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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

HASIČI I TECHNICKÉ SLUŽBY SE DOČKAJÍ
MODERNÍHO ZÁZEMÍ

Číslo měsíce: 31 – to je počet výjezdů jednotky
SDH Líbeznice v roce 2019.

Po letech příprav a téměř roce výstavby se v pátek 7. února otevře nová hasičská zbrojnice a zá-
zemí technických služeb. Obci pomohl s investicí stát i Středočeský kraj. Celkové náklady dosáh-
nou téměř 30 milionů korun a samotný podíl obce představuje 22 milionů.

Návrh vzešel z architektonické soutěže, do níž se
přihlásily přední české architektonické ateliéry. Vy-
hrál návrh ateliéru Ehl & Koumar Architekti, který
výběrovou komisi oslovil zejména velmi jednodu-
chou stavební formou. Autoři ve svém soutěžním
návrhu navázali na původní uspořádání hospodář-
ských dvorů, které je v centrální části obce i po
mnoha desetiletích stále patrné. „Na pozitivním
hodnocení vítězného návrhu se shodli i samotní ha-
siči. Ti se pak zapojili svými připomínkami i do pří-
pravy podrobné stavební dokumentace, aby projekt
co nejvíce odpovídal jejich představám. A podobné
to bylo s technickými službami,“ shrnuje postup
příprav starosta obce Martin Kupka.

„Věděli jsme, že obec nemůže investovat mno -
ho finančních prostředků, a zároveň jsme chtěli 
pomoci jejímu urbanismu a vytvořit intimnější pro-
stor za Domem služeb. Navíc se vždycky snažíme
o to, aby naše stavby nebyly zbytečně okázalé, ale
aby sloužily svému účelu a měly svou důstojnost.
Aby působily střídmě a zároveň měly svou estetic-
kou, ale i morální hodnotu,“ říká k návrhu architekt
Tomáš Koumar.

Pro obec znamená vybudování hasičské zbroj-
nice a zázemí technických služeb významný krok
i ke zkvalitnění veřejného prostranství kolem Domu

služeb, kam denně dojíždějí občané z Líbeznic
i z nejbližšího okolí – z původní nezpevněné plochy
totiž vzniklo úhledné parkoviště s 21 novými par-
kovacími místy. Nově vysazené stromy mají navíc
originální ochránce. K dobré architektuře se tak při-
dalo i moderní výtvarné umění. Kovové strážce
stromů totiž navrhla a vytvořila Ivana Šrámková.
Každý z nich má teď navíc i své jméno a nechybí
ani Florián – patron hasičů.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBOU
BUDOV PROBĚHNE V PÁTEK 
7. ÚNORA V 16 HODIN

Kromě sboru dobrovolných hasičů dostávají
nové zázemí také líbeznické technické služby. „Vy-
tvořit moderní zázemí hasičů bylo nezbytně nutné,
protože dosavadní prostory v budově obecního
úřadu pro tento účel dávno nevyhovovaly a byly
brzdou pro další práci líbeznického hasičského
sboru. Zásadně se zlepší podmínky i pro technické

„Základna“ pro technické pracovníky obce                                                                                                 foto -na-

Milí spoluobčané,
přeji vám, abyste se v roce 2020 potkávali na uli-

cích naší obce se slušností a ohleduplností a aby se
dařilo vyhánět lhostejnost a buranství.

Nepíšu takové přání náhodou. Na začátku roku
jsem dostal krátce po sobě do starostovské schránky
tři e-maily. První byl o zdravení, druhý o rachejtlích
a třetí o odpadech v barevných kontejnerech. Pojď-
me to vzít popořádku.

Zdravení. K důležitým rysům života na vesnici
patří i to, že se tu lidé zdraví. Nechceme přece vy-
tvářet anonymní prostředí, kde nikdo nikoho nezná
a znát nechce. Ani by mě nenapadlo kohokoli nutit
do toho, aby se s ostatními kamarádil. To je opravdu
věc každého z nás a jsou naštěstí pryč doby, kdy se
sledovalo, kdo se s kým jak kamarádí a setkává. Po-
zdravit ale na ulici je obyčejný projev slušnosti a zá-
kladní lidské pozornosti. Vytvářet neanonymní pro-
středí má navíc v 21. století další velké výhody. Sice
má většina domů své zabezpečovací systémy, ale po-
střeh souseda a telefonát na policii může hodně za-
chránit. I život nemocné sousedce, která žije sama.
Doslova klíčové bylo upozornění, že už nějak dlouho
nebyla na zahradě. Časem můžeme každý ocenit vý-
hody neanonymní vesnice. A začíná to u jednodu-
chého pozdravu, kdy kromě nepatrného zvukového
výkonu věnujete těm druhým i trochu lidské pozor-
nosti, nebo dokonce úsměvu. To pak můžete k lep-
šímu proměnit celý den – těm druhým a vlastně
i sobě.

Rachejtle a konec roku – to je tradiční bolestná
komplikace. Zvažovali jsme několikrát, že bychom
připravili zvláštní obecní vyhlášku. Jenže ta by stejně
nic neřešila. Jen by byl na světě další papír. I velmi
hbitá obecní policie většinou nestihne dorazit na
místo odpalování před jeho ukončením. Uvědomu-
jeme si ale, že zejména nahodilé ohňostroje od Ště-
drého dne až po Nový rok trápí všechny majitele pej-
sků. Pravda je taková, že ohňostroje jsou u nás
povolené jen o silvestrovské noci. V ostatní dny je
třeba respektovat obecné nařízení o nočním klidu
v čase od 22 do 6 hodin. Nechceme rozšiřovat zá-
kazy. Prosím tedy všechny, kdo čtou tyto řádky a mají
zálibu v ohňostrojích, aby se chovali co nejohledupl-
něji k těm, které jejich zábava omezuje, nebo do-
konce straší.

Fotografie obsahu jednoho žlutého kontejneru –
k plastům to mělo opravdu daleko. Někdo si prostě
jen buransky ulevil od všeho možného. Likvidace
takto znečištěného separovaného odpadu stojí da-
leko víc a tím obec přichází o peníze na potřebné in-
vestice. Sám jsem si zakázal nad takovými projevy
buranství rozčilovat. Jenže to člověku stejně nedá.
Často máme plná ústa ochrany životního prostředí
a přitom u třídění odpadů můžeme začít.

Tak Vám všem přeji, abyste prožili po všech stránkách
slušný rok a museli se zlobit co nejméně – na sebe
i na ostatní.

Váš starosta

Dokončení na straně 2
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ROZHOVOR

ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Jaké jsou základní parametry rozpočtu obce
pro rok 2020 a v čem je specifický?

Příjmy obce budou v roce 2020 činit nejméně
110,5 milionu korun, výdeje pak 104,5 milionu
korun, z toho vychází rozpočtový přebytek ve výši
6 milionů korun. Je to tedy rozpočet přebytkový.
Věříme, že na straně příjmů se to číslo bude ještě
měnit, protože může vyjít některý z dotačních 
titulů, se kterým se v návrhu rozpočtu počítat
v tuto chvíli nedá. Specifické na letošním rozpočtu
je to, že na něm (naštěstí) oproti předchozím letům
nic zvláštního není. Opět jde o rozpočet přebytkový
a opět v něm zbývá prostor pro řadu rozvojových
investičních akcí v obci.

Jak jste ve finančním výboru přistupovali
k nastavení obecních příjmů?

Obecní příjmy jsou v zásadě dány předpokladem vý-
běru daní a zákonem o rozpočtovém určení daní.
Na straně příjmů je to tedy predikce (předpoklad)
ministerstva financí. Letos jsme se na výboru i s ve-
dením obce shodli, že nepůjdeme do úplně nejvíc
optimistické varianty a uvidíme, kam se ekonomika
bude ubírat. I o něco nižší výběr daní by tedy obec
na straně příjmů měla „ustát“.

Druhou stranou jsou výdaje. Můžete oko-
mentovat nejdůležitější výdajové položky? 

Kromě povinných výdajů jako veřejné osvětlení,
provoz škol a školky, nákladů na technické služby
apod. jsou to samozřejmě plánované investiční akce
podle priorit rady a zastupitelstva. Z loňského roku

zbývá investičně dotáhnout vybavení učeben školy,
dokončení všech cest a sadových úprav ve školním
areálu, obec počítá v plné spoluúčasti (bez dotací)
s novou přeložkou a novým osvětlením v ulici Na
Hůrce. Investice půjde i do dokončení výstavby ha-
sičské zbrojnice a zázemí technických služeb.

Jak do rozpočtu zasahují případné dotace
a s jakými investičními výdaji na větší pro-
jekty rozpočet počítá?   

Bez dotací se v dnešním světě, pokud něco v obci
chceme zbudovat, bohužel neobejdeme. I letos se
s nimi počítá. Umožní to třeba nový výtah na obec-
ním úřadě, který by měl pomoci zejména starším
spoluobčanům či maminkám s kočárkem, opravu
ulic Karla Hynka Máchy a Pod Lipami. Počítá se
i s rozvojem Areálu zdraví a s výstavbou nového pa-
vilonu zde. 

Líbeznicím se daří držet zdravé finance. Čím
to je?

Odpovědné financování má obec Líbeznice ve své
DNA. A není to otázka posledního zastupitelstva
a rady. Je to dlouhodobě. 

Jste předsedou finančního výboru. Jak
výbor pracuje a jaké jsou jeho nejdůležitější
úkoly? Řeší i jiné záležitosti vyjma roz-
počtu? 

