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zpravodaj Zpravodaj obce Líbeznice
Číslo 12 / Ročník 17 / Prosinec 2019

Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

ŠKOLA PRO 21. STOLETÍ

Číslo měsíce: 1289 – počet světel na novém vá-
nočním stromu.

V prvních prosincových dnech se završil několikaletý příběh rozšiřování a modernizace líbeznické
Základní školy a základní umělecké školy. Letošní rok přinesl hned dvě rozsáhlé investice. Na za-
čátku září se dětem otevřel nový pavilon s 20 třídami a s novou kuchyní a jídelnou. Ten si vyžádal
celkem 240 milionů korun. A právě teď končí také rozsáhlá modernizace všech tříd ve staré bu-
dově a administrativního zázemí školy. za 50 milionů korun. 

Poprvé před třemi lety se ukázaly vážné problémy
elektroinstalace celé hlavní budovy, ovšem v prů-
běhu letoška došlo dokonce k několika vážným zá-
vadám, které hrozily požárem. A protože elektroin-
stalace vznikla při výstavbě objektu v padesátých
letech minulého století, musela obec nachystat pro-
jekt celkové modernizace systému a výměny všech
kabelových rozvodů. K tomu bylo vhodné připojit
úpravu rozvodů vody a odpadu a výstavbu výtahu
zajišťujícího kompletní bezbariérovou přístupnost
celé budovy. A hlavně se podařilo získat na tento
rozsáhlý projekt alespoň zčásti dotační prostředky
Evropské unie a také českého Ministerstva financí. 

Samozřejmě bylo při všech těchto zásazích lo-
gické provést ve staré školní budově celkovou pře-
stavbu veškerého sociálního zázemí (tedy toalet).
Díky novým elektrorozvodům získaly všechny třídy
nové osvětlení včetně interaktivních tabulí. Změnou
prošly také podlahy, kdy v mnoha třídách jsou re-
novované parkety nebo přírodní lino. 

„Díky kompletní rekonstrukci učeben se už
nikdo ve staré budově nebude muset cítit jako žák
nebo učitel druhé či třetí kategorie. Všechny třídy
líbeznické školy mají stejně kvalitní vybavení a spl-
ňují nejnáročnější podmínky, které doba klade na
moderní školní budovy,“ říká starosta obce Martin
Kupka.

Není překvapením, že rekonstrukce staré školní
budovy byla spojena s objevováním nejrůznějších
problémů a komplikací. Jednou z nejsložitějších věcí
byla právě rekonstrukce podlah v jednotlivých tří-
dách. „Odhalili jsme původní parkety a v každé
třídě jsme pečlivě zkoušeli, zda je možné je obnovit.

Tam, kde to jenom trochu šlo, jsme se touto cestou
vydali. Už v loňském roce jsme si ověřili, že obno-
vení parketové podlahy je vlastně jedno z nejlepších
řešení a třídy s nimi působí i během výuky nejpří-
jemněji,“ říká místostarosta obce Michal Doubrava.

REKONSTRUKCE PŘINESLA 
I MODERNÍ ZÁZEMÍ PRO UČITELE

Poslední investiční akce přinesla také moderní
úpravu odborných učeben. Vznikla speciální učeb-
na fyziky, speciální učebna chemie, dokonce dvě
třídy výpočetní techniky a jedna učebna jazyková.
Přibyla i moderně vybavená cvičná kuchyňka a nově
školní dílny s kompletním a skoro profesionálním
vybavením. V nejbližších letech, než se všechny pro-
story znovu zaplní dalšími třídami, tak bude mít
škola možnost využívat k moderní výuce samo-
statné odborné učebny, které nebudou zároveň
kmenovými třídami. „Jsme moc rádi, že se v obci
podařilo najít finanční prostředky i na rekonstrukci
staré budovy a na nezbytné úpravy, které teď dávají
celé škole srovnatelné podmínky pro všechny žáky,“
říká ředitelka školy Ivana Pekárková.

Významnou proměnou prošly prostory býva-
lé kuchyně a školní jídelny. Poté co byla před ča-
sem vybudována kuchyně a jídelna v novém pavi-
lonu, hledala obec co nejvhodnější možnosti využití

Nová počítačová učebna                                                                                                              foto Pavel Manych

Milí čtenáři,
nevím, jestli patříte k těm, kdo se na závěr roku

rádi ohlížejí za uplynulými dvanácti měsíci. Znám
případy, pro které je takové bilancování vždy zdro-
jem deprese, ať už k tomu jsou, nebo nejsou reálné
důvody. Zkusme si přece jen připomenout, jaký byl
uplynulý rok pro Líbeznice. Máme být spokojení,
nebo spíš smutní a rozmrzelí? Můžeme říct, že to
byl požehnaný rok? Já myslím, že byl. Nechci ale
příznivé hodnocení nikomu podsouvat. Pokusím se
jen o strohý výčet událostí a změn, jež uplynulé mě-
síce přinesly.

Na začátku roku jsme se zabývali tím, jak jsme
na tom s péčí o seniory u nás v porovnání s okol-
ními obcemi. Inspirovali jsme se příkladem několika
sousedů a zavedli službu senior taxi. Tu za ten rok
využilo už na dvě desítky místních občanů. Nikdo ji
nezneužil. Reálně usnadnila cestu do nemocnice,
za vyšetřením i za nezbytnými nákupy těm, kdo by
to obtížně museli řešit jinak. 

Důležitou novinkou ve veřejné dopravě bylo
plošné nasazení kloubových autobusů na většině
spojů. Dlouhodobě jsme za kapacitnější dopravu
bojovali. Navíc si nové autobusy cestující chválí i pro
menší hluk a větší pohodlí.

Znovu se rozšířil kalendář akcí, které se v obci
konají a vytvářejí příležitosti k setkáním a velmi roz-
ličnému druhu zábavy. 

Nejbohatší byl ale letošní rok zcela určitě na 
významné investiční akce. Novou podobu dostal
sběrný dvůr, který umožňuje snazší manipulaci s od-
padem. Do hnízd tříděného odpadu jsme navíc do-
plnili nádoby na kovový odpad. Jsme na tom v na-
kládání s odpady zase o něco lépe. Znamená to ale
především, že se chováme vůči přírodě zase o něco
šetrněji a místo slov odpovídáme na výzvy k ochra-
ně životního prostředí konkrétními činy.

Dokončujeme výstavbu hasičské zbrojnice a zá-
zemí technických služeb. Už teď vypadá celé pro-
stranství za Domem služeb mnohem lépe a hlavně
nové parkoviště slouží návštěvníkům Domu služeb
k větší spokojenosti. Do konce února by obě nové
budovy měly být v plném provozu.

Nejvýznamnější investice se ale týkaly školství.
V čase jsme zvládli postavit nový pavilon školy a zá-
roveň rekonstruovat všechny učebny ve starém ob-
jektu školy. Podařilo se tak vyřešit jeden z nejzásad-
nějších problémů obce i širokého okolí. Před námi
ještě je, abychom se pokusili trochu zmírnit ranní
dopravní komplikace při cestě do školy. Zázrač-
ný recept neexistuje. Na nový rok jsme přichystali
kroky, které by měly zátěž alespoň trochu zmírnit.
Důležité bylo, že se kraji podařilo zrekonstruovat
velkou část Měšické ulice a stát k tomu přidal kru-
hovou křižovatku U Papryčů. Když se to tak vezme,
rozhodně to nebyl marný rok. Děkujeme za něj.

Přeji vám všem krásné a požehnané Vánoce a dobré
vykročení do nového roku.

Váš starosta

Dokončení na straně 2
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ROZHOVOR

LÍBEZNIČTÍ HASIČI ZAŽILI PERNÝ ROK

Jaký byl pro líbeznické hasiče rok 2019?

Uplynulý rok byl poměrně náročný, a to nejen
z pohledu počtu výjezdů, ale i ve smyslu údržby
a opravy techniky. Bohužel se sešlo několik oprav
na hasičském autě, které bylo během roku pětkrát
v servisu. Největší byla celková oprava spojky, vy-
řadila nás na celý měsíc z výjezdů. Spoustu času
nám zabrala také údržba techniky – kalových a po-
norných čerpadel, motorových pil, běžná údržba
armatur a další práce, které jsou nutné k tomu,
aby sbor fungoval.  

Kolik jste měli výjezdů a jakého charakteru
výjezdy vlastně jsou?

Dohromady to bylo 31 výjezdů, z toho 22 k požá-
rům a 9 výjezdů tzv. technické pomoci. To jsou vý-
jezdy k popadaným stromům, větvím, na úklid vo-
zovky po dopravní nehodě nebo čerpání vody.
Kuriozitou byl výjezd v červnu na základě hlášení,
že došlo k pádu letadla mezi Měšicemi a Mratínem.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že sice
k pádu letadla došlo, ale šlo pouze o model na dál-
kové ovládání, který uvízl v koruně stromu nad vo-
zovkou a hrozil pád modelu na projíždějící vozidla.
Model jsme odstranili za pomoci poměrně složité
operace.

Který požár byl nejkomplikovanější nebo
z vašeho pohledu nejnáročnější?

Byl to požár rodinného domu v Měšicích v září, kdy
kompletně shořel celý dům, zůstalo pouze obvo-
dové zdivo. Příčinou požáru byla chyba elektroin-
stalace v půdních prostorách budovy. Na základě
tohoto požáru byla obcí Měšice vyhlášena veřejná
sbírka, do které se zapojili i líbezničtí občané a měla
velký ohlas. V současné době je dům v rekonstrukci.
Hodně zásahů jsme měli také na polích, kde během
léta často dojde k zahoření. Kuriózní byl výjezd na
požár domu v jedné z okolních obcí, kdy byl hlášen
požár elektroinstalace v půdním prostoru. Po pří-
jezdu na místo bylo zjištěno, že šlo o kouř z cigare-
tového nedopalku, od kterého chytil plastový kelí-
mek sloužící místo popelníku. Ukázalo se, že syn
majitelů domu na půdě tajně kouřil. Vše bylo vyře-
šeno domluvou.

V souvislosti s výjezdy bychom rádi poprosili ři-
diče a účastníky silničního provozu, aby byli ohle-
duplní k vozidlům integrovaného záchranného sy-
stému a umožnili hladký a bezpečný průjezd vozidel
k zásahům.

Jaké jsou vůbec nejčastější příčiny požárů
v Líbeznicích a okolí?

V letních měsících je to v naprosté většině nedba-
lost, od nedopalků cigaret, zápalek nebo od země-
dělských strojů, kdy často přeskočí jiskra při kon-
taktu zemědělské techniky s kameny apod. V zimě
jsou to potom nevymetené komíny nebo požáry

vzniklé tím, že jsou neudržované kotle a krby na
tuhá paliva. Na jaře a na podzim nám kromě požárů
hodně dávají zabrat větrné smrště, kdy řešíme po-
padané stromy a větve, někdy i několikrát denně,
stalo se, že jsme vyjížděli i desetkrát za den.

