkrétní frekvenci, kde se dá
matematicky popsat a spočítat interval mezi no-
tami. Barva zvuku je způsobena existencí tzv. vyš-
ších harmonických složek ve zvukovém vlnění. Je
hezké, když člověk ví nejen to, jak zvuk a taky
hudbu vytvořit, ale také jak funguje.

Mojí velkou oblastí zájmu je i záznam zvuku,
koncerty nahrávám, když to jde. Tam se svět infor-
matiky a hudby krásně prolíná. Taky kompozice je
věcí počítačů, takže tam je velkou výhodou, že se
orientuju v obou světech docela dobře. Člověk by
se divil, co všechno už dnes ty počítače dokážou,
jak kvalitní nástroje pro přehrávání kompozic exis-
tují. Ale já mám pořád raději živý orchestr, práce
s hudebníky je přece jenom lepší – i když náročnější.
A stroj, ten nikdy nebude mít srdce.

Analyzovat práci geniálních lidí, jako byli Bach,
Mozart nebo taky da Vinci, ukazuje, proč jsou jejich
díla tak geniální – protože se v nich nacházejí
vzorce dokonalosti ve vnímání lidskými smysly. Mů-
žete je nazvat matematickými, protože tak, jak my
vnímáme naprosto přirozeně, že 1 + 1 = 2, Bach
nebo Mozart věděli, kam mají dát tuto notu, pro-
tože tam bude nejlépe znít, tam ji bude lidský sluch
nejlépe vnímat. A jejich genialita spočívala v tom,
že jim to nikdo nemusel říkat, oni to prostě věděli,
cítili to.

Na co se můžeme jako vaši posluchači v le-
tošním roce těšit?

Těšit se můžete zejména na hlavní koncert sezony,
a to na koncert v rámci Noci kostelů, 24. května
2019 v líbeznickém kostele sv. Martina. Kromě Vi-
valdiho koncertu pro orchestr připravujeme také
Händelův koncert pro harfu a orchestr, kde se
k nám připojí skvělý mladý harfeník Martin Sadílek.
A na tomto koncertu zazní také téma z filmu
Schindlerův seznam, oscarového skladatele filmové
hudby Johna Williamse. Na to se obzvlášť těším,
protože budeme mít posily z řad dechových ná-
strojů a dílo zazní bez úprav, tedy tak, jak ho Wil-
liams původně napsal. Dále budeme už vlastně tra-
dičně spolupracovat se sborem Líbeznělky, takže
koncert to bude rozhodně krásný, já vás na něj
tímto všechny srdečně zvu a slibuji nezapomenu-
telný zážitek!

-mk-

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY 
(pokračování z prosincového Zpravodaje)

IX.

V 17. století objevují se v Líbeznicích tato jména:
Girgerovský, Martin Halík, Jan Junek, Vít Kaprál,
Mates Khöler, Wentzl Klein, Krabusovský, Jan Křeh-
náč, Matěj Kučera, Havel Lexa, Jiří Müller, Novák,
Petr Novotný, Martin Petržílka, Jan Plicka, Havel
Plicka, Martin Purnoch, Jan Sládek, Jan Svoboda,
Martin Šíla, Jan Šperlink, Tomáš Špička, Jiří Vyhlíd.

I před 300 lety byla zde známá pojmenování po-
zemků: V Lybnzniztti (V hliništi), gver Znovuiczy
(Pod Zvonicí), Za Svatým Václavem atd.

X.

Před 245 roky se konala na zdejší farnosti jakási visi-
tace, po níž farář Jan Kůrka (zde 1696 až 1728) se-
psal na tabulkách (tabelách) svou činnost a ho-
spodaření a připojil níže uvedený dopis, jehož mnohá
nečitelná místa _____ znesnadňují porozumění ob-
sahu listu, jenž byl napsán česky ve švabachu.

Připomínám, že tehdy r. 1713 byla fara v čísle 52.
V ní bydleli duchovní správcové do r. 1727, kdy byla
postavena nynější farní budova, jež teprve r. 1776
dostala číslo popisné 6.

V bývalé faře č. 52 se učilo od r. 1727 do r. 1829,
kdy tato chalupa byla zvětšena do dnešní podoby.