Projednání a doporučení rozpočtu ke schválení za-
stupitelstvem je jeho největší kompetencí a priori-
tou. Dále projednává bilanci předchozího roku –

Konec roku je tradičně spjat se schvalováním jednoho z nejdůležitějších dokumentů – rozpočtu
obce na další období. Již několik let se daří v Líbeznicích držet vyrovnaný, nebo dokonce přebyt-
kový rozpočet. Jinak tomu nebude ani v roce 2020. Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet pro
rok 2020 na svém prosincovém zasedání. Na detaily rozpočtu a hospodaření obce jsme se zeptali
předsedy finančního výboru Petra Hoňka. 

v porovnání s celou republikou, je to takové schvá-
lení státního závěrečného účtu. Tedy vlastně toho,
jak to celé v loňském roce dopadlo. Rozpočet je
vždy o předpokladech, toto už o „tvrdých“ číslech.
Jinak výbor do chodu obce moc zasahovat nemusí.
Rada hospodaří odpovědně.

Na závěr jeden soukromý dotaz: Na co se vy
osobně těšíte v roce 2020?

Je toho spousta. Na každé dobré ráno, na úsměv
mých dětí a mojí ženy, na sklenku dobrého vína
večer a teď v zimě se těším na léto.

Děkuji za rozhovor.

František Grunt

Petr Honěk                                  foto osobní archiv

služby, které dosud svou techniku garážovaly v pro-
vizorních přístřešcích,“ říká místostarosta obce Mi-
chal Doubrava. 

„Velmi oceňuji architektonický návrh. Obě bu-
dovy do Líbeznic správně zapadají. Svým jednodu-
chým tvarem odpovídají původním hospodářským
stavbám, ale současně působí moderně. Jsem pře-
svědčen, že velmi dobře splní všechny provozní 
potřeby technických služeb i hasičů, kteří odtud
budou vyjíždět k zásahům hned v prvních dnech po
otevření,“ říká starosta Líbeznic Martin Kupka.

Velitel sboru dobrovolných hasičů Václav Paz-
dera dodává: „My se na novou hasičárnu těšíme.
Sice se trochu bojíme, jestli tady není té červené
barvy až moc, ale máme velkou radost z toho, že
získáváme kvalitní zázemí. Budeme teď mít mno-
hem lepší podmínky i pro další rozvoj naší práce při
ochraně zdraví a majetku lidí, firem i obcí v okolí.“

Stavba trvala 10 měsíců, tedy přesně podle
plánu. Termíny se podařilo dodržet i přesto, že
práce na několik týdnů zastavily archeologické ná-
lezy. Největší kus práce na stavbě hasičské zbrojnice
odvedla společnost Gema Art. Její stavbyvedoucí
Radovan Koutek říká: „Stavět s architekty je pro
každou stavební firmu náročná prověrka. Snažili
jsme se v maximální možné míře vyhovět nárokům
na provedení detailů a vycházet vstříc i nezbytným
úpravám projektu na místě. Věnovali jsme stavbě
opravdu velkou pozornost a péči.“

Stavební firma navíc vyšla obci vstříc i při pláno-
vání postupu prací. Velká část nových komunikací

i parkovacích míst slouží veřejnosti už od podzimu.
Obec také od první chvíle o postupu prací veřejnost
přesně informovala. Kromě živého přenosu na in-
ternetových stránkách mohli příznivci Facebooku
sledovat celý průběh stavby díky pravidelným ví-
kendovým reportážím přímo z místa. „Hodně se
o stavbě mluvilo i mezi lidmi. To je dobře. Je to dů-
ležitá obecní stavba. Bohužel musím zklamat ty,
kteří se ptali, zda na otevření seženeme toho zele-

ného žigulíka, který byl vidět před hasičárnou na
všech prezentacích. Nemůžeme ho sehnat a nevědí
o něm architekti ani archeologové,“ dodává s nad-
sázkou Michal Doubrava.

Slavnostní otevření obou budov proběhne v pá-
tek 7. února v 16 hodin a bezprostředně na něj 
naváže komentovaná prohlídka pro veřejnost.

-na-

Dokončení ze strany 1

V jednoduchosti je krása                                                                                                                                 foto -na-
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V AUTĚ JE NUDA, BUS NENÍ PRUDA! JSEM COOL, CHODÍM 
DO ŠKOLY PO SVÝCH!
Dopravní situace u obou škol se již částečně stabilizovala, přesto je hlavně v ranních hodinách stále ještě intenzivnější, než by bylo potřeba. Obec
realizovala prakticky všechna bezpečnostní opatření, která mohla – nové přechody pro chodce, měřič okamžité rychlosti, průjezd do ulice Dobrov-
ského, zprůchodnění celého areálu školy. Dalším krokem, který může pomoci, je celkové snížení aut, jež se v této lokalitě pohybují. V některých
městech to řeší radikálně, například ve Vídni u některých škol v ranních hodinách uzavřeli do ulic, kde jsou školy, vjezd pro motorová vozidla. V Lí-
beznicích tak radikální řešení není možné, obec tedy alespoň připravila kampaň Do školy pěšky, autobusem nebo na kole.

Kampaň vtipnými ilustracemi a texty upozorňuje na
to, že lepší než jet do školy autem je jít pěšky, po-
užít autobus, nebo pokud to počasí dovolí, i jiný
prostředek, například kolo nebo koloběžku. „Kam-
paní chceme dětem i rodičům ukázat, že není
nutné vždy jezdit do školy autem a že jít po svých
nebo použít jiný dopravní prostředek může být za-
jímavou alternativou. Kampaň není jen informační,
ale i motivační,“ představuje záměr obce starosta
Martin Kupka. Motivace spočívá v tom, že ve spo-
lupráci s třídními učiteli budou žáci, kteří nejezdí do
školy autem, odměněni vtipnou plackou, kterou
mohou nosit na oblečení nebo na školní brašně.

CHODIT PĚŠKY JE ZDRAVĚJŠÍ

Základem kampaně jsou dva grafické vizuály
a texty, jež představují alternativní způsoby dopravy
do školy a jejich výhody. Při chůzi nebo jízdě na kole
děti udělají něco pro své zdraví, pro přírodu a také
pro bezpečnost. „Pro kampaň jsme zvolili dětem
blízkou ilustrovanou grafiku s vtipnými obrázky
a texty, které jim čtivou formou představí výhody ji-
ného způsobu dopravy do školy. Pro šíření mezi děti
i jejich rodiče využijeme například prostírání pod
tácy ve školní jídelně, školní nástěnky nebo letáky,
jež budou distribuovány před školou,“ doplňuje
k detailům kampaně místostarosta František Grunt.
Kampaň bude rovněž komunikována na obecním
webu a sociálních sítích. Do kampaně byly zapojeny
i okolní obce, které rovněž přispějí k distribuci le-

táků a zveřejnění kampaně na obecních webech
nebo facebookových profilech. 

Kampaň byla realizována ve spolupráci s reklamní
agenturou Loosers, která je autorem celkové kon-
cepce a veškeré grafiky. Agentura všechnu práci na

Kampaň Do školy pěšky, autobusem nebo na kole, která má pomoci k celkovému snížení počtu
aut, jimiž jezdí ráno děti s rodiči do školy, pro potřeby obce zdarma realizovala reklamní agentura
Loosers. O tom, jak kampaň vznikla, jsme si povídali s ředitelkou agentury Ivou Bízovou. 

Iva Bízová                                    foto osobní archiv

DO ŠKOLY PĚŠKY, AUTOBUSEM 
NEBO NA KOLE

Jak jste se k práci na kampani pro obec Lí-
beznice vlastně dostali? 
Se zadáním na kreativní zpracování kampaně obce
nás oslovil místostarosta Líbeznic František Grunt.
František je náš bývalý klient, se kterým jsme před
devíti lety vytvořili jednu z nejúspěšnějších virálních
kampaní SuperVáclav, realizovanou pro společnost
Active24 a její produkt Superstránka.

Co všechno je na kampani vaše práce a co
realizovala obec?
Loosers vytvořili kreativní nápad, textace, vizuální
podobu kampaně a nápady na mediální formáty.
Obec Líbeznice si následně námi vytvořené vizuály
produkovala, rozmisťovala a distribuovala na po-
třebných místech.

Váš podíl na kampani byl pro bono, tedy
dobrovolný a bezplatný. Proč jste se k to-
muto kroku rozhodli? 

V první řadě jsme chtěli pomoci dobré věci. Líbilo
se nám, že nám představitelé obce dali volnou ruku
v generování nápadů, to je pro kreativce vždy mo-
tivující. Navíc Loosers už deset let pomáhají studen-
tům specializovaných oborů odstartovat kariéru
v byznysu prostřednictvím unikátního stážistického
programu Loosers FARM. V případě kampaně pro
Líbeznice jsme také pomáhali studentům. Jen tro-
chu mladším…

Jak vznikal celý nápad na grafickou podobu
kampaně? Proč zrovna toto animované
ztvárnění? 