Kromě výjezdů k požárům a technickým zá-
sahům sbor vykonává i další aktivity. Jaké?

Letos jsme se v září účastnili Poháru zdatnosti
v Neratovicích, je to vlastně takový hasičský de-
setiboj, skončili jsme na pěkném druhém místě
z osmi družstev. Pomáháme na obecních kultur-
ních akcích, jako je posvícení, dětský den, pálení
čarodějnic nebo setkání na Štědrý den, kde vaříme
pravý hasičský grog. Pravidelně také cvičíme práci
s technikou a kondici, několikrát do roka nás mů-
žete vidět při běhu v plné polní na Beckov.

V Líbeznicích máme hodně dětí, neuvažu-
jete o otevření nějaké podoby kroužku pro
mladé hasiče?

Již dlouhou dobu o tom uvažujeme, bohužel v sou-
časné době nemáme na takové aktivity prostory. To
se ale změní se stěhováním do nové zbrojnice. Jak -
mile se tam usídlíme, rádi bychom nabrali nové
členy, nejen muže, ale i ženy, které by nám s krouž-
kem pro mladé pomohly.

Jak se mohou zapojit občané, kteří by měli
zájem do sboru vstoupit?

Po otevření nové zbrojnice plánujeme každou první
středu v měsíci od 17 do 19 hodin naše aktivity ote-
vřít široké veřejnosti. Kdo bude mít zájem, může
přijít a seznámit se s činností sboru a technikou. Vě-
říme, že tyto dny otevřených dveří nám pomohou
získat nové členy, za které budeme moc rádi. Platí
to jak pro muže, tak ženy.

Na začátku příštího roku bude otevřena nová
hasičská zbrojnice. V čem pro vás bude její
největší přínos a co nové zázemí sboru bude
znamenat?

Na novou zbrojnici se těšíme, poskytne nám nesrov-
natelně větší komfort jak pro členy, tak pro tech-
niku. Vše bude na jednom místě, klubovna i zázemí
techniky. Například šatna už nebude v garáži, bu-
deme mít dokonce oddělenou špinavou i čistou
šatnu, po zásahu se budeme moct vysprchovat.
K dispozici bude i dílna na údržbu a drobné opravy
techniky, tyto činnosti již nebudeme muset dělat na
koleně a na ulici. Líbí se nám také prostranství před
zbrojnicí, kde budeme moct ve větší míře pořádat
akce pro širokou veřejnost. Velikostí i vybavením
bude nové zázemí odpovídat našim požadavkům.

Blíží se Vánoce, na co by si lidé měli dát
doma pozor, abyste na Štědrý den nebo
o svátcích nemuseli k požáru vyjíždět?

Sbor dobrovolných hasičů působí v Líbeznicích již od roku 1886 a patří mezi nejstarší místní spolky.
V současné době má 21 členů a působí nejen na území naší obce, ale vyjíždí k požárům i do širo-
kého okolí. O tom, jak náročný byl pro líbeznické hasiče rok 2019, o dalších aktivitách sboru
i o stěhování do nové hasičárny jsme si povídali s velitelem Václavem Pazderou a starostou SDH
Tomášem Barborou.

Hlavně na vánoční světla na domech, oknech i stro-
mečcích, požáry často vznikají z této elektrické vý-
zdoby. Pozor také na otevřený oheň v uzavřených
prostorách – zapálené svíčky, adventní věnce a další
hořlavou výzdobu. Stačí chvilka nepozornosti a mů-
že být důvod k výjezdu.

Co byste líbeznickým sousedům popřáli na
Vánoce a do nového roku?

Všem spoluobčanům přejeme klidné prožití Vánoc
a do nového roku hodně zdraví a štěstí. Těšíme se
na setkání na Štědrý den, kdy si popřejeme osobně.
Děkuji za rozhovor.

František Grunt

Líbezničtí hasiči v akci
                                        foto Archiv SDH Líbeznice

těchto uvolněných místností. Vzhledem k tomu že
v loňském roce se museli všichni učitelé uskrovnit,
když jim jako velmi provizorní sborovna sloužily bý-
valé školní dílny, bylo téměř samozřejmou volbou
upravit bývalou kuchyni právě pro potřeby moderní

sborovny a současně kompletního administrativ-
ního zázemí. Zlepšily se tak i podmínky pro základní
uměleckou školu, která nově působí v oddělené bu-
dově, v klidnějších podmínkách.

A když si připomeneme, že při výstavbě nové-
ho pavilonu vzniklo moderní zázemí se šatnami,
sprchami a toaletami, lze bez přehánění říci, že obě

líbeznické školy – základní i základní umělecká –
mají od konce roku 2019 optimální možnost po-
skytovat adekvátní výuku v plném rozsahu tak, jak
se sluší pro moderní obec 21. století.

-na-

Dokončení ze strany 1
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TÉMA

OBNOVA 
PAMÁTNÉHO
ZVONU V KOSTELE
SV. MARTINA 
V LÍBEZNICÍCH
Ve středu 20. listopadu v dopoledních hodi-
nách mohli kolemjdoucí spatřit zajímavé dění.
Z věže kostela byl snímán zvon z důvodu pro-
vedení restaurátorských prací. K sundání byl
použit autojeřáb a zvon byl potom odvezen do
dílny pana Petra Rudolfa Manouška, což je vý-
znamný český zvonař, který sundávání zvonu
osobně řídil.

Zvon se ještě před převozem do „zvonařské nemoc-
nice“ rozezněl dne 17. listopadu v 17:11 a připojil
se svým hlasem alespoň na krátkou dobu ke všem
zvonům a zvonkům, které se ozývaly z věží kostelů
po celé naší vlasti k oslavě a radosti ze získané svo-
body před třiceti lety.

Uvedený zvon byl odlit v roce 1663 pražským
zvonařem Nicolausem Löwem. Váží 275 kg a spod-
ní průměr činí 790 mm. Vydává základní tón c2
(kmitočet 517 Hz). Dříve byl na vedlejším zařízení
pro zavěšení zvonu, zvaném stolice, umístěn zvon
větší, ulitý v roce 1676. Kromě toho byly ve věži
ještě dva malé zvony a „umíráček“. Celá tato sou-
stava byla přestěhována z vyhořelého původního

kostela do nového pravděpodobně v roce1796. Bo-
hužel v době okupace byl velký zvon zkonfiskován
a tento menší byl zachráněn díky panu Josefu
Koubkovi, správci hospodářského družstva v Měši-
cích, který jej po dobu okupace uschoval a riskoval
tak přímo svůj život. Těžko si lze představit, jakým
způsobem mohla tato akce proběhnout při bdělé
kontrole nacistů. 

Dlouhodobé užívání zvonu se podepsalo na
jeho opotřebení. K tomu ještě nutno podotknout,
že jeho pohon byl elektrifikován skoro před 40 lety
v době, kdy v tomto směru ještě nebyly žádné zku-
šenosti. Došlo ke značnému vytlučení na dvou pro-
tilehlých místech a po pootočení zvonu o 90° na
dalších dvou. Zvon má vysokou historickou cenu,
což potvrdil i pracovník památkového úřadu, který
se pak kladně vyjádřil také k připravované akci. 

V zájmu zachování zvonu pro příští generace je
nutné provést náročné restaurátorské práce. Proto
se správce farnosti P. Kamil Vrzal obrátil právě na
renomovanou zvonařskou firmu pana Manouška,
který po zevrubné prohlídce navrhl restaurátorský
postup. Nejprve proběhne defektoskopický prů-
zkum a chemická analýza zvonoviny, aby mohl být
připraven svařovací kov stejného složení. Vytlučená
místa musí být totiž doplněna svařovacím kovem
postupně při pomalém zahřívání zvonu na teplotu
450 °C. Pak bude povrch zbaven koroze, cizelován,
patinován a konzervován. Podle slov pana Manouš -
ka bude zvon mít původní zvuk a vrátí se prakticky
na počátek své životnosti. Dojde také k ručnímu
vykování nového srdce a jeho zavěšení na kůži
a k úpravě stolice. Nakonec pak bude instalován
nový elektrický zvonicí stroj.

Zvon by se měl do Líbeznic vrátit do Velikonoc
příštího roku a počítáme s jeho vystavením v kostele
po nějakou dobu, aby si jej zájemci mohli zblízka pro-
hlédnout. O jeho návratu na věž a zavěšení budeme
včas informovat. Věřím, že se všichni potěší, až opět
zazní jeho velebný, ušlechtilý zvuk nad naší obcí. 

Karel Stoll

Na zvonu můžeme číst tento nápis:

JOHANN HERTWIG DES HEILIGEN ROM.
REICH GRAFFEN VON NOSTITZ 
(znak hrabat z Nostitz) ELEONORA
MARIA GRAFFIN VON NOSTITZ
GEBORENE POPLIN VON LOBKOWITZ
(znak Lobkowiczů)
HLAS PANIE WOLAGICZY BLVDNE
DVSSE K SSPASENIE NA WIEKY
WIEKVW. GOSS MICH NICOLAVS LÖW
IN PRAG ANNO 1663.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Stalo se již krásnou podzimní tradicí, že se lí-
bezničtí občané, kteří v daném roce slaví ku-
laté či půlkulaté narozeniny, setkávají s před-
staviteli obce.

V listopadu uspořádal Sociální výbor ve spolupráci
s obcí setkání našich jubilantů, kterých se letos v ka-
várně Žlutá karta sešlo více než šedesát. Setkání za-
hájil a přítomné oslavence přivítal starosta Martin
Kupka spolu s místostarostou Františkem Gruntem.
Popřáli všem mnoho zdraví a sil do dalších let ži-
vota. Na zdraví pak všichni společně zvedli sklenku
vína. Po přípitku starosta nastínil novou pomoc pro
seniory. Pro usnadnění častých cest k lékařům či na
nákupy je možné využít služeb senior taxi, pro pe-
čovatelskou pomoc lze požádat o sociální služby
společnosti Antonia.

VE ŽLUTÉ KARTĚ SE SEŠLO
VÍCE NEŽ 60 LÍBEZNICKÝCH
JUBILANTŮ

Každý přítomný také obdržel novou publikaci,
kterou obec vydala k 30. výročí svobody a demo -
kracie v naší zemi, s názvem Líbeznice 1989–2019,
jež prostřednictvím fotografií rekapituluje, jak se
naše obec proměňovala v průběhu třiceti let.
Ukazuje nejenom krásné nové stavby školy a tě-
locvičny, ale také nové podoby budov úřadu,
domu služeb, školky, veřejných prostor, výsadbu
stromů. Knížka obsahuje mnoho fotografií ze
společenských akcí i momentky ze života v obci.
Na programu setkání bylo také vystoupení žá-

ků kytarového a dechového oddělení Základní
umělecké školy v Líbeznicích. Potkávání seniorů
s mladou generací je vždy obohacující pro obě
strany.

