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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

PŘES 150 NOVÝCH STROMŮ 
PRO LÍBEZNICE

Číslo měsíce: 154 – to je počet nových stromů vy-
sázených v Líbeznicích.

Je už v Líbeznicích dobrým zvykem, že se každý rok podaří zasadit pár nových stromů. Nejvý-
znamnějším počinem v tomto směru byla před několika lety alej na Beckov, kde cestu od té doby
chrání lipová alej, další alej vyrostla směrem na Měšice, nové stromy se objevily například v parku
Na Chrupavce, před školou a v areálu parku u školy, na Mratínce a na dalších místech. Přesto
bude rok 2020 v tomto směru výjimečný, neboť se podařilo založit zelený pás kolem obce a v jeho
první části vysázet více než 100 stromů a 400 keřů.

Ještě před výsadbou stromů a keřů v zeleném
pásu, která proběhla v první polovině prosince, se
uskutečnila neobvyklá školní akce v parku u školy.
V úterý 24. listopadu zde bylo zasazeno sedm no-
vých stromů. A nejsou to stromy ledajaké, jsou to
stromy, které mají svá jména, a každý strom si vzala
za svůj jedna první třída základní školy. Krásně se
to sešlo, sedm prvních tříd, sedm nových stromů.
Ve spodní části parku prvňáčci ve spolupráci s tech-
nickými službami zasadili čtyři javory, kterým dali
následující jména: Lísteček (1.C), Oskar (1.B), Pod-
zimáček (1.D) a Vrťapka (1.G). O kousek dál smě-
rem k hlavní budově stojí nově tři habry: Zeleňáček
(1.A), Pepa (1.E) a Ota (1.F). Děti také popřály stro-
mům, ať krásně a rovně rostou, a slíbily, že se o ně

budou po celých devět let, co budou chodit do zá-
kladní školy v Líbeznicích, starat. 

AŤ NÁM ROSTOU!

Vedle stromů u školy od listopadu zkrášluje
obec dalších 39 stromů, jejichž výsadba byla reali-
zována s podporou Státního fondu životního pro-
středí. Nové stromy se objevily v parku Na Chru-
pavce, kde bylo zasazeno pět lip srdčitých, dvě
okrasné jabloně, dva duby letní a stromořadí za

Milí čtenáři,
ještě před měsícem jsem na tomto místě psal,

jak si nedovedu představit líbeznické Vánoce bez
sousedského setkání na Štědrý den, bez vánočního
punče, svařáku a grogu ani bez betlémského světla.
No, jenže člověk míní a koronavirus mění, a tak na-
konec ani tuhle akci letos uspořádat nemůžeme. 

Moc si ale přeji, aby i v mimořádných podmín-
kách měly líbeznické Vánoce své kouzlo. Na Štědrý
den se ve stejném čase, tedy ve 14 hodin, rozeznějí
koledy v obecním rozhlase v podání sboru líbez-
nické ZUŠ. A když si vezmete náš Koledníček a vy-
jdete na ulici, můžete si zazpívat aspoň se svými
nejbližšími.

Stejně tak letos zachováme betlémské světlo,
které budou u betléma před kostelem od 13 do 
16 hodin rozdávat skauti, samozřejmě s dostateč-
nými rozestupy, aby ani v nejhorším případě s pla-
mínkem nepředali nic jiného než dobrou náladu
a dobrou vůli. Svařák, grog i punč si zkrátka pro-
tentokrát budeme muset každý udělat doma.

S koncem prosince přichází kromě svátků také
účtování s letošním rokem. Když se za ním ohlédnu,
byl hodně poznamenaný epidemií, ale na jaře jsme
v kritických okamžicích zažili mimořádné a úžasné
projevy solidarity a já jsem doteď hrdý na to, jak se
s tím líbezničtí občané vypořádali. Zpětně bych to
vlastně přes veškerou vážnost tehdejší i současné
situace vyhodnotil jako jeden z nejsilnějších zážitků
roku 2020!