My v Loosers pracujeme jiným způsobem, než je
v ostatních agenturách běžné. Nejsme rozděleni 
do jednotlivých oddělení (kreativa, projektový ma-
nagement, digital atp.), ale pracujeme v brandových 

kampani odvedla pro obec zcela zdarma. „Věříme, že
kampaň alespoň trochu zaujme a přispěje k tomu, že
ranní špičky u obou škol budou snesitelnější a dojde
i ke zlepšení bezpečnostní situace v obci,“ říká s nadějí
v hlase František Grunt. -na- 

Pokračování na straně 4
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týmech, kde v jedné místnosti, respektive na jed-
nom patře, sedí pohromadě art direktoři, copy -
writeři, projektoví manažeři a digitální specialisté
a starají se společně, jako jeden sehraný a konso-
lidovaný tým, o svěřené klienty a značky. A právě
jeden takový brandový tým Loosers vytvořil i celou
kampaň pomáhající řešit dopravní problémy v Lí-
beznicích. Kampaň cílí primárně na děti (ale i na
jejich rodiče), proto jsme se rozhodli vydat mo-
derní ilustrovanou cestou, která reflektuje styly,
jež u dětí rezonují a baví je. Ať už v animovaných
filmech, knihách, či hrách.

Kdo je autorem těchto nápaditých a vtip-
ných ilustrací a textací? 

Za vizuální i textovou podobou celé kampaně stojí
kreativní tým agentury, ilustrátorkou byla SurowSKI. 

Myslíte si, že kampaň opravdu může po-
moci ke zlepšení dopravní situace u líbez-
nických škol? 

Řešení tohoto problému vyžaduje určitě celý kom-
plex opatření, která představitelé obce již učinili či
realizují. Kampaň je jedním z prvků, který pomůže

v osvětě, má dětem i rodičům takzvaně otevřít oči
a hlavně je inspirovat k tomu, aby začali uvažovat
o jiných způsobech dopravy do školy. Kvůli obci, ži-
votnímu prostředí i kvůli svému zdraví.

V rámci přípravy kampaně jste měla mož-
nost se s Líbeznicemi seznámit. Jak se vám
tady líbí? 

Mně osobně se velmi líbí to, co obec Líbeznice dělá
pro své občany a také jak přistupuje k architektuře,
budování infrastruktury a ke stavbě nových budov.
Volí kvalitu a skvělý design. I proto je o této obci
slyšet. 

Vaše agentura se jmenuje Loosers. To je do-
cela vtipný název pro někoho, kdo má tvo-
řit úspěšné kampaně. Jak takovýto název
vznikl? 

Agenturu jsme založili před deseti lety, kdy star-
tovala krize. Vybudovali jsme ji doslova na zelené
louce. Dělali jsme většinu věcí úplně jinak, než
bylo běžné v klasických reklamních agenturách.
Chtěli jsme provokovat a být černou ovcí české
reklamy. Základem byla, je a bude odlišnost, krea -

tivita a odvaha. Těmto hodnotám, na kterých jsme
se rozhodli stavět, název Loosers perfektně odpo-
vídal (a odpovídá). Protože základ vychází ze slova
loose (volný), nikoli lose (prohrát). Malý detail
mezi užitím dvou a jednoho písmene O dělá velký
rozdíl. Zvolení takového názvu bylo odvážné
i chytré. Přesně v duchu našeho claimu „Small
Things. Big Difference“.

Čím vším se agentura Loosers zabývá? 

Pracujeme pro dvě úspěšné banky (ČSOB a mBank),
velké korporátní klienty (Nestlé – Nescafé, JOJO, 
Friskies, YES, Stock Plzeň Božkov – Fernet Stock
a Black Fox, Palladium), úspěšné české firmy (Letiště
Praha, Madeta, Severochema – PePo, Preciosa – Vi-
nolok, Pivovar Holba). Kompletně jim zajišťujeme
reklamu a komunikaci, z pohledu strategického,
kreativního i produkčního. Staráme se také o jejich
komunikaci v digitální oblasti a na sociálních sítích.
Celých 99 % našich nápadů produkujeme v sil-
ném inhouse produkčním týmu, k produkcím jsme
schopni využívat i vlastní foto- a videoateliér.

-na-

Práce na návrhu změny začínají                                                                                                                                                                                                      foto -na-

ZMĚNA Č. 2 
ÚZEMNÍHO PLÁNU
LÍBEZNIC 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 16. prosince
2019 rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního
plánu obce Líbeznice. Hlavním důvodem jsou nutné
dílčí změny územního plánu, které je potřeba udě-
lat v souvislosti s budováním a rozšiřováním zele-
ného pásu kolem obce. V územním plánu je třeba
realizovat změny, jež pomohou k hladkému budo-
vání zeleného pásu a vycházejí vstříc i územní studii

pásu, která je již také zastupitelstvem obce schvá-
lena. „Zelený pás kolem obce považujeme za velice
důležitou stavbu, která na dlouhé roky, ba desetiletí
narýsuje jasné hranice obce a zamezí tak rozrůstání
Líbeznic dále do polí. To je i jasná zpráva směrem
k místním zemědělcům a vlastníkům půdy, pro něž
je důležitá jistota, že se obec nebude dále rozrůstat.
Proto jsme se rozhodli budování pásu ještě podpořit
plánovanými změnami v územním plánu,“ komen-
tuje důležité rozhodnutí zastupitelstva místosta-
rosta obce František Grunt. Změna územního plá-
nu v sobě i nadále nese základní strategii zastupi-
telstva i vedení obce, že nebudou vznikat žádné
další nové plochy pro bytovou zástavbu. „I další
změny v územním plánu úzce souvisí se zeleným
pásem. Jedná se hlavně o pozemky pod tímto

pásem a využití pozemků v jeho okolí. Návrh změn
bude směřovat k možnosti vybudovat na těchto po-
zemcích potřebnou infrastrukturu, která by do Lí-
beznic přinesla zajímavé projekty a případně nová
pracovní místa,“ doplňuje k plánované změně
územního plánu starosta obce Martin Kupka. 

Zastupitelstvo obce stanovilo lhůtu pro podávání
návrhů na zařazení do plánované změny č. 2 do 
28. 2. 2020. Do tohoto termínu mohou občané 
Líbeznic na obecní úřad podávat své návrhy na
změny územního plánu. Návrhy pak budou pečlivě
posouzeny a žadatelé informováni o výsledku řízení. 

Pokud vše půjde hladce, měla by Změna č. 2
Územního plánu obce Líbeznice vejít v platnost
koncem roku 2020. 

-na-
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VODA JE 
OD NOVÉHO ROKU
DRAŽŠÍ
Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a. s.
(VKM), stanovila pro rok 2020 cenu vodného
a stočného na 105 Kč včetně DPH za 1 metr ku-
bický vody. Zvýšení ceny má pomoci nezbyt-
ným investicím do obnovy infrastruktury i do
nových zdrojů vody. Pro občany bude zvýšení
ceny znamenat v průměru 1 Kč denně v ceně
vodného a stočného za každého odběratele
navíc.

VKM musí řešit nedostatek pitné vody a hava-
rijní stav na několika místech vodovodní soustavy.
„Pokud bychom okamžitě nezačali investovat,
mohlo by se brzy stát, že na řadě míst lidem z ko-
houtků voda nepoteče,“ vysvětluje předseda před-
stavenstva VKM Radek Větrovec. Kritickou situaci
jednoznačně potvrdil přehled nezbytných investic,
které si vyžádalo nově zvolené představenstvo spo-
lečnosti. „Řešení není možné dále odkládat. Cena
vodného a stočného se nezvyšovala od roku 2015,
což bohužel brzdilo financování obnovy kriticky
ohrožených částí vodárenské soustavy,“ dodává.

Primárním úkolem společnosti je zajistit dosta-
tečné množství pitné vody. Vývoj posledních let
ukazuje, že zejména v letních měsících spotřeba
převyšuje kapacitu stávajících vodních zdrojů. Proto
VKM v letošním roce nakoupilo i více než 5 milionů
litrů vody denně z pražské vodárenské soustavy. Pro
zajištění dodávek vody z Prahy je ale zapotřebí 
rekonstruovat dříve téměř nevyužívaný přivaděč

z pražského vodojemu Kopanina, čerpací stanici
v Hostouni i vlastní vodojem Kopanina. Technický
stav těchto objektů totiž neumožňuje trvalý odběr
vody.

Největší problém – shybka u Obříství

Pro Líbeznice představuje v současnosti nejdrama-
tičtější hrozbu havarijní stav jedné jediné součásti
vodárenské sítě, takzvané shybky pod Labem.

Ta se nachází u Obříství a jde o technologicky
složité zařízení na dálkovém přivaděči vody, které
slouží k překonání toku Labe. Přivádí vodu z Měl-
nické Vrutice pro celou oblast Kladenska, Kralup
nad Vltavou, Odolenu Vodu a desítky menších obcí.
Obdobná zařízení jsou vzhledem ke svému vý-
znamu a komplikovaným možnostem opravy vždy
budována ve zdvojené verzi (dvě ramena, jednoho
vedení). Tak je tomu i v tomto případě, bohužel po
letech provozu je jedno rameno již zcela nepouži-
telné a druhé není v dobrém stavu. Bylo by velmi
nezodpovědné nepřistoupit k okamžité obnově,
protože důsledkem úplného přerušení přivaděče by
byl dlouhodobý výpadek dodávek vody nejen pro
Líbeznice, ale prakticky pro celou oblast na sever
od Prahy.

„Už více než rok usilujeme o to, aby společnost
VKM jako provozovatel zdejší vodárenské soustavy
vybudovala novou shybku. Bohužel cena obnovy
této padesát let staré shybky překročí částku 100 mi-
lionů korun. Společně s dalšími nezbytnými investi-
cemi je důvodem, proč společnost VKM přikročila
ke zdražení vody,“ vysvětluje starosta Líbeznic Mar-
tin Kupka. Společnost tak ročně získá na nutné in-
vestice navíc téměř 90 milionů Kč. Podle odhadů
bude zvýšení ceny znamenat v ceně vodného
a stočného pro jednoho odběratele (například byt
nebo rodinný dům) v průměru korunu denně.