Po krásné hudbě se ještě rozvinula diskuse, kte-
rou inicioval starosta, na téma, co naše seniory
trápí, co by chtěli v obci zlepšit či změnit. Pak už

všechny čekalo promítání filmu Václava Mikoláše
o změnách v Líbeznicích za posledních 30 let.

Na závěr dostal každý oslavenec květinu a malý
dárek. Věříme, že se večer našim jubilantům líbil
a že i listopadové setkání přispělo k tomu, aby se
jim v obci žilo příjemně a klidně.

DČ

Pan starosta s jubilanty při diskusi                                                                                   foto Václav Mikoláš
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Podmínky soutěže dovolily porotě hodnotit i pro-
jekty, které do soutěže nebyly přihlášeny. Po-
rota dle zadání soutěže hodnotila především ře-
meslné provedení a soulad úpravy fasády průčelí
s vesnickým rázem a koloritem obce. Na základě
diskuse a následného rozhodnutí poroty byla
soutěž o nejkrásnější průčelí v roce 2019 vyhod-
nocena následovně. První místo nebylo vyhodno-
ceno. Druhé místo obsadila rekonstrukce fasády

a průčelí statku na adrese U Studánky 18. Porota
se rozhodla tento jinak velmi vydařený projekt
ohodnotit druhým místem, neboť obsahuje plas-
tová okna. Dřevěná okna by historické budově
určitě slušela mnohem více. Rovněž druhým mís-
tem ocenila porota projekt, který sice nebyl do
soutěže přihlášen, ale je to moc hezká a vyve-
dená realizace průčelí, včetně figurálního prvku
na fasádě. Jde o statek čp. 38 na rohu ulic Měl-

nická a Potoční. Oba projekty obdrží odměnu
v hodnotě 15 000 Kč, která dle podmínek sou-
těže přináleží druhému místu. Třetí místo rovněž
nebylo obsazeno. Dobře řemeslně provedenou
rekonstrukci fasády rodinného domu ve Školské
ulici porota ocenila zvláštní cenou za aktivitu 
a odměnou ve výši 5 000 Kč.

-fg-

TÉMA

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ LÍBEZNICKÉ PRŮČELÍ MÁ SVÉ VÍTĚZE
Do soutěže o nejkrásnější líbeznické průčelí, kterou rada obce vyhlásila již podruhé, se letos přihlásily dva projekty. Rekonstrukce průčelí a fasády
statku na adrese U Studánky 18 a rekonstrukce fasády rodinného domu čp. 416 v ulici Školská. „Jsme rádi, že se do soutěže přihlásily alespoň dva
projekty, jsou to první vlaštovky. V soutěži chceme pokračovat i v roce 2020 a věříme, že se na konci příštího roku sejde projektů více,“ hodnotí
uplynulý ročník soutěže starosta Líbeznic Martin Kupka.

Nové průčelí včetně figurální výzdoby na statku čp. 38                      foto -fg- Podoba průčelí statku v ulici U Studánky před rekonstrukcí a po ní      foto -vs-

Vítězná choreografie z Líbeznic                                                  foto archiv Taneční školy Dany Gregorové

PRVNÍ SOUTĚŽ 
TANEČNÍ ŠKOLY
14. ročník „Let’s dance 2019“ v Písku

Krásné Divadlo Fráni Šrámka v Písku přivítalo v so-
botu 23. listopadu šest set tanečníků z 21 taneč-
ních skupin z celé České republiky. Během tancem
nabitého dne posuzovala porota na sto choreografií
v několika soutěžních kategoriích poháru „Let’s
Dance“.

GRATULUJEME ZA SKVĚLÝ
VÝKON! 
BYLY JSTE ÚŽASNÉ.
MNOHO ÚSPĚCHŮ 
DO DALŠÍCH SOUTĚŽÍ

Taneční škola Dany Gregorové, která trénuje
v modré tělocvičně v Líbeznicích, přihlásila do sou-
těže pět choreografií. Tanečnice z 2. a 3. ročníku
zabodovaly v kategoriích balet a dance art. Velkým
úspěchem byla čtyři první místa za choreografie
Víly, Promenáda, Voda, Zpěvačka a druhé místo za
Dotek oceánu.

Přejeme v novém roce spoustu dalších tanečních 
zážitků.

Gernerovi
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OBECNÍ POLICIE

Vzhledem k tomu, že za poslední období Obecní
policie Líbeznice eviduje zvýšený počet přestupků
proti občanskému soužití, proti veřejnému pořádku,
majetku apod., kterého se dopouštějí zejména
osoby sociálně vyloučené bez trvalého pobytu
v obci, nebo které jsou bez vazeb k naší obci
a uložení pokuty v příkazním řízení mnohdy neplní
svůj účel, jsou tyto přestupky ze strany obecní 
policie primárně postupovány správnímu orgánu

NÁLEZ KOČIČÍ 
RODINKY 
V pátek 8. 11. 2019 byla hlídka OP Líbeznice upo-
zorněna projíždějícím řidičem, že na konci obce Lí-
beznice ve směru na obec Bašť se u cyklostezky po-
hybuje několik koťat a oznamovatel má strach, aby
je někdo nepřejel. Hlídka OP na místě zjistila, že
v odvodňovacím kanálu u cyklostezky je v poloroz-
padlé krabici vyhozeno celkem pět koťat a v odto-
kové rouře je uvězněná i jejich matka. Všechny

kočky byly ve zbědovaném stavu. Prochladlé, špi-
navé a zapáchající. Hlídkou OP byla všechna koťata
odchycena, jejich matka vysvobozena z odtokové
roury a po důkladné koupeli a základním veteri-
nárním ošetření byly všechny kočky „ubytovány“
na úřadovně obecní policie. Poté strážníkům začala
„anabáze“ s jejich dalším umístěním. Po několika
telefonátech se podařilo zajistit jejich umístění v ne-
ziskové organizaci Fousek, z. s., kde se o celou ro-
dinku postarali. 

Strážníci dále pátrají po neznámém pachateli,
který se takovým způsobem nechtěných mazlíčků
zbavil. 

Rudolf Sedlák

OMEZUJÍCÍ 
OPATŘENÍ, KTERÉ
SPOČÍVÁ V ZÁKAZU
POBYTU NA 
URČITÉM MÍSTĚ

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych všem touto cestou poděkovat za
podporu v mé dobrovolnické práci v canistera-
pii. Díky tomu jsme mohli s dětmi třetích tříd
navštívit výstavu Radost z objetí v Neratovicích.

Na počátku všeho bylo nezávazné focení fotografa
Honzy Jirkovského při mé práci v Domě Kněžny
Emmy. Fotky se nakonec natolik vydařily, že vznikl
nápad uspořádat výstavu ve SD Neratovice, po

které následovalo vydání kalendáře zachycující nej-
vydařenější fotografie.

Výstava zaznamenala velký ohlas a fotografie se
dostaly až do soutěže Czech Press Photo, kde se
nakonec jedna z fotografií umístila na 3.místě v ka-
tegorii Běžný život. První místo poté získala v kate-
gorii Nejlepší fotka roku podle dětské poroty. Vel-
kou radost mi především přineslo odůvodnění, proč
se dětská porota rozhodla právě pro tuto fotografii.
Důvodem nebylo to, že by se dětem líbila fotka

s pejskem, ale myšlenka canisterapie. Myšlenka
udělat radost seniorům, kteří se díky tomu mají
s kým potěšit, pomazlit a užít si zvířecí lásky.

Při své práci ve školní družině na toto téma
s dětmi take často mluvím a velmi mě dojímá, že
dnešní mladá generace takto uvažuje. Stává se to
pro mě další motivací v pokračovaní této činnosti. 

Dana Douděrová

obce, který může pachateli přestupku v rámci
správního řízení o přestupku uložit také omezující
opatření, jež spočívá v zákazu navštěvovat určená
veřejně přístupná místa, sportovní nebo kulturní
akce, nebo povinnost zdržet se styku s určitou oso-
bou či vymezeným okruhem osob.

Podmínka pro udělení omezujícího opatření
je dána v § 52 zákona č. 250/2016 Sb., o odpověd-
nosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů, kdy tím zásadním je, že existuje přímá
souvislost mezi spáchaným přestupkem a ome-
zujícím opatřením. Například pokud se osoba do-
pustí přestupku, kdy jinému úmyslně ublíží na zdraví
a současně na majetku, tedy osoba poškozená pře-
stupkem dostane od přestupce pěstí do obličeje
a současně dojde ke škodě na majetku (rozbitá skle-
něná výplň dveří, poškozený mobilní telefon apod.),
a pokud toto vše se stalo v rámci jednoho protipráv-
ního jednání pachatele, lze takové osobě uložit ome-
zující opatření až na jeden rok, a to například záka-
zem vstupu do ulice, kde má poškozená osoba trvalé
bydliště. Případně se vůči jinému úmyslně dopustí ji-
ného hrubého jednání tak, že ho na místě veřejně pří-
stupném hrubým a vulgárním způsobem uráží, pro-
náší nepravdivé výroky, kterým osobu poškozenou
přestupkem uráží a snižuje její důstojnost. Potažmo

ze strany přestupce dochází k opakování protiprávní
činnosti v krátké době po sobě, kdy dříve udělené
sankce nevedly k jeho nápravě a přestupce pokračuje
v určité oblasti protiprávní činností opakovaně a v růz-
ných částech například obce, tedy třeba poškodí
nebo odcizí nějakému soukromníkovi nějakou věc
nebo na jiném místě někoho hrubým způsobem
urazí.

V průběhu roku 2019 bylo pravomocným roz-
hodnutím správního orgánu uloženo omezující
opatření se zákazem navštěvovat určená veřejně
přístupná místa v obci Líbeznice celkem čtyřem oso-
bám, kdy v jednom případě se jedná o celý katastr
obce Líbeznice. Pokud potrestaný pachatel nebude
respektovat pravomocné rozhodnutí správního or-
gánu a i přes zákaz se bude pohybovat v místech
jemu zakázaných, dopustí se přečinu maření vý-
konu úředního rozhodnutí podle trestního zákoníku
(viz ustanovení § 337 zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy v pří-
padě prokázání viny, může být pachatel odsouzen
až na dva roky odnětí svobody). 

Miloš Ondruška
Rudolf Sedlák

Vítězná fotografie                                                                     foto Jan Jirkovský Z výstavy                                                                                    foto Jan Jirkovský
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PROMĚNY LÍBEZNIC V ROCE 2019 
Rok 2019 pomalu odchází, čeká nás nejkrásnější období Vánoc, než ale přivítáme rok další, pojďme si připomenout, co vše se v Líbeznicích v tomto
roce událo hlavně na poli stavebním. Opět toho nebylo málo.