ROK V KNIHOVNĚ
V roce 2018 se rozšířily řady čtenářů z 350 pravidel-
ných návštěvníků na 383. Stále převažují ženy, mužů
chodí do knihovny málo. Je velmi milým zjištěním, že
se jednalo o navýšení čtenářů – dětí do 15 let, a to
z 133 na 169. Za rok proběhlo 6 706 výpůjček. Čte-
náři mohli (a často využívali) možnosti prodloužení
svých výpůjček. Řada návštěvníků knihovny používala
veřejný internet. 

Místní knihovna pořádá mnoho pravidelných akcí,
které jsou zaměřeny na široký okruh veřejnosti –
každé pondělí v měsíci od 14 do 16 hodin (vyjma let-
ních prázdnin) se schází Čtenářský klub dětí od 6 do
12 let. Poslední sobota v měsíci je dnem pro seniory.
Ve spolupráci se sociálním výborem knihovna pořádá
Klub dobré chvíle. Jen místo setkání je jiné – bezba-
riérová klubovna fotbalistů v hala Na Chrupavce.

V loňském roce se uskutečnil již 6. ročník Noci
s Josefem Ladou. Jedná se o ryze líbeznickou obdobu
akce Noc s Andersenem, při které děti tráví večer
v knihovnách při společném čtení knížek a pak zde
i spí. Líbeznické Noci předchází celodenní výlet, loni
jsme „dobyli“ Pražský hrad.

A abychom s dětmi neseděli „jen za pecí“ v Če-
chách, připravili jsme pro ně „návštěvu“ pravého
Ang lického čajového dýchánku s Živou angličtinou
Pavly Zarembové. Velký dík patří Pavle Zarembové i za
přípravu Halloweenského večírku. 

Naši čtenáři mají ve velké oblibě cestopisy, a proto
jsme uspořádali dvě přednášky s promítáním krás-
ných fotografií. Výpravu směr Rusko okomentovali
Tereza Svobodová se Zdeňkem Stibalem, který poví-
dání podmalovával krásnými fotografiemi. Do Íránu
s vůní čaje jsme se pak přenesli s Dagmar Frankovou. 

V programu knihovnických akcí nechyběl ani pro-
stor pro poezii – vzpomněli jsme na básníka Jaroslava
Seiferta v pásmu Jen pár slok... s recitátorem Rudol-
fem Kvízem a hudebnicí Veronikou Sedláčkovou (kvě-

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
3. 1. 1892 narozen anglický prozaik, lingvista
a literární historik John Ronald Reuel Tolkien –
Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky, Pán prstenů,
Příběhy z čarovné říše
5. 1. 1932 narozen italský prozaik, teoretik umění
a filozof Umberto Eco – Foucaultovo kyvadlo,
Jméno růže, Tajemný plamen královny Loany
6. 1. 1882 narozen český prozaik a publicista Ivan
Olbracht – Žalář nejtemnější, Anna proletářka,
Podivné přátelství herce Jesenia
10. 1. 1887 narozen americký básník Robinson
Jeffers – Ženy od mysu Sur, Pastýřka putující
k dubnu, Básně z Jestřábí věže, Mara
19. 1. 1877 narozen český básník, prozaik a dra-
matik Fráňa Šrámek – Měsíc nad řekou, Splav,
Stříbrný vítr, Tělo, Klavír a housle

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OBECNÍ KNIHOVNA

V ní pak byla dále škola do r. 1883, kdy byla po-
stavena školní budova čp. 142.

Já, Jan Kůrka, farář wesský Lÿbeznickÿch, přzÿ-
znáwám se tímto SubFide Sacerdotali, čze tak ga-
kočz.

____ byt Jeho císařské a královské milosti. Pán
náš nejmilostivější na nejponíženější přednapsaný
a prosbu vzácných pánů stavů v tomto království
českém Rectificati te zdat v zemi tohoto času u ve-
liké nerovnosti. Stojící ____ dlosti a těch procháze-
jících v obecním Contribuirovaní _____ ragrovací
a přitom ze strany ____ pořádnost voddaní, tak též
beneficiorum a záduší v dobrý způsob _____ dáti
a ti přiložena od vysoce jmenovaných pánů stavů
rozepsána, od Jeho císařské a královské Milosti nej-
milostivější potvrzena tabely prostředkem a dle
dobrého svědomí na papír uvedeného přiznání po-
žádati nejmilostivěji povoliti ráčila. Tomu Jeho cís.
a král. milosti nejmilostivějším nařízení žádosti uči-
niti po bedlivém _____ le dobrého svědomí vyše-
tření jak mých farních, tak taky mně svěřených
kostelních a zádušních statků, gruntů, práv a spra-
vedlnosti, užitkův a k tomu patřící věci, jak i tu mně
svěřených kostelů a záduší podstatu nejináče jsem
vynalezl však v tomto rejstříku uvádím. ____ při
příští od pánů stavů přiznána generální visistace
jinou ____ milým. Přiznání v sobě obsahuje a pa-
tenty míti chtějí. Sive inquanto, sive inquanti buďto
vinou mou neb vědomím mým se vynašlo neb za-
tajilo, tehdy zavazuji se tímto proji _____ dou každý
vynalezený schodek neb vypuštění na toliko quadra
___ lam, ale taky Strže ______ Spůsobem autraty
a škody vynahraditi, tomu na ____ zení podpis ____
můj i podpis v části visisti tímto sekreta strvrzuje.