-na-
Mělnická Vrutice – odtud teče voda i do Líbeznic
                                                         foto archiv VKM

OBEC LÍBEZNICE
OPĚT VYHLAŠUJE
SOUTĚŽ 
O „NEJKRÁSNĚJŠÍ
LÍBEZNICKÉ 
PRŮČELÍ“
V loňském roce se do soutěže o nejkrásnější líbez-
nické průčelí přihlásily dva projekty, o vyhodnocení
soutěže jsme psali v prosincovém čísle Líbeznického
zpravodaje. I v roce 2020 se Rada obce rozhodla
vyhlásit stejnou soutěž a motivovat tak všechny,
kdo se rozhodnou pro opravu průčelí nebo celých
fasád svých domů. Podmínky soutěže jsou stejné
jako v roce 2019. Rozsah dotčených nemovitostí
není nijak omezen, soutěžit mohou domy po celých
Líbeznicích, které projdou úpravou průčelí kdykoli
v kalendářním roce 2020. Soutěžní projekty budou
hodnoceny porotou, přičemž největší důraz bude
kladen na celkové provedení, lokalitu, použité ma-
teriály a soulad úpravy fasády průčelí s vesnickým
rázem a koloritem centra obce. Soutěž se vztahuje
výhradně na rekonstrukce stávajících fasád. 

PŘIHLÁŠKY OZNAČTE 
NA OBÁLCE „PRŮČELÍ 2020“

Výše finanční odměny činí za 1. místo 20 000 Kč,
za 2. místo 15 000 Kč a za 3. místo 10 000 Kč. Uzá-
věrka přihlášek je 30. listopadu 2020, výsledky
budou vyhlášeny do 15. prosince 2020. 

Soutěžní rekonstrukce fasády statku v ulici U Studánky z roku 2019                              foto Vratislav Srb

Kdo bude mít zájem se do soutěže přihlásit,
stačí vyplnit přihlášku a tu spolu s přílohami ode-
vzdat na adresu: Obec Líbeznice, Mělnická 43. Pří-
lohu přihlášky tvoří popis přihlášeného řešení,
včetně popisu použitých materiálů a řemeslných
postupů a fotky průčelí před a po rekonstrukci. 

Přihlášky i přílohy musí být v zalepené obálce
s označením „Průčelí 2020“.

Kompletní informace o soutěži i přihláška jsou
k dispozici na webu obce www.libeznice.cz nebo
k vyzvednutí na obecním úřadě. 

František Grunt
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PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI KULTURY,
SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2020
V roce 2019 proběhlo v rámci programu na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit více než 20 akcí organizovaných ob-
čany Líbeznic. Kromě již tradičních akcí se uskutečnilo i několik akcí nových, je vidět, že nápady v obci jsou a přidávají se další i další organizátoři,
kteří mají chuť a čas uspořádat akci pro ostatní. Za to jim všem patří velké díky. 

TÉMA

I v roce 2020 vyhlašuje Obec Líbeznice výzvu na
podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volno-
časových aktivit. Pro rok 2020 je finanční alokace
navýšena na 170 000 Kč.

Cílem výzvy je podpora jednorázových společen-
ských akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových

aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního
života v obci. 

Termín pro podávání žádostí: 8. 2. 2020 – 28. 2.
2020.

Žádosti mohou podávat fyzické osoby s trvalým
bydlištěm v Líbeznicích nebo spolky a neziskové or-

ganizace, které v Líbeznicích mají své sídlo nebo
vlastní organizační jednotku. Minimální výše pří-
spěvku je 1 000 Kč, maximální 10 000 Kč. 
Více informací a podmínky grantu na 
www.libeznice.cz.

-fg-

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

Zkrátka a dobře se rada a zastupitelstvo obce snaží zbytečně nerozmnožovat vyhlášky a nařízení a nezahlcovat občany, obec a obecní policii dalšími paragrafy.
Abychom ale přece jen přispěli ke klidnějšímu a spořádanějšímu životu v obci, otiskujeme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností, sousedských
výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho otištění přispělo k tomu, že by se žádná další vyhláška ne-
musela psát a schvalovat, bylo by to víc než skvělé: 

VÁNOČNÍ 
AKADEMIE
Taneční škola Dany Gregorové uspořádala před Vá-
nocemi pro své příznivce třetí akademii. V sobotu
14. prosince velký sál Na Chrupavce pokryl černý
baletizol a gymnastický koberec, slavnostní atmo-
sféru doplnilo modré podsvícení. Rodiče, prarodiče,
sourozenci a kamarádi mohli vidět jak ukázky z ta-
nečních a gymnastických lekcí, tak nové choreogra-
fie všech ročníků školy.

Další přehlídka tance a umění „Líbezné tančení
2020“ proběhne v líbeznickém Divadle kouzel v ne-
děli 14. června.

Těšíme se na vás!
Gernerovi Naše malé tanečnice                                                                                                  foto archiv taneční školy

Líbezné desatero
1) Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož

i ostatní dopravní předpisy. Neparkuj na mís-
tech, 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 cyklis-
tům. Chovej se za volantem slušně.

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

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

4) Třiď odpad. Ale správně! Házej do barevných
kontejnerů správné věci. Šetři místem a roz-
měrné 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 neděláš.

5) Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj noční klid
a snaž se k tomu přimět i své děti. Pokud je
to možné, vyhni se sekání trávy, všem hluč-
nějším domácím a stavebním pracím ve ve-
černích časech (po osmé hodině) a také brzy
ráno – zejména o víkendech. Zachovej úplný
klid alespoň v neděli ráno – do 10. hodiny.
Ohňostroje se nemusí líbit všem – měj ohled
na sousedy a domácí mazlíčky. 

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

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

8) Pokud je to možné, podporuj místní podnika-
tele. Nakupuj v obci, dej si pivo v místní hos-
podě, nech si udělat stůl u místního truhláře.

9) Plať včas obecní poplatky.

10) Sleduj aktuální dění v obci na www.libez-
nice.cz a pozorně čti Líbeznický zpravodaj
(což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi desatero
dočetl až sem).

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

Samozřejmě že je to celé trochu nadsázka. Nejsme naivní idealisté. Kdyby se ale aspoň zlomek uchytil, nebylo by to k zahození. (Proto toto číslo Líbeznického
zpravodaje zachovej doma stále na viditelném místě – nejlépe na záchodě.)

Rada obce
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VÁNOČNÍ SBÍRKA 
V LÍBEZNICÍCH
V prosinci proběhla už třetí Vánoční sbírka.
Letos organizátoři vybrali Dětský domov Ledce
a nově Sklad pro pěstounské rodiny ve Velkých
Hamrech. Sklady jsou potřebné, zjednodušují
přípravu pro nově příchozí „pěstouňátko“. Zde
si pěstouni mohou půjčovat vše od postýlek
přes oblečení po hračky nebo třeba plenky.
Proč je dobré podporovat sklady pro pěstoun-
ské rodiny? Připravili jsme rozhovor s iniciátor-
kou sbírek Julií Černou a zakladatelkou Skladu
Sluníčko v Libereckém kraji Petrou Švecovou. 

Rozhovor s Julií Černou

Jak tento nápad vznikl? 

Dlouho jsem přemýšlela, jak mohu ve svém okolí
sama pomoci. Být občansky aktivní. A jako máma
jsem chtěla zužitkovat věci po dětech. Inspirovala
mě místní facebooková skupina Líbeznický bazar
v čele s Lenkou Zahradníkovou a Veronikou Maxo-
vou. Za bazarem je krásná myšlenka cirkulární eko-
nomiky, aby věc, kterou nepotřebuji, mohla sloužit
dál někomu jinému, a naopak, pokud něco potře-
buji, mohu využít místní komunity a nakoupit
z druhé ruky. Tím může každý omezit neustálé na-
kupování v obchodech a prodloužit životnost věcí,
které už někdo má doma. 

Proč zrovna sbírka pro pěstounské rodiny?

Na sociálních sítích existují skupiny, kam pěstoun-
ské rodiny píší, co by právě potřebovaly, a já jsem
viděla příležitost, že bychom mohli zprostředkovat
věci místních obyvatel, které už nepotřebují. Za
každým dítětem, které jde do pěstounské rodi-
ny, stojí velký osobní příběh. A lidé rádi podporují
projekty, u nichž mohou vidět, kam přesně jejich
pomoc směřuje. Každý se může podívat na stránky
a přečíst si příběhy jednotlivých rodin. Sbírky, které
jsme v Líbeznicích pořádali, směřovaly na podporu
skladu v Praze 11 a skladu v Libereckém kraji. Oba
sklady vedou samy pěstounky zdarma ve svém vol-
ném čase. 

Proč máme podporovat zrovna pěstounské
rodiny? 

Berou na sebe službu péče o děti, které jsou rodi-
čům odebrány z jakéhokoli důvodu – rodiče na-
příklad umřeli, nestarají se o děti anebo nějakým
způsobem ve výchově selhali. Jsou dvě varianty –
dítě jde buď do ústavní péče, nebo do pěstoun-
ských rodin. A jak ukazují veškeré výzkumy, ná-
hradní rodina je z krátkodobého i dlouhodobého
hlediska pro dítě prospěšnější a je i výhodnější pro
stát z hlediska ekonomického.

Čím jsou pro pěstouny důležité sklady?