Také se podařilo realizovat všechny investiční zá-
měry, které jsme si naplánovali, včetně bonusu za-
ložení zeleného pásu kolem obce. Příští rok chys-
táme důležité rekonstrukce ulic lokality Na Hůrce
a U Kola, kde doposud byly cesty povětšinou ne-
zpevněné. Věřím, že oprava „tamním“ přispěje ke
komfortnějšímu životu. 

Od příštího podzimu byste si mohli přijít zabrus-
lit na uměle chlazenou plochu, která vznikne v Arču
na místě nového multifunkčního hřiště. 

Život ale nepřináší jen dobré zprávy. Po pěti le-
tech firma, která se stará o svoz odpadu z domác-
ností i ze sběrného dvora, oznámila zvýšení cen
o inflaci. Udělala to dokonce o rok později, než by
podle smlouvy mohla. Cena se neměnila pět let, ale
se změnou legislativy a se zákazem skládkování od
roku 2030 začnou ceny za likvidaci odpadu stoupat
a promítne se to i v cenách za svoz. Pro příští rok
jsme se ale snažili zvýšení udržet v co nejnižší hla-
dině, vyjde tedy přibližně na 5 % – bližší informace
uvnitř zpravodaje. 

Takže už i méně příjemnou zprávu mám za
sebou, a tak mi nezbývá než vám všem popřát, aby
ty letošní Vánoce byly i přes všechen koronavirus
pěkné. Anebo možná dokonce ještě krásnější než
obvykle, protože si budeme moci víc uvědomit pra-
vou hodnotu zdraví i možnosti být v úzkém kruhu
svých nejbližších, což možná za normálních okol-
ností bereme jako samozřejmost.

Nenechte si dopředu kazit náladu tím, co nás
nejspíš ještě v příštích měsících čeká, a prostě si
užijte šťastné a veselé Vánoce…

Váš starosta 

Dokončení na straně 3

Děti byly ze sázení stromů u školy nadšené                                                                        foto Petra Hajská 
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ROZHOVOR

Tento rok byl opravdu nabitý, jaký zážitek
nebo moment považujete za nejsilnější?

Nejsilnější bylo vzepětí solidarity během první vlny ko-
ronavirové krize. To, jak rychle Líbezničtí začali vyrábět
roušky pro starší občany, jak rychle se podařilo dát
dohromady spousty různé pomoci, jak na sebe lidé
příznivě a přátelsky reagovali… Ano, to byl určitě nej-
silnější zážitek letošního roku. 

Kampaň, kterou jste vedl byla, náročná, ale
také interaktivní a kontaktní, jak vůbec vzni-
kala a kdo za ní stál? Muselo na ní pracovat
velké množství lidí. 

Náročná určitě byla. Na druhou stranu mi ale přinesla
spoustu kontaktů s nejrůznějšími lidmi napříč celým
krajem. V životě jsem během pěti měsíců neabsolvo-
val tolik všemožných rozhovorů při cestách na kole,
před letními kiny a nakonec při kontaktní kampani
v září. Udělal jsem si zevrubně obrázek o tom, jak žijí
lidé v celém kraji a co je trápí. Jinak se do té kampaně
zapojili snad úplně všichni z naší kandidátní listiny
a bylo to poznat na její energii. Věřím, že se podařilo
dosáhnout na strop toho, čemu se říká volební po-
tenciál, jinými slovy že jsme v současné době pro tra-
diční pravicovou stranu víc hlasů získat nemohli. Pro
mě je dobrá zpráva, že jsme se všemi kandidáty zažili
okamžik, kdy se táhne za jeden provaz.

Výsledkem je místo v krajské radě. Jaké jsou
vaše první dojmy z nového krajského ve-
dení?

Velmi příznivé. Z každého jednání krajské rady je
patrný obrat a myslím, že i pro veřejnost už je čitelná
změna atmosféry i to, že kraj vedou lidé, kteří na prv-
ním místě chtějí zlepšit správu silnic, středních škol,
nemocnic a celé sociální péče v regionu. 