Jenž se stalo na faře líbeznické anno Domini 1713
P. Jan Kurka, farář líbeznických 

AD

ten). K oslavě 100 let republiky se uskutečnila před-
náška Zdeňka Ležáka 100 let Československa v ko-
miksových obrázcích (listopad).

A nesmím zapomenout na přípravu dětských re-
citátorů a soutěž Líbeznická bublina pod vedením
úžasné učitelky Šárky Mišurcové v naší základní škole.
Knihovna poté uspořádala Poetické setkání, kde se
recitátoři předvedli nejen před svými rodiči, ale mají
toto setkání jako přípravu na krajská kola recitačních
soutěží.

Také líbeznická mateřská školka využila knihovnu
– připravila zde pro děti další čtení se starostou Mar-
tinem Kupkou (červen).

Závěr roku patří vždy vánočnímu programu, který
představuje slavnostní zakončení uplynulého roku
v knihovně.

AD
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Myslivecký spolek „BECKOV“ Bašť

Vás srdečně zve na

9. 2. 2019 ve sportovní hale Na Chrupavce
v Líbeznicích

K tanci a poslechu hraje hudební skupina KRÉDO.

Autobus

1. trasa: Klíčany 18:45, Sedlec 18:50, Bořanovice 19:00,

Líbeznice 19:10

2. trasa: Baštěk 19:15, Bašť 19:20, Líbeznice 19:30

Začátek 20:00 Vstupné 180 Kč Bohatá tombola

Lístky: 724 732 747 – J. Celler

Dámy a pánové – zadejte se! aneb Taneční co mě baví

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE 
A TANEČNÍ ŠKOLA MANŽELŮ VOJTĚCHOVÝCH

oznamují, že

ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ
na rok 2019/2020

se uskuteční 18. 2. a 19. 2. 2019 (pondělí a úterý)
17.00–19.00 hod. ve vstupní hale městského kina SD

kurzovné: 2 600 Kč /platí se při zápisu/

Další informace vám rádi poskytneme na tel.: 775 202 413
nebo tanecni.neratovice@seznam.cz

Milan Poříz – vedoucí tanečních kurzů
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Kalendář akcí 
pro rok 2019

  9. 2.    Vepřové hody
  9. 3.    Maškarní ples pro dospělé 
  16. 3.    Dětský karneval 
  13. 4.    Velikonoční trhy 
  30. 4.    Čarodějnice
Květen    Zahájení farmářských trhů
  12. 5.    Den matek v ZŠ Líbeznice
  25. 5.    Diskotéka Na Chrupavce
  11. 5.    Kolem kolem Líbeznic
  8. 6.    Líbeznické bludičky
  15. 6.    Dětský den a Mamutfest 
  20. 7.    Sejdeme se na náměstí 
  24. 8.    Country večer 
  7. 9.    Posvícení 
  14. 9.    Vinný košt

5. 10.    Diskotéka Na Chrupavce
12. 10.    Vejšlap povodím mratínského potoka 
17. 11.    Oslava 30 let svobody a demokracie
23. 11.    Zahajovací ples

1. 12.    Vánoční trhy a koncert v kostele 
sv. Martina

KALENDÁŘ AKCÍ 2019 ZŠ a ZUŠ
30. 1.     Koncert žáků ZUŠ
11. 2.     Koncert souboru MUSICA DA CHIESA
20. 2.     Koncert žáků ZUŠ
27. 3.     Koncert žáků ZUŠ
24. 4.     Koncert žáků ZUŠ
24. 5.     Noc kostelů
31. 5.     ZUŠ Open v Líbeznicích