Pěstouni, se kterými jsem se setkala, ať už pře-
chodní, nebo stálí, jsou vděčni za jakoukoli pomoc.
Nikdy nevědí dopředu, jak staré dítě k nim přijde.
Mají miminko, pak k nim přijde puberťák a pak
třeba dítě pětileté. Není v jejich silách mít v domác-
nosti vše pro holky i pro kluky různého věku. Proto
začaly vznikat sklady pro pěstouny. Zde si mohou
vše vypůjčit. Věci, které už nepotřebují, mohou do
skladu zase vrátit.

Většinou se jedná o aktivitu samotných rodin.
Ve velmi málo případech pomůže obec, například
s poskytnutím svých prostor. 

Co to vlastně znamená, být pěstounem?
Proč by měli lidé posílat věci právě jim?

Do pěstounských rodin se umísťují děti odebrané
rodičům od malinkých, často nedonošených mimi-

nek až po velké školní děti, které mají za sebou ně-
jakou traumatickou zkušenost. A je skvělé, pokud
dítě může dostat individuální pomoc v rodině a ne-
musí být v ústavní péči, kde není čas na to, aby
každé dítě mělo pozornost 24 hodin denně. Když
posloucháte pěstouny, vidíte, s jakou péčí se o děti
starají, o děti, které nejsou jejich a které půjdou za
nějakou dobu zase dál. Mají můj veliký obdiv za ve-
škerou svou péči a lásku, kterou dávají.  

Jak to funguje prakticky? 

Přechodní pěstouni se starají o dítě maximálně rok
a od nich putuje zpět k vlastním rodičům, k nové
rodině formou adopce, do náhradní rodinné péče
v trvalých pěstounských rodinách. Pokud se nikdo
nenajde, kdo by se o dítě postaral, jde do ústavní
péče v dětských centrech nebo dětských domo-
vech. Slyšela jsem často příběhy pěstounů, kteří si
zažádali o status trvalých pěstounů, pokud se ne-
najde trvalá náhradní rodina. Nechtějí dopustit, aby
dítě, o které se tak dlouho starali, šlo do ústavu.
Často se jedná o děti s nějakou formou handicapu
anebo děti romské. 

Je o sbírky v Líbeznicích zájem?

Ano, je velký zájem a jezdí lidé i z okolních obcí. Za
to patří všem rodinám i jednotlivcům, kteří darují
věci, obrovský dík! Je znát, že místní lidé jsou ob-
čansky aktivní a že jsou na podobné aktivity zvyklí.
Je skvělé, že vedení obce podporuje místní spolky.
Minulá sbírka byla úspěšná i díky tomu, že jsme se
spojili s akcí Líbeznického bazaru, která probíhala
v místní škole. Poslední sbírka zase proběhla ve spo-
lupráci s již tradiční Vánoční sbírkou, která se koná
na Areálu zdraví v kavárně MéLíbeKafe, za kterou
stojí především Lucie Baudyšová a Veronika Ma-
xová. K ruce mají ale spousty pomocníků.

Rozhovor s Petrou Švecovou

Jak vás napadlo otevřít si sklad pro pěstouny?

Sama jsem pěstounka. V létě jsem sháněla vybavení
pro dvojčátka. Uvědomila jsem si, kolik potřebuji
věcí. Naštěstí tento rok se otevřelo několik skladů
pro pěstouny. Jeden z nich otevřela paní Ptáčková
na Praze 11. Zajela jsem k ní a uchvátilo mě, jak 
je vybavená. Sehnala jsem díky ní snad úplně
všechno! A říkala si, proč něco takového není
i u nás. Sehnala jsem prostory a vrhla se do toho. 

Proč jsou pro vás sklady tak důležité?

Nejdůležitější jsou pro děti, které dostáváme. Dám
vám příklad. Nyní mojí kolegyni volali, že jí přivezou

ani ne za dva dny dítě. Že se jedná o holčičku
a jakou má velikost, zjistíte třeba den dopředu. No
a když takhle dostanete po miminku pětiletou hol-
čičku, nemáte doma nic. Musíte vše koupit nebo
sehnat po známých a máte na to den dva. Díky
skladům máme mnohem větší možnosti. Vedle ob-
lečení, vybavení, knížek a třeba hraček si můžeme
půjčit například sportovní vybavení – kolo, lyže
a další. To je přidaná hodnota. To bychom si jinak
nemohli dovolit, když k nám chodí děti na tak krát-
kou dobu. 

Jaké to je, být pěstounem?

Stát se pěstounem byl můj sen a nebylo to vůbec
jednoduché. Trvalo dva a půl roku, než jsem se pěs-
tounem oficiálně stala. Bylo to hodně administra-
tivy, pohovorů, testů, školení. Nakonec ze sedmi
jsme prošli jen čtyři. Ale stojí to za to! První hol-
čička, kterou jsem dostala, byla nedonošená a měla
abstinenční příznaky. Běhala jsem s ní hodně po
doktorech, nosila ji na rukou od rána do večera.
Vlastně u mě byla i v noci. Nedokážu si představit,
že by byla v ústavu, že by nedostala péči, kterou
jsem jí mohla dát. Naštěstí všechno dobře dopadlo
a teď už je u svých adoptivních rodičů. Nyní mám
u sebe dvojčátka. Jejich maminka je ve vězení a ta
u mě budou asi delší dobu. Zřejmě ode mě půjdou
k trvalým pěstounům, než se matka vrátí z vězení.
Jsou to také „nedonošeňátka“ a asi dvakrát týdně
s nimi běhám po doktorech na všechna možná vy-
šetření. Také jim musím dát první ranou péči, dítě
si v tomto věku vytváří vazby, když zapláče, musí
vědět, že někdo přijde. Potřebují hodně chovat,
nosit. Ale stojí to za to! 

Jak sklad funguje? 

Se skladem mi naštěstí pomáhá rodina. Maminka
s přítelem mi poskytli prostory, které nevyužívali,
a jsou mi velkou pomocí. Díky nim je do skladu
skoro nepřetržitý přístup. Je to pro nás pěstouny
důležité. Musíme reagovat rychle. Pěstouni k nám
chodí, vyberou si věci, které potřebují, a přinesou
věci, ze kterých už děti vyrostly anebo které už ne-
potřebují. Je to velká pomoc, že nemusíme všechny
věci skladovat doma. Také spolupracuji s ostatními
sklady po republice. Pěstouni jsou ověření, tak
víme, kdo si u nás věci půjčuje. Věci si přeposíláme
anebo pro potřebnou pomoc přijedeme. Fungu-
jeme jako komunita. A je skvělé, že nám pomáhají
i lidé, kteří pěstouni nejsou. Moc si každé pomoci
vážíme!

Lucie Baudyšová 

Vybralo se opravdu hodně. Díky.                                                                                                            foto LB
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LÍBEZNICKÝ 
ADVENT A VÁNOCE
2019
Advent je v Líbeznicích tradičně obdobím mno-
ha akcí a sousedských setkání. I když máme vá-
noční dobu již za sebou, pojďme si zavzpomínat,
co všechno se u nás minulé Vánoce dělo. 

První adventní neděle připadla na 1. prosince. Tento
první den předvánočního období u nás vždy zaha-
jujeme adventní trhy. Letos bylo možné si na nich
opět zakoupit spoustu dobrot včetně sladkostí, cu-
kroví, uzenin a různých tradičních pochutin. Ten,
kdo si nestihl vyrobit adventní věnec doma nebo se
mu do této činnosti nechtělo pouštět, mohl si zde
vybrat podle svého vkusu. Také bylo možné zakou-
pit nejrůznější drobné dárečky a třeba tím podpořit
pečovatelskou službu Antonia. Před společným
zpěvem koled, který začal v 17 hodin, se spousta
zúčastněných mohla posilnit svařákem. A potom už
nás všechny čekaly dva vrcholy celého dne. Prvním
z nich bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu,
které bylo letos opravdu neobyčejné. V sousedství
smrku, jejž jsme pravidelně po několik let rozsvěceli,
byl totiž loni na podzim zasazen strom zcela nový,
který měl první adventní neděli svoji premiéru.
Všichni zúčastnění si zároveň mohli letos už po-
druhé v parčíku před kostelem prohlédnout líbez-
nický betlém z dílny Mira Jakubčíka. Druhým vrcho-
lem slavnostního dne byl jako již tradičně vánoční
koncert v kostele sv. Martina. Tentokrát šlo o udá-
lost vskutku mimořádnou – představila se nám totiž
zpěvačka Jitka Zelenková. Na ty, kdo se na koncert
vypravili, čekal vpravdě nádherný hudební zážitek. 

V adventním období proběhlo ještě několik dal-
ších akcí, které přispěly k hezké atmosféře čekání
na Ježíška. Pro nejmenší děti byla připravena miku-
lášská nadílka v restauraci Žlutá karta a pro dospělé
sportovce Vánoční večerní běh pořádaný Stonož-
kou Líbeznice a týmem Líbeznického koloběhu. Pro
menší sportovce a rodiny s dětmi pořádal stejný tým
každoroční oblíbenou Andělskou cestu. Vánoční
atmosféra v naší škole se dále nemohla obejít bez
letos již 8. vánočního Líbeznění, kde představili své
hudební umění žáci naší ZUŠ. V období Vánoc by-
chom se měli všichni umět podělit s potřebnými.
Hezkým příkladem šla kavárna MéLíbeKafe, když
uspořádala vánoční sbírku na podporu Dětského
domova Ledce. 