TÉMA

Studie zeleného pásu kolem obce 

Jedním z nejunikátnějších projektů, na který Líbeznice teprve čekají, bude zelený pás kolem obce, jenž
změní tvář Líbeznic pro další generace. Od února pás už není pouze zeleným pruhem v územním plánu,
ale má podobu konkrétní studie, kterou v únoru schválili obecní zastupitelé. Stalo se tak po podrobném
představení pásu líbeznickým občanům na besedě s architekty a zapracování připomínek široké veřejnosti.
Podle této studie se budou realizovat jednotlivé části, s výsadbou prvních stromů se začne na jaře příštího
roku v lokalitě u školy, vedle Neorondelu. 

Bezpečnost na silnicích 

Spolu s novou školní budovou byla provedena
i nutná bezpečnostní opatření v ulici Měšická. Pro
zajištění větší bezpečnosti dětí i dospělých pohybu-
jících se v okolí školy byly zbudovány dva přechody
pro chodce. První navazuje na Kojetickou ulici
a druhý na ulici Jana Pavelky. Oba přechody jsou
osvětleny a je k nim zajištěn bezbariérový přístup
z navazujících chodníků. Kompletní rekonstrukci
prodělal i povrch Měšické ulice od školy až do
Měšic.

K větší dopravní bezpečnosti v okolí obce při-
spěla i výstavba kruhového objezdu na křižovatce
U Papryčů, která patřila k nejnebezpečnějším široko
daleko. Nový kruhový objezd, o jehož vznik se obec
zasloužila zejména tlakem na jeho výstavbu, byl
otevřen v září 2019.Ukázka studie zeleného pásu                                                      Návrh studie Ateliér M1 architekti, s. r. o.

Na Měšické vznikly dva nové přechody    foto -fg-

Nová hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb 

V dubnu se začala stavět nová hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb. V prostoru za Domem služeb postupně vyrostly dvě „červené stodoly“, došlo
rovněž k úpravě celého okolního prostoru, k výstavbě nových komunikací a parkovacích míst. Celý areál je navíc přístupnější a přehlednější. Vznikla tak další
hezká část obce se zajímavou architekturou. Obě budovy poskytnou kompletní zázemí pro sbor dobrovolných hasičů a technické služby a jejich techniku.
Slavnostní otevření nového areálu proběhne na jaře 2020. 

Nová hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, stav stavby v prosinci 2019                                                                                                                 foto -fg-
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Modernizace hlavní školní budovy
a Neorondel 

Největší stavební ruch probíhal v areálu školy. V čer-
venci začala po dvou letech příprav nutná oprava,
rekonstrukce a modernizace hlavní školní budovy
včetně přeměny čtyř kmenových tříd na odborné
učebny. A co všechno škola rekonstrukcí získala?
Kromě již zmíněných nových učeben také venkovní
výtah, nové zázemí pro vedení školy – velkou sbo-
rovnu, pracovny ředitelky a jejích zástupců, kancelář 

hospodářky a účetní včetně pracovny výchovného
poradce a školního psychologa, páteřní rozvody
elektrického vedení a strukturované kabeláže a no-
vé stoupačky. Ve třetím patře pak novou úpravu
kmenových tříd a rekonstrukce záchodů a umývá-
ren v celé budově. Součástí rekonstrukce je i nové
kvalitnější připojení k internetu ve všech třídách. Je
toho opravdu hodně, i z důvodu tak rozsáhlé re-
konstrukce musely práce probíhat i po začátku škol-
ního roku, vše však směruje k tomu, aby do konce
roku bylo hotovo. 

Nový pavilon ZŠ zvaný Neorondel                                                                                                        foto -fg-

Došlo i na menší projekty

Rok 2019 nebyl ve znamení pouze velkých staveb,
ale realizovalo se nebo se ještě realizuje i několik
menších staveb či úprav. Byla vybudována závlaha
horní zahrady přiléhající k mateřské škole, pro-
bíhá rozšíření workoutového hřiště v Areálu zdra-
ví, sportovní areál Duhovka bude vybaven novým,
výkonnějším osvětlením, aby atleti a další spor-
tovci mohli trénovat i ve tmě. Modernizace veřej-
ného osvětlení proběhla v jihozápadní části obce
ohraničené ulicemi Mělnická a Pakoměřická – ČEZ
odstraňoval sloupy vrchního vedení nad zemí
a obec investovala do nových stožárů veřejného
osvětlení. V obci jsou budovány přípojky optic-
kých sítí a celá obec bude postupně připojena
k vysokorychlostnímu internetu. 

Čestné uznání pro Líbeznice 
za urbanismus
Za svůj přístup k rozvoji obec Líbeznice získala
Čestné uznání za urbanismus: revitalizace a rozvoj
veřejného prostoru, a to na slavnostním vyhlášení
soutěže Grand Prix Architektů – Národní ceny za ar-
chitekturu. Porota ocenila, že se v Líbeznicích daří
dlouhodobě kultivovat veřejný prostor a že dílčí zá-
sahy do vybudovaného obecního či městského pro-
storu zvyšují jeho kvalitu. V případě Líbeznic jde
o drobná díla, jako jsou třeba mostky, i vydařené
stavby z posledních let.

Plány pro rok 2020

A co nás čeká v příštím roce? V plánu jsou násle-
dující investiční akce, jejichž realizace bude záviset

na plnění rozpočtu obce a případných dotacích: re-
konstrukce ulice Pod Lipami a Karla Hynka Máchy;
přestavba obecního úřadu, aby se do jedné budovy
mohl nastěhovat i stavební úřad, a výstavba výta-
hu aby obecní úřad byl přístupný i bezbariérově; 
výstavba nového pavilonu v Areálu zdraví a ve spo-
lupráci s investorem i rozšíření kavárny a sauny;
úprava basketbalového kurtu, a pokud se podaří zí-
skat dotace, mohlo by dojít i na nové sportoviště
v Areálu zdraví. S dotacemi je spojena i rekon-
strukce ulic Bořanovická a Pakoměřická, případně
kompletní úprava lokality Na Hůrce. 

František Grunt

Bezbariérový sběrný dvůr 

Kromě stavby nové hasičárny začala v dubnu i kom-
pletní rekonstrukce sběrného dvora ve Východní
ulici. Rozsahem se tato stavba nedá srovnat se stav-
bou hasičárny nebo nové školy, přesto je svým vý-
znamem neméně důležitá a pozitivně se dotkla
všech, kdo na sběrný dvůr každý týden pravidelně
směřují. Nejdůležitější úprava spočívala ve vytvoření
nových stání pro kontejnery zapuštěných do terénu
tak, aby bylo možné se odpadu snadno zbavit přímo
z úrovně plochy sběrného dvora. Bez bariér jsou tak
přístupné tři nejpoužívanější kontejnery na odklá-
dání zeleně i velkoobjemového odpadu. Vedle kon-
tejnerů vznikla i stavba s pracovnou správce dvora
a se třemi uzamykatelnými sklady pro elektrozaří-
zení a nebezpečný odpad. S rekonstrukcí přišlo i roz-
šíření otevírací doby, kromě středy a soboty je sběrný
dvůr otevřen i v pondělí od 17 do 19 hodin. Nový
sběrný dvůr byl slavnostně otevřen 5. října. Nová podoba sběrného dvora                                                                                                               foto -fg-

Nové toalety v ZŠ                                         foto -fg-

Prakticky celý rok 2019 byl pak ve znamení po-
kračování výstavby nového pavilonu školy, Neoron-
delu. Stavba rostla neuvěřitelným tempem a všichni
zainteresovaní – stavební firma, subdodavatelé, ar-
chitekti, vedení obce i školy – dělali možné i ne-
možné, aby se dokončení díla podařilo do konce
srpna a aby v září mohly do nové školy nastoupit
děti. Jedna z nejnáročnějších a nejnákladnějších lí-
beznických staveb byla slavnostně otevřena 1. září
a Líbeznice tak získaly další unikátní budovu, která
bude sloužit dětem.
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Kontejnery na tříděný odpad                                                                                                           foto archiv

NEZAPOMEŇTE
VČAS ZAPLATIT 
ZA ODPAD
I nadále se bude platit za svoz odpadu podle
velikosti nádoby a podle intervalu svozu, a i pro
rok 2020 tedy platí, že čím více vytřídíte odpad,
tím méně budete platit za „černou“ popelnici.

V tabulce uvádíme výši poplatku podle velikosti ná-
doby a intervalu svozů:

Typ nádoby           1x týdně      1x za 14 dnů 
                              (52 svozů)           (26 svozů)
80 l                       1 900 Kč                900 Kč

120 l                       2 200 Kč             1 400 Kč
240 l                       3 900 Kč             2 500 Kč

Důležité informace

Vzhledem ke statistické evidenci množství odpadu
v Líbeznicích obec stanovila minimální velikost ná-
doby a četnost svozu ve vztahu k počtu osob v do-
mácnosti. To samozřejmě neznamená, že si nemů-
žete pořídit nádobu větší či požadovat vyšší frekvenci
svozu; toto minimum by mělo být motivační pro to,
aby se snižovalo množství nevytříděného komunál-
ního odpadu, který se dále nezpracovává.

Počet                            Velikost          Četnost 
osob                        nádoby (litry)      vývozu
1                                        80                    14
2                                        80                    14
3                                    80/120              7/14
4                                        80                     7
5                                        80                     7
6 a více                            120                    7

Nový systém poplatků za svoz komunálního od-
padu přinesl i nové otázky:

Budeme muset vyplňovat nové 
Prohlášení poplatníka?

Nikoli. V případě, že se ve vaší domácnosti nic ne-
změnilo nebo nic nechcete měnit, zaplatíte popla-
tek ve stejné výši jako v loňském roce. Jen upozor-
ňujeme, že jakoukoli změnu jste podle vyhlášky
č. 1/2016, o poplatku za komunální odpad, povinni

nahlásit správci poplatku (na obecní úřad), a to do
15 dnů.

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

Kdy musíme poplatek zaplatit?

Poplatek je splatný do 31. 1. 2020 a je možné jej začít
platit od 1. 1. 2020 převodem na účet či osobně
v úředních hodinách, tj. od pondělí 6. 1. 2020 do
31. 1. 2020.

Musíme přijít poplatek zaplatit osobně
na úřad?

V roce 2020 obec nabízí možnost platby čtyřmi
způsoby:
 v hotovosti na obecním úřadě; 
 platební kartou na obecním úřadě; 
 převodem na účet obce č. 3220201/0100 (zde

uvedete jako variabilní symbol číslo popisné
rodinného domu a do zprávy pro příjemce své
jméno a příjmení). Po zaplacení uvedené částky
a připsání platby na účet obce, vám bude po-
tvrzení o zaplacení automaticky vhozeno do
schránky spolu se známkou, kterou si vylepíte
na popelnici;

 online prostřednictvím systému MOBISYS – viz
článek níže.

Budou popelnice nějak odlišeny podle
četnosti svozů?

Ano, budou opatřeny známkou, kde bude jasně
uvedeno, o jakou velikost nádoby se jedná a jaká
má být frekvence svozů. 