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020

Tradičním vrcholem líbeznických Vánoc ale bývá
setkání sousedů na Štědrý den. Letos se za tímto
účelem sešlo na Mírovém náměstí opravdu hodně
lidí. Je krásným zvykem setkat se v tento den se
svými přáteli a známými, zazpívat si společně ko-
ledy a popřát si hezké Vánoce. I letos bylo možné
při společném zpívání koled ochutnat pravý hasič-
ský grog (pro drsnější nátury), vynikající svařené
víno od líbeznických baráčníků, unikátní punč od
našich zahrádkářů a také horkou čokoládu od paní
doktorky Hlavičkové. Naše štědrovečerní domovy
potom rozsvítilo Betlémské světlo, které jako vždy
přinesli do Líbeznic naši skauti. V kostele sv. Martina
se na Štědrý den konala tradiční dětská vánoční
mše s koledami a hudebním doprovodem dětí
a půlnoční mše, na níž zazněly pastorely a koledy
s doprovodem varhan a trubky.

Kalendářní rok potom zakončila na silvestra
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby, která zazněla
v našem kostele už po čtyřiatřicáté. Toto nádherné
dílo představil velký sbor za doprovodu orchestru
a varhan, vše pod vedením Lucie Štolové. Tato mše
je každoročním velkým zážitkem i pro ty, kdo kostel
běžně nenavštěvují. 

Vánoční atmosféra se Svatou Trojicí                      
foto Petra Hajská

Spokojený pan trenér se svými svěřenci                
foto archiv Týmu

TÉMA

ATLETICKÉ 
OHLÉDNUTÍ ZA
ROKEM 2019
Rok 2019 byl pro nás všechny prvním rokem fun-
gování našeho samostatného sportovního oddílu
Atletika Líbeznice, z. s., který byl zapsán v lednu
2019 a navázal na již fungující atletický oddíl. Tímto
bychom také chtěli upřímně poděkovat paní Mi-
riam Kupkové, zakladatelce původně pouze zájmo-
vého atletického kroužku pod spolkem Stonožka
Líbeznice, o. s., za skvělý nápad najít trenéra atle-
tiky, pana Tomáše Pšeničku, a zaujmout místní
i okolní děti tímto sportem.

V roce 2019 jsme pokračovali v pořádání již za-
vedených závodů, jak uzavřených oddílových (ha-
lové v lednu v hale Na Chrupavce a venkovní v říjnu
na Duhovce), tak závodů veřejných („Duhové atle-
tické závody“ v dubnu a „Podzimní běh na Du-
hovce“ v listopadu).

Děti z oddílu ale soutěží také v mnoha dalších
soutěžích a závodech, které pořádá Český atletický
svaz a také jiné republikové oddíly. V září jsme na-
příklad s několika vybranými atlety vyrazili na atle-
tické hry EKAG (= European Kids Athletics Games)
do Brna, kde atleti v dresech Líbeznic měli možnost
porovnat své výkony s mezinárodní konkurencí. Ne-
zalekli se, a dokonce přivezli i medaili. Navázali jsme
také užší kontakt s tělocvikáři ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Líbeznický advent a Vánoce tedy již skončily. Při
pohledu na kalendář budoucích akcí je ale jasné, že
společenský život u nás v obci nekončí nikdy. Tak
tedy šťastný nový rok 2020 prožitý ve zdraví a plný
dalších setkávání s milými lidmi vám všem!

Pavla Zarembová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY
a pomáhali jsme při účasti školy na celorepubliko-
vých běžeckých závodech „Čokoládová tretra“
a „Štafetový pohár“, kde se i spousta našich atletů
podílela na krásných výkonech. 

Co se týká výkonů a umístění našich jednotlivců
i družstev, byl loňský rok atleticky zatím nejúspěš-
nější. Naše mladší žactvo dosáhlo několika medai-
lových příček jak v rámci Krajských přeborů jednot-
livců, tak i družstev celého Středočeského kraje.
Starší žactvo také předvedlo krásné osobní výkony
v Krajských přeborech jednotlivců a získalo několik
cenných medailí. Obrovskou radost nám ale udělalo
naše družstvo přípravek, kde děti bojovaly ze všech
sil a ve finále Krajských přeborů družstev přípravek
Středočeského kraje zabralo naše A družstvo tu nej-
lepší = ZLATOU příčku! 

Velmi milé překvapení nám v listopadu přichys-
talo vedení obce Líbeznice svým oceněním všech
úspěšných medailistů roku 2019 a poděkováním
i nám trenérům. I to je pro nás pro všechny velkou
motivací do budoucna.

V závěru roku 2019 posílila náš oddíl skupina
velmi talentovaných atletů z neratovického oddílu,
kterou si tam vychoval náš hlavní trenér. Máme
z tohoto přestupu do Líbeznic obrovskou radost,
protože tito šikovní atleti značně posílí naše naděje
na další medailové příčky v příští sezoně. Své do-
vednosti hned obhájili tři z nich, kteří byli nomino-
váni v prosinci na mezikrajová utkání v rámci celé
České republiky a reprezentovali tam tým Středo-
českého kraje – dívky vyhrály 1. místo, chlapci 
2. místo a celkově se Středočeský kraj umístil na 
1. místě!

A na závěr pár zajímavostí ze statistik oddílu:
z celkového počtu 250 dětí máme 104 sourozenců
(41 %), a z toho dokonce 10 párů dvojčat. Počet
chlapců i dívek je vyrovnaný, nejčastější chlapecké

jméno v oddílu je Adam a Jakub, dívčí Kristýna
a Adélka. Nejvíce dětí z oddílu bydlí v Líbeznicích,
v Ďáblicích a v Bašti.

Tým Atletiky Líbeznice
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OBECNÍ POLICIE

OBECNÍ POLICIE
V ROCE 2019
V současné době tvoří Obecní policii Líbeznice
tři strážníci a asistentka prevence kriminality
s další specializací na odchyt psů. Strážníci za-
jišťují na základě veřejnoprávní smlouvy také
obce Bašť, Předboj a Bořanovice. 

V roce 2019 strážníci obecní policie řešili celkem
497 přestupků, z čehož bylo příkazem na místě ulo-
ženo 148 pokut a 98 přestupků bylo postoupeno
správnímu orgánu. U 251 přestupků nebylo při-
stoupeno k uložení finanční sankce a postačilo ze
strany obecní policie pouze napomenutí.

Strážníci dále asistovali v průběhu roku 2019 
při 23 dopravních nehodách, dále u 17 požárů, za-
jišťovali 11 kulturních akcí, uspořádali 7 bezpeč-
nostně preventivních přednášek. V 8 případech po-
skytli technickou pomoc občanům, v 19 případech
řešili nalezené věci, v 7 případech vyjížděli na ozná-
mení o napadení objektu na základě elektronic-
kého zabezpečení obecních budov nebo na základě
oznámení od občanů, ve 2 případech byli strážníci
na žádost orgánu činného v trestním řízení jako ne-
zúčastněná osoba přítomni při domovní prohlídce,
ve 13 případech byly oznámeny různé závady v obci.
Odchyceno bylo 62 volně pobíhajících psů. V 10 pří-
padech oznámili podezření ze spáchání trestného
činu PČR, z čehož na místě zadrželi tři pachatele trest-
ného činu.

V prvním případě se jednalo o řidiče motoro-
vého vozidla, jemuž byl soudem uložen 4krát zákaz
řízení, který nerespektoval, a následně byl obviněn
z maření výkonu úředního rozhodnutí. 

Ve druhém případě byl podezřelý z trestného
činu ohrožení pod vlivem návykové látky zadržen
strážníky za dramatických okolností. Pachatel se po-
kusil při kontrole hlídkou obecní policie z místa ujet

vozidlem. Vzhledem k tomu, že byl pachatel vidi-
telně pod vlivem omamných látek a ohrozil by tak
ostatní obyvatele obce a účastníky silničního pro-
vozu, museli strážníci použít donucovací prostředky
k jeho zastavení.

Ve třetím případě se jednalo o zadržení recidi-
visty, který se pokusil vloupat do rodinného domu
v Líbeznicích. Podezřelého muže si všiml jeden
z obyvatel, kterému nebylo lhostejné, co se děje,
a přivolal policii. Na místě dle popisu zadržela pa-
chatele společně hlídka OO PČR Odolena Voda
a hlídka Obecní policie Líbeznice. Zkušený recidi-
vista byl překvapen rychlostí zákroku a následně 
doznal i další spáchané vloupání na území Středo-
českého kraje. Zajímavostí je, že tento muž vyjížděl
na své zlodějské výpravy z druhého konce ČR. 

Obecní policie se také výrazně podílela na vy-
pracování projektu umístění inteligentních ukaza-
telů okamžité rychlosti v obci. V průběhu roku 2020
přibude ve vytipovaných lokalitách dalších šest uka-
zatelů a celkový počet inteligentních ukazatelů
v obci dosáhne počtu devíti. Výhody tohoto zařízení
spočívají zejména v bezpečnosti na úseku dopravy
a také v rámci prevence kriminality. Inteligentní uka-
zatel okamžité rychlosti je vybaven kamerovým sy-
stémem, který zaznamenává každé projíždějící vo-
zidlo a jeho rychlost v obou směrech. Pokud řidič
vozidla na příjezdu do obce překročí nastavenou
rychlost, na informačním panelu se objeví rychlost
vozidla s nápisem zpomal a registrační značka vo-
zidla. Tyto údaje i s fotografií vozidla jsou dále k dis-
pozici obecní policii. Ukazatel okamžité rychlosti
také generuje statistiky projíždějících vozidel a jejich
rychlost. 

Strážníci rovněž v loňském roce v rámci zájmo-
vého kroužku Mladý strážník uspořádali již II. ročník
branného závodu o pohár Mladého strážníka pro

rodiny s dětmi. Do závodu se přihlásilo rekordních
17 rodinných družstev. Jako každý rok se i v roce
2019 kroužek Mladý strážník společně se strážníky
obecní policie zapojil do akce Ukliďme Česko. Více
než 30 dětí a jejich rodičů vyčistilo lesík do Baště
a celou lipovou alej na Beckov. 

Dle statistik OO PČR Odolena Voda bylo v rám-
ci území obce Líbeznice v roce 2019 zaevidováno 
22 trestných činů, u kterých nebyl k datu 7. 1. 2020
zjištěn pachatel. Z tohoto jsou stále v šetření dva
případy, u nichž lze očekávat jejich objasnění. U ne-
objasněných případů se jednalo zejména o tzv.
autokriminalitu, tj. tři případy poškození vozidel,
dva případy odcizení motorových vozidel, tři pří-
pady vloupání do vozidel a čtyři případy krádeží věcí
nebo PHM z vozidel. Dále došlo ke čtyřem přípa-
dům vloupání do stavebních buněk, ke dvěma pří-
padům krádeže věcí z rodinného domu a ke dvěma
případům krádeží věcí v ZŠ Líbeznice.

Z objasněných případů lze uvést šest případů
krádeží a jeden případ poškození cizí věci. Zjištěny
a objasněny byly čtyři případy řízení motorového
vozidla pod vlivem alkoholu s hladinou vyšší než 
1 promile a pět případů řízení motorového vozidla
v době uloženého zákazu činnosti. Objasněnost
trestné činnosti spáchané v obci Líbeznice v roce
2019 činí 45 %.

V roce 2019 došlo k minimálnímu nárůstu trest-
né činnosti na území obce oproti roku předcho-
zímu. Stav počtu trestných činů se v posledních 
letech stabilizoval a výkyvy jsou minimální. Na uve-
dených výsledcích má zásluhu spolupráce mezi
OOP Odolena Voda a Obecní policií Líbeznice, která
se podílí na objasňování trestné činnosti v obci a ze-
jména na preventivní činnosti. Skladba trestné čin-
nosti je v obci různorodá. 

Rudolf Sedlák

Bezpečnostní situace v obci 

 Rozbor trestné činnosti rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019

Spácháno celkem 95 55 35 26 31 34 40

Objasněno přímo 12 11 7 6 3 6 10

Objasněno dodatečně 30 10 13 9 6 10 8

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

PODZIM VE ŠKOLCE
V průběhu podzimních měsíců se děti v mateř-
ské škole v rámci týdenních vzdělávacích bloků
dozvěděly hlavně o dění v přírodě – jak se
v tomto ročním období staráme o zahradu, zá-
honky a pole, proč a jak se připravují na zimu
zvířátka, a spoustu dalšího.

Nově jsme jeden týden věnovali etiketě. Skoro každé
malé dítě ví, kdy má pozdravit, poprosit a poděko-
vat. Děti se formou scének, obrázků a modelových
situací učily vhodnému chování v restauraci, u lé-
kaře, v divadle či dopravním prostředku. Celým týd-
nem nás provázela překrásná kniha Dědečku, vyprá-
věj od Ladislava Špačka.

OHLÉDNUTÍ ZA KONCEM
ROKU 2019

Vybraní předškoláci se v listopadu intenzivně 
věnovali přípravě krátkého pásma básní a písní pro
vystoupení u příležitosti Vítání občánků. V sobotu
30. 11. v budově Rondelu pak měli všichni zúčast-
nění možnost zatleskat zdařilému přednesu našich
dětí. Těm pochopitelně patří velká pochvala.

Prosinec se tradičně nesl ve znamení Vánoc. Dne
5. 12. nás navštívila trojice čert, Mikuláš a anděl,
aby pochválili zlatíčka a vyčinili hříšníkům. Násle-
doval dětmi oblíbený „Kouzelný vánoční večer“.
V úterý 10. 12. se každý mrňousek rád a natěšen
vrátil do školky ještě v podvečerních hodinách.
Všechny děti čekal večer vánočních zvyků, tradic,
koled a dárečků. Pochopitelně vše potrženo vůní

vánočního cukroví. A pak už jenom práce. Vyrobit
vánoční přání a dáreček pro maminku s tatínkem.
Pro malé dětské prstíky mnohdy nelehký úkol. Ale
vše se podařilo… a za dveřmi už zvoní Vánoce.
Krásný nový rok přejeme všem i my ze školky. 

Jiřina Svobodová

Adventní čas                                                                                                                                 foto archiv MŠ
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

SOUTĚŽ 
V ANGLICKÉM 
JAZYCE
Krátce před Vánocemi se podařilo na ZŠ Líbez-
nice uspořádat školní kolo soutěže v anglickém
jazyce. Jednalo se o první a určitě ne poslední
ročník. 

Žáci si mohli prověřit své znalosti anglického jazyka
mimo vyučovací hodiny a zároveň si vyzkoušet, jak
se dokážou vyrovnat se svou trémou, očekáváními
a tlakem, který taková soutěž představuje. Zájem
ze strany žáků byl velký. Soutěžilo se ve dvou kate-
goriích – v první byli žáci sedmého ročníku a ve
druhé žáci osmého a devátého ročníku. Jejich vý-
kony posuzovaly dvě tříčlenné poroty složené z uči-
telů anglického jazyka. 

Soutěž byla dvoukolová – v prvním, písemném
kole si žáci vyzkoušeli poslech a čtení s porozumě-

ním. Ve druhém kole, pro mnohé těžším, už bylo
nutné s porotou mluvit o obrázcích a pak odpoví-
dat na otázky související s vylosovaným tématem.
Občas byla patrná nervozita, ale všichni se se zada-
nými úkoly vypořádali se ctí. 

VÍTĚZOVÉ BUDOU NAŠI
ŠKOLU REPREZENTOVAT 
V ÚNORU V OKRESNÍM KOLE
V ČELÁKOVICÍCH 

Všichni účastníci byli skvělí a patří jim velký dík
a uznání za chuť a odvahu přijít a obětovat kus
svého volného času. I přesto, že výkony všech žáků
byly kvalitní a vyrovnané, bylo nutné vybrat vítěze,
kteří budou školu reprezentovat v dalších kolech
soutěže. 

Vítězem první kategorie se stal Štěpán Šrytr
(7.B) a vítězkou druhé kategorie Sofie Gulyášová
(8.B). Oba budou reprezentovat školu v okresním
kole v Čelákovicích, které se uskuteční v únoru. Ví-
tězům blahopřejeme, přejeme jim mnoho štěstí
a držíme jim palce.

Viera Gichselová

STŘÍBRNÝ TÝM
Ve středu 18. 12. se družstvo složené z chlapců 
5. ročníku zúčastnilo okresního kola turnaje ve flor-
balu. V konkurenci čtyř týmů jsme obsadili stříbrnou
druhou příčku, když nás v průběhu turnaje porazili
pouze chlapci ze ZŠ Mukařov, kde mají svůj vlastní

florbalový oddíl. ZŠ Mukařov nakonec celé okresní
kolo vyhrála a zaslouženě postoupila do krajského
kola. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci
naší školy. Tým tvořili: Jakub Knotte, Damian Var-
coller, Matěj Opava, Patrik Poláček, Tobiáš Mital,
Štěpán Somsedík a Martin Chytil. 

Marek Radina

HÁLKOVO PÍRKO
2019
Začátkem prosince nás opět pozvali žáci a paní uči-
telky ze školy v Odoleně Vodě, abychom se u nich
zúčastnili recitační přehlídky Hálkovo pírko. Vyslali
jsme několik zdatných líbeznických recitátorů a ti
nám ostudu neudělali. Přednesli své texty, pochut-
nali si na pohoštění, dostali pamětní list a vybrali si
každý zajímavou knihu z bohaté nabídky, kterou
pro ně v Odoleně Vodě připravili. 

Všichni byli velmi spokojeni a pochvalovali si,
jaký prožili pěkný den.

Šárka Mišurcová

Štěpán Šrytr a Sofie Gulyášová       foto archiv ZŠ

Stříbrný tým                                                                                                                                    foto archiv ZŠ Líbezničtí recitátoři                            foto archiv ZŠ
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LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
3. 1. 1892 narozen anglický prozaik, lingvista a li-
terární 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

5. 1. 1921 narozen švýcarský dramatik a prozaik
Friedrich Dürrenmatt – Návštěva staré dámy, Her-
kules a Augiášův chlév

6. 1. 1882 narozen český prozaik a publicista Ivan
Olbracht – Žalář nejtemnější, Anna proletářka, Po-
divné přátelství herce Jesenia

10. 1. 1887 narozen americký básník Robinson Jef-
fers – 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

22. 1. 1561 narozen anglický filozof, vědec, historik
a politik Francis Bacon – Nová Atlantis, O pokroku
vědění, Eseje

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY
XII.

Výpisky z gruntovní knihy chalupníků
č. 5074

V č. 43 se vystřídali: Martin Hádek, Johan Halík,
Matěj Junek, Josef Vaněk, Antonín Vaněk, Josef
Denker, Antonín a Barbora Denker.

Č. 25 prodali František s Marií Nohejl r. 1849 Ja-
kubovi a Kateřině Koutnému.