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

Ano, byl navýšen počet míst na sběr tříděného
odpadu i četnost vyvážení některých druhů. Mapa
ukazuje místa tříděného odpadu i druh odpadu,
který se na jednotlivých stanovištích sbírá.

Je potřeba opět zmínit jednu velmi důleži-
tou věc – buďte důslední v sešlapávání PET lahví
i v „placatění“ všech objemných papírových kra-
bic. Necháte-li krabice nerozložené a PET lahve
v původním tvaru, kontejner se sice rychle zaplní,
ale místo odpadu se vyváží vzduch. A to je velká
škoda, protože výsyp lehkého kontejneru stojí
stejně jako vysypání těžkého, za který by obec do-
stala větší odměnu za množství vytříděného od-
padu. Čím těžší, tím lepší. Ale pozor – je nutné
třídit pečlivě a do kontejneru dávat jen to, co tam
opravdu patří. Často se stává, že i těžký kontejner
nepřinese žádnou odměnu, protože je v něm jiný
odpad, než jaký tam má být!

Kolik zaplatí občan, 
který doma žije sám a je závislý 
jen na svém invalidním či starobním
důchodu?

Protože už nemůžeme nabídnout menší nádobu,
zajistíme kompenzaci v takové výši, aby za nádobu
o objemu 80 litrů a svoz jednou za 14 dnů zaplatil
dotyčný 500 Kč.

-lč-

PLATBA POPLATKŮ
ONLINE DÍKY 
SYSTÉMU MOBISYS!
Tak jako na začátku každého roku bude i v roce
2020 potřeba ve stanoveném termínu uhradit
poplatky například za odpady a psy, viz další
články v tomto čísle zpravodaje. 

V roce 2020 nabídne obec Líbeznice občanům
novou možnost placení obecních poplatků pro-
střednictvím systému MOBISYS. Nový systém nabízí
možnost online úhrady poplatků z pohodlí do-
mova, prostřednictvím moderních platebních ná-
strojů, jako je třeba využití QR platebního kódu

v mobilním bankovnictví, prostřednictvím platební
karty či elektronické peněženky, jako je například
Google Pay.

Celý systém je jednoduchý a uživatelsky přívě-
tivý. Na začátku je nutné se zaregistrovat do portálu
MOBISYS. Odkaz na tento portál je umístěn nově
v záhlaví webu Líbeznic nebo přímo na adrese
https://libeznice.mobisys.cz/registrace-uziva-
tele. 

Po registraci je nutné vyčkat na zaslání e-mailu,
který bude obsahovat informace, jaké poplatky
a v jaké výši je nutné uhradit, a platební link pro
výběr platební metody. E-mail bude odeslán až
v momentě, kdy dojde ke spárování nového uživa-

tele s interními systémy obecního úřadu, mezi re-
gistrací a e-mailem tedy může být i delší prodlení.
Po úhradě poplatků budou uživatelé informováni,
že platba byla obecním úřadem zpracována, a bude
jim zasláno potvrzení o úhradě příspěvku. Toto po-
tvrzení je pak možné využít například při vyzvednutí
známky na popelnice na úřadě.

Registrace do systému je možná už v prosinci,
první e-maily s předepsanými poplatky začnou cho-
dit až v lednu. 

Více informací o systému MOBISYS, který obec
Líbeznice dlouhodobě používá, jsou k dispozici na
https://libeznice.mobisys.cz.
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kam S tuky a oleJi z kuChyně?
Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zaděláváte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil
své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. Pro obec ji bezplatně realizuje společnost 
IPODEC. Stačí přinést oleje či tuky v PET lahvi do sběrného dvora. Ulevíte tak svému domu.

proSba vŠem 
peJSkaŘům  
Opětovně si dovolujeme připomenout všem majite-
lům psů, aby po svých miláčcích uklízeli. V obci je
v současné době snad již dostatečný počet odpad-
kových košů s pytlíčky na psí exkrementy. Prosíme,
používejte je, a to minimálně z těchto tří důvodů:

1.  Jde o to základní, co můžete udělat pro to, aby
naše obec byla hezkým a příjemným místem. 

2.  Nedělejte prosím sousedům to, co nechcete,
aby dělali oni vám. 

3.  Pokud vám nestačí ani jeden z těchto důvodů,
mějte na paměti, že vás při vaší ledabylosti může
někdo vyfotografovat. A o takovou popula-
ritu jistě nestojíte! 

-md-

Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani do
kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte do
WC, výlevky či dřezu, je nanejvýš pravděpodobné,
že dříve či později nastane havarijní stav na do-
movní kanalizaci – kanalizace bude neprůchodná.
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vy-
srážení tohoto odpadu a postupně k zanesení, re-
spektive zalepení odpadních systémů. 

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích
jímkách a nádržích, kde po ochlazení tuků dochází
k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích
plováků tuky. 

Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím
vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn ka-
nalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot
v odpadních vodách, kde se střetávají vody z my-

cího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pra-
cího procesu (prací prostředky) a splaškové vody,
vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných
komplikací.

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ TRPÍ

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat
jinak. Můžete jej shromáždit do použitých PVC
obalů (PET lahve atd.) a následně odložit ve sběr-
ném dvoře do určených separačních nádob. Obec
Líbeznice tuto službu nabízí ve svém sběrném dvoře
bezplatně od ledna 2013.

František Závorka

TÉMA

Svoz vánočníCh
Stromků
Stromky bude pravidelně jedenkrát týdně
v pondělí odpoledne odvážet firma IPODEC 
ze svozových míst, jež jsou vyznačena na ma-
pě. Stromky budou odváženy „popelářským“
autem, které umožní stromky rozdrtit, aby
mohly být použity jako bioodpad. Prosíme,
abyste své vánoční stromky odstrojili opravdu
důkladně od všech kovových, skleněných či
plastových ozdob i vyprskaných prskavek.

Vytipovali jsme deset svozových míst tak, aby byla
dostupná co nejširšímu okruhu občanů. Každé
místo bude označeno viditelným nápisem „Sběr
vánočních stromků“. Stromky zde bude možné od-
ložit nejdříve v neděli večer a nejpozději do pon-
dělního oběda. Vzhledem k tomu, že se jedná
o svoz jednou týdně, prosíme všechny spoluob-
čany, aby stromky na místa dávali skutečně jen
těsně před jejich odvozem. Neupravená hromada
suchých stromků nevypadá moc hezky a my by-
chom neradi založili deset „černých“ skládek.

první svoz proběhne v pondělí 6. ledna
a následovat budou další tři pondělky
13., 20. a 27. ledna 2020.

Svozová místa:

1. Ve Dvoře za čp. 745

2. Křižovatka Na Mýtě x Školská u čp. 313

3. Křižovatka K Makůvce x Kojetická x 
J. Pavelky

4. K. H. Máchy před Pakoměřickou 
za čp. 270

5. Ulice Sportovní na rohu hřiště před cestou
ke středisku

6. Konec Východní ulice směrem do pole

7. Roh J. Seiferta a ulice Lánské

8. Konec ulice Bořanovické u čp. 231

9. Ulice Pražská před křižovatkou 
s ulicí U Cihelny

10. Konec ulice U Cihelny směrem na pole

Ludmila Červínová

podnikatelé 
o odpady
Stejně jako v předchozích letech upozorňu-
jeme na povinnost podnikatelů na území obce
doložit likvidaci odpadu, který jim vzniká při
podnikání v Líbeznicích.

Obec nabízí zapojení do systému nakládání s od-
pady v obci Líbeznice na základě smlouvy, kterou
bude nutné opět uzavřít na rok 2019 a uhradit
sazbu za vybranou nádobu. Výše sazby za jednot-
livé nádoby je stejná jako v roce 2019.

Podnikatelé, kteří mají vlastní smlouvu přímo se
svozovou společností a její kopii letos dokládali na
obecní úřad, předloží úřadu doklad – fakturu o za-
placení likvidace odpadu za rok 2019.

Podnikatelé, kteří smlouvu se svozovou společ-
ností nemají uzavřenou a budou ji uzavírat od roku
2020, předloží kopii této smlouvy také na obecním
úřadě.

Doklad o zaplacení likvidace odpadů, smlouvu
o zajištění likvidace odpadů nebo uzavření smlouvy
na zapojení do systému nakládání s odpady v obci
Líbeznice je nutné předložit či uzavřít nejpozději
do 28. února 2020.

Doklady o zaplacení a kopie smluv o zajištění 
likvidace odpadů je možné poslat elektronicky na
adresu obec@libeznice.cz.

-ji-

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

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

z brambor, mrkve, okusky jablek apod.)
➞ skořápky z vajec
➞ slupky z citrusových plodů
➞ sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem), 

čajové sáčky 

➞ květináče z lepenky a rašeliny
➞ plata a lepenkové obaly od vajec

Co do nádoby na bioodpad nepatří:

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

salátů
➞ oleje
➞ kosti

bioodpad
I v roce 2020 bude možné využít sezonního svozu
bioodpadu. Loni jej využívalo 272 domácností. Svážet
se bude za stejnou cenu jako v loňském roce od
března do listopadu. Svoz bude opět zajišťovat spo-
lečnost IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a. s., a bude probíhat
každou středu v sudém týdnu. První svoz proběhne
ve středu 4. března a poslední 25. listopadu
2020. Svozy bioodpadu se uskuteční v těchto
dnech: 4. 3., 18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5., 
27. 5., 10. 6., 24. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8., 2. 9.,
16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10., 11. 11. a 25. 11.

Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně
obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve
středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin nebo
pohodlněji bez čekání na účet obce Líbeznice
č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte

číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro pří-
jemce jméno a příjmení + bioodpad. Po zaplacení
uvedené částky a připsání platby na účet obce vám
bude známka včetně potvrzení o zaplacení automa-
ticky doručena do schránky.

Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr
bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bezplatně
zapůjčeny (po dobu trvání smluvního vztahu).

Cena za poskytování služby činí 60 Kč měsíčně
u menší nádoby a 110 Kč u větší nádoby, tj. 540 Kč
za sezonu u menší a 990 Kč za sezonu u větší
nádoby; ceny jsou včetně DPH .
Pokud se chcete do svozu bioodpadu zapojit nově,
je to velmi jednoduché. Stačí v úřední dny v pondělí
či ve středu (od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin) na
obecním úřadě zaplatit příslušnou částku a nádoba
na bioodopad vám bude doručena před váš dům.

Jana Idjerová
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SBĚRNÝ DVŮR 
Celoroční provozní doba:

Po a St    17.00–19.00 
So            9.00–11.00

Sběrný dvůr v areálu ČOV, Východní ulice, slouží lí-
beznickým občanům k odkládání objemného od-
padu, bioodpadu a nebezpečných složek komunál-
ního odpadu, které nelze odložit do sběrných
nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

Co můžete složit v rámci zaplaceného poplat-
ku za odpad:
• odpad ze zahrad (listí, tráva, větve)
• elektroodpad
• zářivky
• barvy a laky
• velkoobjemový odpad
• stavební suť (jedno kolečko s objemem do 50 kg)
• autobaterie

Za co si připlatíte (ceny jsou uvedeny bez DPH):
• každé druhé a další kolečko sutě               50 Kč
• pneumatika – osobní automobil          50 Kč / ks
• pneumatika – nákladní automobil     200 Kč / ks
• okenní rámy se sklem                         50 Kč / ks

Co není možné ve sběrném dvoře složit:
• odpad, který obsahuje směsi azbestu a asfaltu.

-md-

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

POPLATKY ZA PSY
A UBYTOVÁNÍ
POZOR ZMĚNA – 
JEDNOTNÝ POPLATEK 
ZA PSY
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 (úplné znění
na www.libeznice.cz) činí:

– roční poplatek za prvního psa 150 Kč,

– za druhého a každého dalšího psa téhož 
držitele 300 Kč.

Poplatek je nutné uhradit do 15. února
daného roku. 

Povinnost uhradit poplatek mají všichni majitelé psů
s trvalým pobytem v obci, vyjma majitelů s průka-
zem ZTP a ZTPP.

O poplatku z ubytovací kapacity hovoří OZV
č. 1/2011 v části VI. v čl. 9 až 11, kde je dána po-
vinnost těm, kteří poskytují ubytování, platit za
jedno lůžko a den 5 Kč. Tento poplatek je splatný
do 15 dnů po uplynutí každého čtvrtletí daného
roku.

-ji-

PODZIMNÍ BĚH 
NA DUHOVCE ANEB
ATLETI DO DEŠTĚ 
Přespolní běh v sobě vždy skrývá výzvu – poprat se
s terénem, kopcem, délkou trasy a v neposlední
řadě i sám se sebou. Nikdy se nedá předem určit,
v jakém počasí se běh bude konat. Díky tomu je to
sázka do loterie. Je to prověrka vůle a nadšení. A to
nás, trenéry i děti, baví, ta pestrost!

Letošní počasí na Duhovce prověřilo všechny až
na dřeň, shora nám poslali celkem zimu, déšť i vítr.
Nicméně mnozí už znáte některá naše atletická
hesla jako „Co tě nezabije, to tě posílí“ nebo
„Těžko na cvičišti, lehce na bojišti“. Díky venkov-
ním tréninkům téměř za každého počasí po celý 
rok jsou děti na záludné počasí zvyklé a kolikrát
i zmoklé, přesto nadšené a usměvavé. Určitě i díky
tomu se jich za krušných podmínek počasí přihlásilo
tolik – celkem 140 dětí, ale i dospělých. Prostě po-
časí nás nezastaví, naopak s ním asi už dokážeme
být i kamarádi! 

V sobotu 9. listopadu 2019 se běžely trasy od
250 m do 1,1 km a věkové rozpětí běžců bylo od
pětiletých předškoláků až po dospěláky. Kromě od-
měněných medailistů dostal každý z účastníků také
dobrotu za doběhnutí tratě a diplom. 

Nejvíce nás potěšila radost z běhu i za takového
počasí, nadšené fandění kamarádů a rodičů, jiskry
v očích při vítězství a vytrvalost a vůle překonat sám
sebe, poplácání po zádech kamaráda. Jsme pyšní
na děti i na rodiče, kteří buď také běželi, nebo fan-
dili a podpořili běžce. A děkujeme také za podporu
obci Líbeznice!

Nám trenérům to dává motivaci, radost, inspi-
raci na další takové akce. Je moc fajn být u toho
a zažít tolik lidí, kteří jsou všichni „opravdoví kama-
rádi do každého počasí“.

Monika a tým Atletiky Líbeznice Soustředění před startem                                                                                  foto archiv Atletika Líbeznice

Součástí trasy byl i prudký kopec                                                                      foto archiv Atletika Líbeznice
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LÍBEZNIČTÍ KOPOU
DO BALONU 
100 LET
Letos podle místní kroniky uplynulo již sto let,
co se v Líbeznicích hraje fotbal. S různými úspě-
chy, s malými přestávkami, ale vždy s plným na-
sazením. Dnes si troufám tvrdit, že líbeznická
kopaná zažívá nejúspěšnější časy své existence.
Dva dospělé týmy a čtyři žákovská družstva
hrají a trénují v novém zázemí sportovního
areálu a sportovní haly Na Chrupavce. Naše
„áčko“ hraje jeden bod za vedoucím týmem ta-
bulky Okresního přeboru, „Benfika“ se stala
důstojným a respektovaným soupeřem VI. třídy
a žákovská družstva v turnajích a soutěžích ob-
sazují přední místa. A hlavně to všechny baví! 

Velký dík patří trenérům, předně trenérům mlá-
deže, kteří se dětem hezky a obětavě věnují.
A i přesto, že je to čestná funkce, se trenéři v práci
s mládeží stále zdokonalují. Dnes mají všichni tre-
néři trenérské licence fotbalové asociace FAČR. Tre-
néři, podpora obce a spolupráce s rodiči tvoří celek,
kterému se daří u fotbalu děti nejen udržet, ale
i lákat nové malé fotbalisty – budoucnost líbeznic-

kého fotbalu. A i když ze všech možná nebudou
špičkoví fotbalisté, tak hezké vzpomínky na čas
strávený v hale Na Chrupavce a láska k fotbalu a ke
sportu v nich určitě zůstanou…

Přeji si, aby rok 2020 byl pro líbeznický fotbal
stejně krásný a úspěšný jako ten letošní. To přeji
všem, kdo do haly Na Chrupavce chodí hrát, tréno-

vat, fandit, a také všem, kdo sem chodí cvičit, tan-
čit, pinkat a plácat... prostě všem, komu se tu líbí.

pf 2020
Zdeněk Stibal

Nejmenší fotbalisté v akci                                                                                           foto archiv FC Líbeznice

LÍBEZNICKÉ SPOLKY
V líbeznické škole proběhlo školní kolo výtvarné
soutěže Škola hrou. Na prvním místě se se svým
veselým obrázkem umístil Matěj Němec, na dru-
hém Anna Nováková a třetí místo společně

obsadily dvě mladé výtvarnice – Amélie Novotná
a Klára Konvičková. Všichni jsou žáky sedmého
ročníku. 

Šárka Mišurcová

CHALOUPKA 
NA VRŠKU
Celý listopad se první a druhé třídy školní družiny
střídaly v Praze na Chvalské tvrzi, kde probíhala 
výstava „Chaloupka na vršku – pohádkový svět
Šárky Váchové“. Na zámku jsme se nechali zavést
do světa oblíbeného večerníčku. 

V první části prohlídky nás čekala krásná výstava
o dětech a obyvatelích podhorské vesničky, kdy
nám paní průvodkyně vysvětlila koloběh přírody, ale
i některé dnes již zapomenuté lidové tradice a oby-
čeje. Na závěr prohlídky nám promítla pár epizod
z příslušného večerníčku.

V interaktivní části jsme si vyzkoušeli, jak se va-
řilo na starých kamnech, jak nám sluší venkovské
oblečení z konce 19. století a jak se chodilo v dře-
věných nazouvákách. Následně jsme si mohli vyro-
bit vlastní plošnou pohybovou loutku podle před-
lohy paní Šárky Váchové.

Na výstavě nám čas rychle uběhl, a když jsme se
vrátili zpět k nám do družiny, tak jsme si s loutkami
zahráli divadlo.

Vychovatelky ŠD

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ŠKOLA HROU

Vítězové výtvarné soutěže                                                                                                                    foto -šm-
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SESTRY 
NEUMANNOVY
Jsme žáci 8. ročníku líbeznické školy a budeme vám
vyprávět o dvou židovských sestrách Marii Hoš -
kové (Neumannové) a Hermíně Neumannové. Je-
jich jména si můžete přečíst na nenápadném po-
mníčku v Měšicích. Dočtete se tam jenom to, že
zahynuly během druhé světové války, ale nás zají-
malo, proč a kde zahynuly, jaké byly, jak vypadaly… 

Nejprve jsme navštívili paní knihovnici Marii No-
vákovou, potom paní Renatu Suchelovou, kroni-
kářku Měšic, požádali jsme o radu paní Hanu Bíl-
kovou, ředitelku brandýského muzea… Pomalu
jsme skládali dohromady mozaiku života sester
Neumannových.

Obě sestry se narodily v obci Kly u Obříství ne-
daleko Mělníka. Starší z nich – Marie Neumannová
(Hošková) – se narodila se 2. 12. 1879. Podle vět-
šiny dokumentů a pamětníků to prý byla vdova, ale
na židovské evidenční kartě je uvedeno, že byla roz-
vedená. Z její žádosti o vydání živnostenského listu
v roce 1909, který je napsán obdivuhodně kraso-
pisně, se dozvídáme, že získala výuční list jako pro-
davačka a že několik let absolvovala praxi v ob-
chodě. Druhá sestra – Hermína Neumannová – se
narodila 10. 3. 1881, byla stále svobodná, nevyučila
se ničím a pravděpodobně pouze pomáhala své ši-
kovnější a aktivnější sestře v domácnosti a v ob-
chodě. V letech 1909–1940 vlastnily krámek ve sta-
rých Měšicích, v čísle 36 dnešní Měšické ulice –
dříve se zde říkalo „Na Druhé straně“. Ulice se na-
chází nedaleko Měšického zámku.

Neváhali jsme ani chviličku a vyrazili za jednou
z posledních pamětnic fungování krámečku sester
Neumannových – dvaadevadesátiletou paní Cecílií
Čadkovou. Od paní Čadkové, (tehdy pětileté) sou-
sedky sester Neumannových, jsme se dozvěděli ně-
kolik zajímavých informací. Paní Čadková k nim
chodila se svou maminkou nakupovat. Krámek prý
byl na tu dobu moc dobře zásobený a byl otevřený
sedm dní v týdnu. Podle výpovědi paní Čadkové:
„Měly tam všechno – od knoflíků po podprsenku,
buráky a mouku...“ Její maminka chodila sestrám
Neumannovým pomáhat škubat husy, malá dcerka
ji tam doprovázela a „nepozorovaně“ v krámečku
ujídala buráky, které tenkrát byly vzácností a jejich
chudá rodina by si je nemohla dovolit. Sestry samo-
zřejmě o malé „zlodějce“ věděly, ale nic neřekly
a buráky jí dopřály.

Starší sestra Marie (provdaná Hošková) byla
vdova nebo rozvedená, o mladší Hermínu nápadníci
údajně moc zájem nejevili, byla prý nepohledná, ro-
bustnější, nízkého vzrůstu, často sedávala na scho-
dech u obchodu a pozorovala, co se v ulici děje.
Podle slov jejich sousedky byly obě sestry hodné,
slušné a pracovité ženy. Pilně pracovaly ve svém
krámku, objednávaly zboží a ochotně obsluhovaly
své zákazníky – měšické sousedy. Žily poklidným ži-
votem, veřejného dění se příliš neúčastnily – na zá-
bavu neměly moc času, v krámku a v malém hospo-
dářství bylo práce dost. Paní Čadková si pamatovala,
že jedna z nich se jako divačka účastnila představení
místních ochotníků.