V č. 22: Jiří Eim, Václav a Kateřina Zvěřina, Josef
Zvěřina.

JAK ŠEL ČAS 
V KNIHOVNĚ
Rok 2019 byl pro líbeznickou knihovnu velmi příznivý
a také dosti plodný. Knihovna obdržela více než vel-
korysý příspěvek obecního úřadu a mohla tak svým
čtenářům nabídnout dostatek nových knih ke čtení.
Čerstvé knižní novinky možná přispěly i k tomu, že
se počty registrovaných čtenářů knihovny stále mírně
zvyšují. V roce 2019 to bylo 406 čtenářů, z toho 171
dětí do 15 let. Celkově výpůjček bylo 7 495, vychází
nám tedy 18,5 výpůjček na jednoho čtenáře ročně.
Také nám přibyli čtenáři z okolních vesnic – místních
je 304, ostatních 102.

Líbeznická knihovna rozhodně není jen tichým
místem mezi regály plnými knih. Během celého roku
jsme pořádali velmi zajímavé a inspirující přednášky,

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OBECNÍ KNIHOVNA

V č. 27: Václav Novák, Martin Bláha, Jan Bláha,
Anna Bláhová, vdova po Janovi, prodala chalupu
č. 27 Františku (s Marií) Karhanovi r. 1842 a k tomu
worný role 7 jiter 1024 sáhy a zahradu 127 sáhů.
Karhanovi přejímají chalupu od 1. dubna 1842
a k tomu povinnosti: roční činže 3 zlaté 50 krejcarů
do důchodu vrchnostenského a pěší roboty skrz
celý rok s dostatečnou osobou týdně 3 dni.

V č. 33: Challupenwirthschaft in Liebesnitz měl
Josef Srba, František Srba, Kateřina Srbová, od
r. 1840 Václav Srba, jenž r. 1844 domek prodal Jo-
sefu Hauptmanovi, při kontraktu byl dožadovaný
svědek Tomáš Tišnovský. Tehdy kupující J. Haupt-
man převzal povinnost roční činže do Pakoměřic 
3 zlaté 44 krejcary, roboty po celý rok týdně po 
2,5 dne, panu faráři pšenice, žita, ječmena i ovsa
po 3 (snad mejtník = 3,54 l) ročně odváděti.

Poznámka – obilí se měřívalo na míry a mejtníky:
mejtník měl 10 žejdlíků = 3,54 l, míra měla 4 čtvrtce
= 16 mejtníků, libra měla 32 loty = 0,56 kg, ale libra
pražská byla 51 dkg, 1 vídeňský cent měl 100 liber
= 56 kg, strych – korec byla míra plošná = 800 čtv.

sáhů = 28,78 aru, byla to také míra dutá = 93,6
litru = 4 věrtele po 23,5 litru, věrtel měl 4 čtvrtce =
12 žejdlíků, vědro staročeské = 61 litr = 32 mázy
po 4 žejdlíkách, máz měl 1,91 litru = 2 pinty čili
holby = 0,95 l = 2 žejdlíky, žejdlík = 0,48 l.

Od č. 33 Josef Srba prodal 7 jiter rolí za trhovou
cenu 773 zlaté.

Do č. 9 si Josef Mach vzal Kateřinu, dceru Josefa
a Magdaleny Doležala, r. 1843. U chalupy 9 bylo rolí
9 jiter 393 sáhy, luka 489 sáhů, zahrada 110 sáhů.
Do Pakoměřic dlužili na daních s úroky 100 zlatých.
Roku 1872 vkládá se právo zástavní pro podíly ma-
teřské po 300 zlatých Josefu Machovi, Anně, Rosalii,
Marii, Antonii Machové proti půlletní výpovědi a při
5 % úroků.

V č. 9 byl pro Rosalii Machovou stanoven tento
roční výměnek: 1 světnice, 1 chlívek, 3 strychy (281
litr) žita, 2 strychy pšenice, půl sáhu dříví, 10 centů
uhlí, 15 liber soli, 8 otepí slámy, 10 zlatých na pe-
nězích a posléze vybytí slušného pohřbu.

AD

které nás přenesly nejen časem, ale i do jiných zemí
světa. Prošli jsme Skotskou vysočinou s fotografkou
a cestovatelkou Dagmar Frankovou. Na podzim jsme
pozvali Ladislava Moučku, který měl ve žluté skautské
klubovně přednášku o geometrii Santiniho staveb,
a pár týdnů nato zde proběhla i přednáška Mgr. Hany
Bílkové – Závorkové, která velmi poutavě vyprávěla
o zajímavých místech našeho blízkého okolí – Panen-
ských Břežanech. 

Pro děti školou povinné proběhl již 7. ročník akce
Noc s Josefem Ladou (líbeznická verze Noci s Ander-
senem), tentokrát jsme navštívili Botanickou zahradu
v Praze – Troji, vyráběli stromek z kamínků a drátků
a večer si pochopitelně četli a povídali nejen o kníž-
kách. Sedmá akce už svědčí o tom, že se podařilo za-
ložit novou tradici. Další ročník se uskuteční 4. a 5.
dubna; tématem bude… ale to se vlastně nechte
pěkně překvapit. Pro mnoho dětí není prostředí kni-
hovny neznámé. Žáci z prvních, druhých i třetích tříd
jsou společně se svými učitelkami pravidelnými hosty
v naší knihovně, kde se seznamují nejen s knihami,
ale i s její činností. Díky této spolupráci vždy přibude
mnoho dětských čtenářů, z nichž pak někteří sku-
tečně pravidelně na vštěvující naši knihovnu.

A právě pro tyto mladé čtenáře (od 7 do 12 let)
pořádáme každé poslední pondělí v měsíci od 14 do
16 hodin Čtenářský klub, do kterého je možné se
kdykoli přihlásit.

A co nás čeká v roce 2020? 

Na čtenáře budou čekat další zajímavé novinky z řad
beletrie, ale i z oboru vážnějšího; třeba v podobě 
životopisů slavných i těch méně známých. Pochopi-
telně si na své přijdou i zájemci o cestopisné předná-
šky, kdy nás 17. února navštíví s poutavým vyprávě-
ním o Novém Zélandu Petr Nazarov. V břez nu (25. 3.)
se naopak vrátíme do historie se Zdeňkem Ležákem,
do období první republiky, T. G. Masaryka i českých
legií. Dana Šimková nás 7. října provede světem
vážné hudby, jejíž přednáška s názvem „Nebojme se
opery aneb Opera nekouše“ možná mnohé překvapí. 

Knihovna nezapomíná ani na naše seniory a ve
spolupráci se sociálním výborem a s velkou pomocí
Václava Mikoláše pořádá každou poslední sobotu od
15 hodin v Komunitním centru Archa Klub dobré
chvíle a dvakrát ročně i setkání s harmonikou.

AD

Interiér dětské části knihovny                                                                                          foto archiv knihovny
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DÁMY A PÁNOVÉ - ZADEJTE SE! 
A NEB TANEČNÍ CO MĚ BAVÍ

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
A TANEČNÍ ŠKOLA 

MANŽELŮ VOJTĚCHOVÝCH
oznamují, že

ZÁPIS DO TANEČNÍCH
KURZŮ

na rok 2020 / 2021
se uskuteční 

25.února 2020 /úterý/
26.února 2020 /středa/

17.00 – 19.00 hod.
ve vstupní hale městského kina SD

Kurzovné: 2 800,- /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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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PEJSKY
pro děti ve věku 4 – 9 let

Místo konání: 
Líbeznice – areál ZŠ (rondel)

Termíny: 
13. 7. – 17. 7. 2020 | 20. 7. – 24. 7. 2020

Cena: Kč 2300,–
(sleva 100,-/dítě – sourozenci nebo dva týdny)

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

Děti se mohou těšit na Connie a další pejsky☺. 
Více informací a on-line přihláška: www.siriustrebic.cz 

Sirius Třebíč, z. s. www.siriustrebic.cz
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Kalendář akcí pro rok 2020

25. 1.        Líbeznický ples

8. 2.        Veletrh líbeznického 
vzdělávání a volného
času

8. 2.        Vepřové hody

9. 2.        Dětský maškarní bál

21. 3.        Skautský „maškarní“
ples

4. 4.        Velikonoční trhy

18. 4.        Duhové atletické závody

30. 4.        Čarodějnice

Květen     Zahájení farmářských
trhů

10. 5.        Den matek 
v ZŠ Líbeznice

23. 5.        Diskotéka Na Chrupavce

Květen     Kolem kolem Líbeznic

6. 6.        Líbeznické bludičky

13. 6.        Dětský den a Mamutfest

18. 7.        Sejdeme se na náměstí

22. 8.        Country večer

5. 9.        Vinný košt

12. 9.        Posvícení

Říjen        Diskotéka Na Chrupavce

10. 10.      Vejšlap povodím 
Mratínského potoka

Listopad  Podzimní běh 
na Duhovce

21. 11.      Zahajovací ples

29. 11.      Vánoční trhy a koncert 
v kostele sv. Martina

KALENDÁŘ AKCÍ 2020 
ZŠ a ZUŠ

      29. 1.  5. koncert žáků ZUŠ
      19. 2.  6. koncert žáků ZUŠ
      18. 3.  7. koncert žáků ZUŠ
      22. 4.  8. koncert žáků ZUŠ
12.–16. 5.  ZUŠ Open
        5. 6.  Noc kostelů
      27. 5.  9. koncert žáků ZUŠ

Podrobné informace najdete na
www.zslibeznice.cz/pripravujeme