Sestry Neumannovy žily svůj poklidný život, ale
bohužel přišla válka a Židé už nesměli podnikat,
a tak sestry Neumannovy přišly o svůj krámek
i o své úspory, 40 000 korun – doplňujeme citaci
pozdější poznámky ze záznamu rejstříku živností
svobodných k obchodu smíšeným zbožím Marie
Neumannové (živn. list ze 7. 4. 1909): „Úředně
uzavřeno a živn. list odebrán č. 1244/40 dnem
28/XII. 1940.“

Nakonec osudného ledna roku 1943 byly nu-
ceny opustit svůj domov a přesunout se do Mladé
Boleslavi, kde byly zaregistrovány a připraveny k de-
portaci do pracovního koncentračního tábora v Te-
rezíně, zde pobyly pouze několik dní a poté byly
přemístěny do vyhlazovacího tábora v polské Osvě-
timi, kde byly obě zavražděny. 

V terezínském archivu jsme získali tyto
informace:

MARIE HOŠKOVÁ (Neumannová)
Narozena 3. 12. 1878
Poslední bydliště před deportací: Měšice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: 
Kostelec nad Labem
Transport Cl, č. 273 
(13. 1. 1943, Mladá Boleslav -> Terezín)
Transport Cq, č. 328 
(20. 1. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

HERMÍNA NEUMANNOVÁ
Narozena 10. 3. 1881
Poslední bydliště před deportací: Měšice
Adresa/místo registrace v Protektorátu: 
Kostelec nad Labem
Transport Cl, č. 274 
(13. 1. 1943, Mladá Boleslav -> Terezín)
Transport Cq, č. 474 
(20. 1. 1943, Terezín -> Osvětim)
Zahynula

Lucie Divíšková, Štěpánka Pokorná, 
Milan Kohout, Filip Kněnický,

8.C

Sestry Neumannovy                                                                                                              foto archiv autorů

Na návštěvě u Cecílie Čadkové                                                                                            foto archiv autorů
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OHLÉDNUTÍ 
ZA HALLOWEENEM
Poslední týden před podzimními prázdninami strá-
vily třídy 5.D a 4.E přípravami na Halloweenské do-
poledne. Pod vedením svých třídních učitelek Kláry
Uherové a Lenky Havlíkové nachystaly, také vzhle-
dem k projektu „Pohyb“, který je ústředním téma-
tem tohoto školního roku, pohybově-dovednostní

program pro děti z prvních a třetích tříd. Součástí
příprav byla vedle vymýšlení soutěžních disciplín
také výroba nezbytných pomůcek, rekvizit a vý-
zdoby s tématem Halloween. Tematického dopole-
dne se nakonec zúčastnily ještě třídy 5.E a 4.D,
které jako poděkování za připravený program pro
pořádající třídy vymyslely jiné zábavné činnosti spo-
jené s oslavou svátku všech svatých – podle anglo- 
-americké tradice. Děti soutěžily v přenášení „očních
bulev“, ve skládání puzzle z pohlednic, ve skákání
v pytli nebo v přetahované, v poznávání koření či-
chem či rozpoznávání strašidelných předmětů hma-
tem. Bonusem bylo malování na obličej. Počasí nám
bylo nakloněno, a tak si všichni mohli aktivní dopo-
ledne užít.

L. Havlíková Působivá halloweenská maska                  foto -lh-

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY
XI.

Několik výpisů z dvou gruntovních knih v Archivu
hlavního města Prahy, č. 5073, 5074, jednajících
o převodech nemovitostí selských (5073) a chalup-
nických (5074) z let 1760 až 1870.

Neuvádím zde celé opisy kontraktů, leč pouze
náznak, co příští badatel může v obou knihách na-
lézti podrobně.

a) V čísle 24 se vystřídali majitelé: Matěj Pur-
noch, Josef P., Václav P., Antonie Purnochová – al-
lein.

V č. 29: Jakob Černý, Josef Tauš, Josef a Eliška
Dressler, Václav Maxa, Frant. Fanta, Václav Zahrad-

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY
ník, Antonín Düre, Magdalena Eim, Josef Eim,
Anna Eim, Franz Eim.

V č. 32: Wentzl Maxa, Johan M., Franz M., Ka-
tharine M.

V č. 34: Matěj Purnoch, Karel, Veronika Toulec,
Frant. Toulec, Josef a Rosalie Srba, František Srba.

V č. 35: Tomáš Klejzar, Jan Klejzar prodal r. 1828
Josefu a Anně Tišnovskému za 1 800 zlatých
a r. 1850 převzal dr. Václav Tišnovský.

V č. 36: Martin Klejzar, Frant. Maxa, Jakub Slá-
dek, Johan Sládek, Václava Magdalena Chraustow-
stik byli držiteli r. 1809, Václav Šulc r. 1813 měl 2/3
gruntu a koupil jej Clemens Bachofen r. 1851 a měl
jej do r. 1882.

V č. 38: Matěj Šulc, Jan Novák, Václav Novák
r. 1808, František Novák r. 1835, Antonín Novák.

V č. 77: František Novák, Josef a Veronika Polívka
postoupili selskou živnost r. 1849 svatební smlouvou
Janu Beranovi z Postřižína a Kateřině Polívkové za 
4 000 zl. Za 6 let to koupil Bachofen za 5 100 zl.

V č. 16: Jan Junek r. 1823, Jan J. Syn, Josef a Ma-
rie Junek. Tento Josef Junek, syn Jana si vzal Marii
Kouňovskou a mladí převzali statek za 2 800 zl.

r. 1853. V postupní a svatební smlouvě z r. 1853:
Komoru v síni a teplý, společný byt v jedné světnici,
ale se srovnati nemohli, budou mladí povinni v té
komoře kamna vystavěti a ji k ostávání zříditi. Dále
sutého obilí: 5 strychů pšenice, 9 strychů žita, 
2 strychy ječmene, 1 strych ovsa, 2 věrtele hrachu,
to vše v dobrém zrně a míry vrchovaté; mimo to 
20 liber másla (polovic nového, ½ převařeného),
dvě čtvrtce soli, jedno půlletní prase, kopy vajec,
každý den dva žejdlíky teplého mléka, čtvrtý díl
ovoce ze zahrady, jeden sáh měkkého dříví, ko-
pu otýpek, 15 centů uhlí, 2 mandele slámy žitné, 
8 beček bramborů, 10 zlatých konvenční mince
a dovážení do mlýna a z něho. Kdyby jeden z vý-
měnkářů zemřel, tak odpadne čtvrtý díl výměnku.

V č. 15: František Koutný postoupil polovinu
vlastnictví své ženě Marii, rozené Ehemové, na dům
č. 15 a na pozemky od č. 25 ve výměře 14 jiter
v postupné ceně 400 zl.

František (syn Jakuba) a Marie Koutný pro-
dali zahrádku 24 sáhy na vystavění domu č. 112
r. 1870.

AD

OBECNÍ KNIHOVNA

DUCH VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ
Vánoce jsou svátky rodiny, a to nejen té úzké,
kdy se u společného stolu sejdou rodiče s dětmi,
ale ve vzpomínkách je místo i pro ty, které jsme
nepřestali milovat, přestože jim neúprosný běh
času vyměřil jejich pozemskou pouť. Jejich místo
u štědrovečerního stolu zůstalo prázdné, a i když
nejsou po našem boku, dále v nás žijí ve vzpo-
mínkách na krásně prožité chvíle.

Vánoce jsou svátky celého lidstva. V neviditelném
sepětí se u vánočního stromku setkávají rok co rok
celé generace ve všech částech planety Země, která
je naším společným domovem, aby vzdaly hold oné
veliké události. Lidská pospolitost je o Vánocích vní-
mána daleko intenzivněji, neboť nikdy jindy v běhu
celého roku se osamělý člověk necítí tak trýznivě
jako o Štědrém večeru.

Snivá, kouzly opředená atmosféra vánočního
času je jako stvořená k tomu, abychom se ve vzpo-
mínkách vrátili do dětství a v představách si vybavili
atmosféru, kterou nám pomáhaly dotvářet různé
obyčeje a zvyky našich maminek a babiček. Jejich
přičiněním se podařilo vykouzlit z našich domovů
onu krásu, která nám utkvěla na celý život v paměti
a kterou rádi předáváme svým dětem. 

Je dobře, že tradice v sobě uchováváme jako
vzácný poklad a že je dokážeme předávat dál.

Předvánoční období očekávání narození Ježíše
Krista je dobou adventní. Samotné slovo advent je

odvozeno od latinského adventus, znamená příchod
a od 4. století značí dobu přípravy na Vánoce.

Dětem zkracuje období čekání na příchod Ježíška
jiný velice rozšířený zvyk, kterým se stal adventní,
zpravidla obrázkový kalendář. S prvním prosincovým
dnem otevírají jeho první okénko s překvapením
a každý následující den další až do Štědrého dne.
Tento zvyk pochází z Německa od mnichovského ob-
chodníka s knihami Gerharda Langa, který v roce
1908 vyrobil první vystřihovací adventní kalendář na-
zvaný V zemi Ježíškově. Na dvou arších byly obrázky
s veršíky. Děti obrázky vystřihovaly, postupně skládaly
a přidávaly k nim vánoční veršíky. Hotové dílko pak
před dětmi otevřelo pohádkovou vánoční krajinu. In-

spirací mu mohl být zážitek z dětství, kdy mu ma-
minka usnadňovala čas čekání na Vánoce tím, že do
krabice dávala čtyřiadvacet sušenek, které jako chla-
pec den po dni ujídal. Inspirovány jeho původním
modelem časem vznikaly další podoby kalendářů
ovlivněné dobou, vkusem autorů i zákazníků.

V našich domácnostech se o Vánocích ujal velmi
hezký obyčej vložit si pod štědrovečerní talíř či do
peněženky kapří šupinku. Podle starodávných pověr
by měla majiteli zajistit vždy dostatek peněz. I kdy-
by tato pověra nedošla svého naplnění, může nám
kapří šupinka v peněžence alespoň navrátit vzpo-
mínku na jeden krásně a neopakovatelně prožitý
večer v roce.
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Dobrot, které nám vánoční stůl každoročně na-
bízí, je nepřeberné množství. Každý kraj, region,
místo či rodina mají své zažité zvyklosti, které se pře-
nášejí z generace na generaci. Z našich domácností
se tak mnohdy již čtyři týdny před Vánocemi linou lí-
bezné vůně pečeného cukroví rozličných tvarů, barev
a chutí. Co však lze najít snad na každém stole, je
vánočka, která stejně jako kapr správně a opravdově
voní a chutná pouze o vánočních svátcích.

Svého času vánočky patřily mezi velmi oblíbené
vánoční dárky. V Praze byla v 15. a 16. století nád-
herná tradice, kdy pekařští mistři i učedníci chodili
na Štědrý den v průvodu za zvuků hudby na Pražský
hrad a na ramenou nesli nejvyššímu purkrabímu
obrovskou vánočku. Tato událost byla vždy středem
zájmu mnohých kolemjdoucích a hlavně dětí, které
průvod radostně doprovázely. Za to byly často ob-
darovávány miniaturními vánočkami.

Calty, štědrovky, húsce, pletenice, štricky, pod
těmito a ještě mnoha dalšími krajovými a místními
názvy se skrývají vánočky jako nejznámější vánoční
pečivo. Vždyť tvarem připomínají Ježíška v povijanu.
Dříve se do těsta dávalo zrnko hrachu – věřilo se,
že kdo jej při krájení najde, toho po celý rok ne-
opustí štěstí.

Prastará tradice určuje snést na vánoční stůl hoj-
nost pokrmů, aby bylo dost pro všechny. Vánoce
jsou často jediné dny v roce, kdy se schází nejen
celá rodina, ale přicházejí i příbuzní a přátelé, aby
společně zavzpomínali na prožité dětství a pobese-
dovali o životě.

Dopřejme si proto v těchto šťastných chvílích vá-
noční radosti to štěstí, že můžeme být spolu se

svými drahými a našemu srdci nad jiné blízkými,
a ponořme se do tajemství vánočního času.

Pojďme společně prožít ten věčný příběh o na-
rození, který nás znovu a znovu dokáže oslovit
hloubkou svého zázraku, jaký jen může člověka 
potkat. Zázraku, jemuž se říká dar nového života.
Zázraku, který nad jiné dokáže vnímat matku s dí-
tětem jako symbol obnovy lidského rodu, jako zna-
mení počátku běhu nového lidského života a nej-
hlubšího vztahu, k jakému člověk může dospět.

Toliko z knihy Příběh českých Vánoc od Jaroslava
Jarkovského.

A ještě malá vzpomínka velkého českého bás-
níka Jaroslava Seiferta z knihy Všecky krásy světa:

„… všechno vonělo a lidé byli jiní. Tatínek, ma-
minka i ostatní. Byli nějak šťastnější, usmívali se
a byli laskavější. Celý domov byl jejich podobou
prozářen. Toužil jsem, aby jen hodně pomalu
a hodně dlouho přetřepával se ten přelíbezný čas.
Ne, že bych se chlubil, ale my jsme byli opravdu
chudí. To však, co dovedla o vánočních svátcích vy-
čarovat naše maminka z toho mála, to byl opravdu
div. Nevycházeli jsme ze sváteční pohody.

A každý, i sebemenší kout ulic v té době vánoční
zesvátněl. Vše bylo jiné, hezčí, krásnější.

To je tak, když má někdo svátečnost v srdci, a ne
jen v kalendáři…“ 

Mohu za sebe jen dodat – mějme Vánoce
hlavně v sobě a svá srdce otevřená po celý rok.

AD

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
4. 12. 1875 narozen rakouský básník, prozaik
a dramatik Rainer Maria Rilke – Život Mariin, Sonety
Orfeovi

10. 12. 1830 narozena americká básnířka Emily
Dickinsonová – Neumím tančit po špičkách, Bás-
nické vzkazy z krajiny duše

11. 12. 1810 narozen francouzský básník, prozaik
a dramatik Alfréd de Musset – Zpověď dítěte svého
věku, Vzpomínka

14. 12. 1895 narozen francouzský básník, zaklada-
tel surrealistického hnutí Paul Éluard – Veřejná růže,
Kdybych mohl říct vše

16. 12. 1775 narozena anglická spisovatelka Jane
Austenová – Emma, Pýcha a předsudek, Anna Ellio -
tová

30. 12. 1865 narozen anglický spisovatel, básník,
novinář a nositel Nobelovy ceny za literaturu Ru -
dyard Kipling – Písně mužů, Kniha džunglí, Mauglí

Zastupitelé a pracovníci obce Líbeznice 
přejí pokojné vánoční svátky 
a mnoho krásných a šťastných chvil
v roce 2020.

Přijměte naše pozvání na Vánoční setkání na náměstí 
se společným zpěvem koled, betlémským světlem, 

svařeným vínem a vánočním punčem 
na Štědrý den ve 14 hodin na Mírovém náměstí.

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
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V případě vašeho zájmu o zveřejnění inzerce v Líbeznickém zpravodaji posílejte inzerci v PDF formátu (fonty do křivek) na e-mailovou adresu
idjerova@libeznice.cz do termínů uvedených v níže uvedené tabulce, s přesnými rozměry svého inzerátu. Platbu za inzerci, dle uvedeného ceníku, 
je nutné uhradit hotově na pokladně OÚ Líbeznice nebo na základě vystavené faktury, dle dohody. 
Do e-mailu prosím uveďte fakturační údaje: jméno a příjmení (název firmy), ulice a číslo popisné, PSČ a město (obec), IČ a DIČ. 
V případě doručení faktury na jinou adresu je třeba tuto uvést.

INFORMACE O ZVEŘEJNĚNÍ INZERCE 
V LÍBEZNICKÉM ZPRAVODAJI

Líbeznická s.r.o.
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
IČ: 24182681, DIČ: CZ24182681
č.ú.: 248287914/0300
libeznickasro@libeznice.cz, tel.: 606 283 687
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C,
vložka 186379

Ceník 2020

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz větví a klestí 
spojený s likvidací v obci                                               400,00                      484,00

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz větví a klestí                                                                                    
spojený s likvidací mimo obec do 15 km                  500,00                      605,00

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz materiálu a odpadu                                                                     
v Líbeznicích každá započatá půlhodina                  100,00                      121,00

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz materiálu mimo obec do 15 km                                              
každá započatá půlhodina                                            150,00                      181,50

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz mimo obec nad 15 km                                                                
1 km                                                                                        28,00                         33,88

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
nakládka a vykládka (čekací doba)                                                                               
každá započatá čtvrthodina                                            20,00                         24,20

Provedené práce                                                      Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
nakládka a vykládka                                                                                                          
každá započatá půlhodina                                               80,00                         96,80

Traktor                                                                          Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
práce traktorem
každá započatá hodina                                                  450,00                      544,50

Uložení stavební sutě                                           Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jeden naložený Ford tranzit                                       1 000,00                   1 210,00

Uložení objemného odpadu                             Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jeden naložený Ford tranzit                                          400,00                      484,00

Provedené práce vibračním válcem              Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
každá započatá čtvrthodina                                         150,00                      181,50

Provedené práce vibrační deskou                  Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
každá započatá čtvrthodina                                            75,00                         90,75

Výkopové práce                                                       Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
každá započatá hodina                                                  500,00                      605,00

Drobné zednické, výkopové a údržbářské práce                        dle dohody
Půjčovné – vibrační deska                                  Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
každá započatá hodina                                                  100,00                      121,00
jeden den                                                                            500,00                      605,00

Půjčovné – výsuvný žebřík                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jeden den                                                                            165,00                      199,65

Sekání trávy se sběrem                                        Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
do 100 m2                                                                            250,00                      302,50

Sekání trávy se sběrem                                        Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
1 m2 (nad 100 m2)                                                                  2,50                            3,03

Sekání porostu traktorem                                  Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
1 m2                                                                                            2,00                            2,42

Úklid sněhu                                                                Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
1 m2 (do 30 m2)                                                                       4,00                            4,84

Úklid sněhu                                                                Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
1 m2 (nad 30 m2)                                                                    2,50                            3,03

  Číslo zpravodaje                  Datum předání        Předpokládané 
                                  podkladů ke zpracování     datum distribuce
                                               na OÚ Líbeznice

   Leden 2020                                             6. 1. 2020            25.–26. 1. 2020

   Únor 2020                                               3. 2. 2020          29. 2.–1. 3. 2020

   Březen 2020                                            2. 3. 2020            28.–29. 3. 2020

   Duben 2020                                            6. 4. 2020            25.–26. 4. 2020

   Květen 2020                                            4. 5. 2020            30.–31. 5. 2020

   Červen 2020                                            8. 6. 2020            27.–28. 6. 2020

   Červenec 2020                                        7. 7. 2020            25.–26. 7. 2020

   Srpen 2020                                              3. 8. 2020            29.–30. 8. 2020

   Září 2020                                                 7. 9. 2020            26.–27. 9. 2020

   Říjen 2020                                             5. 10. 2020      31. 10.–1. 11. 2020

   Listopad 2020                                        2. 11. 2020          28.–29. 11. 2020

   Prosinec 2020                                        2. 12. 2020          19.–20. 12. 2020

Ceník inzerce na webu a v Líbeznickém zpravodaji

 Formáty                                         Cena bez DPH        Včetně DPH

 93 x 132 mm + 3 mm na spad                   800 Kč       968 Kč

 190 x 132 mm + 3 mm na spad                1 500 Kč      1 815 Kč

 190 x 267 mm + 3 mm na spad                3 000 Kč              3 630 Kč

SLEVA při celoroční objednávce uveřejnění inzerce činí 25 % z celkové
ceny. 

SLEVA při uveřejnění inzerce ve 3 a více výtiscích za sebou činí 10 % 
z celkové ceny.

Okolní obce + jejich neziskové organizace –1x ročně inzerce zdarma, další
inzerce 50 % z ceníku (usnesení Rady obce Líbeznice ze dne 28. 3. 2018
č. 74/2018-7. RO).

Po vytištění Líbeznického zpravodaje vám bude tento i s fakturou doručen
poštou.
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Myslivecký spolek „BECKOV“ Bašť

Vás srdečně zve na

15. 2. 2020 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

Návratový autobus: 1. vlna – 2:00,  2. vlna – 2:30

Začátek 20:00 Vstupné 180 Kč Bohatá tombola

Lístky: 724 732 747 – J. Celler
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Kalendář akcí pro rok 2019/2020

24. 12.   Vánoční sousedské setkání

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

30. 4.     Čarodějnice
Květen  Zahájení farmářských trhů
10. 5.     Den matek v ZŠ Líbeznice
Květen  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
21. 11.   Zahajovací ples

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

KALENDÁŘ AKCÍ 2020 ZŠ a ZUŠ
      13. 1.   Třídní přehrávka žáků Gabriely Žižkové 
      14. 1.   Třídní přehrávka žáků Nadi Novotné
      15. 1.   Třídní přehrávka žáků Ondřeje Veselého
      22. 1.   Třídní přehrávka žáků 

Magdalény Pospíšilové 
a Veroniky Dvořáčkové Žofákové

      23. 1.   Třídní přehrávka žáků Josefa Pospíšila
a Ivy Štrynclové

      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

2020