Co bude vaší největší prioritou na kraji? Co
se musí změnit, aby kraj fungoval lépe?

Mně přísluší péče o silnice II. a III. třídy a samo-
zřejmě také tlak na stát, aby rychle dobudoval Praž-
ský okruh, dálnici D3 a další klíčové stavby v kraji.
Na naší straně se nás významně dotkne třeba pro-
pojení dálnice D7 a D8 a vybudování nového mostu
u Kralup nad Vltavou. 

Pokud jde o zlepšení správy a údržby krajských
silnic, je důležité zajistit důslednou kontrolu odvá-
děné práce. Středočeský kraj sice má jedny z nej-
nižších jednotkových cen za práce na silnicích, ale
vázne důsledná a přesná kontrola a organizace té
práce. To musíme změnit, a proto hledáme nového
ředitele Krajské správy a údržby silnic a přitom krok
za krokem měníme nastavení vnitřních procesů
v této organizaci. 

Líbeznický starosta Martin Kupka             foto -lč- 

A za důležité pokládám, abychom spolu s hlav-
ním městem Prahou pomohli státu v přípravě a rea -
lizaci klíčových dopravních staveb. Nás v Líbezni-
cích se samozřejmě významně dotýká chybějící úsek
Pražského okruhu od Suchdola až po Horní Počer-
nice. K tomu už jsem absolvoval několik jednání
v minulosti jako starosta Líbeznic a teď jsem na to
mohl okamžitě navázat, takže jsme už v uplynulém
měsíci uspořádali jednání dotčených starostů praž-
ských městských částí a středočeských obcí o po-
stupu přípravy těchto úseků. Stavba 520 mezi Bře-
ziněvsí a Horními Počernicemi vstoupila do etapy
posuzování vlivů stavby na životní prostředí. Je dů-
ležité, aby případný odpor některé z dotčených obcí
nezablokoval stavbu. Začali jsme už také intenzivně
kontrolovat stavbu mostu přes železnici v Měšicích.
To je krajská investice důležitá nejenom pro Měšice
a Líbeznice, ale i pro celé okolí, protože je na jedné
z důležitých silnic II. třídy. A rozpohyboval jsem také
jednání o vybudování nového přímého sjezdu z dál-
nice D8 ve Zdibech. Tuto stavbu v posledních měsí-
cích zablokovala přeložka ČEZu a my se teď sna-
žíme tento problém rychle odblokovat.

Vedle práce pro kraj budete nadále i staros-
tovat a čeká vás práce v Poslanecké sně-
movně. Dá se to vůbec všechno stihnout? 

To nevím, každopádně se o to zatím snažím. Ne-
chtěl jsem se k žádné z těch rolí postavit zády
a pevně doufám, že žádné z nich nezůstanu nic
dlužen. Rozhodně si ale musím dát čas na vyhod-
nocení, zda se to při plném zapojení dá zvládnout.

Pojďme do Líbeznic. Jak bystě hodnotil rok
2020 z pohledu naší obce? 

Jedna věc jsou omezení, která přinesl COVID-19. Ten
rok se od všech ostatních lišil. Mnohem méně jsme
se vídali, většinu obvyklých akcí bylo nutné úplně
zrušit, ale na druhou stranu se ty akce, které jsme
uspořádat mohli, moc hezky povedly. Tak jsme aspoň
i v tom složitém období zažili správnou líbeznickou
atmosféru sousedských setkání. Vedle toho jsme
ovšem nemuseli nijak omezovat investiční činnost.
Za nejdůležitější počin pokládám otevření nové ha-
sičské zbrojnice, zázemí technických služeb a zalo-
žení zeleného pásu kolem obce. Ale opravili jsme
také dvě důležité cesty, které byly v dezolátním stavu,
a myslím, že ty opravy dopadly dobře. Teď dokonču-
jeme přestavbu obecního úřadu, aby byl bezbarié -
rový a aby se také v okolí dalo lépe zaparkovat. Takže
to nakonec přes všechny komplikace nebyl pro obec
marný rok.

A co Líbeznice čeká v dalších letech, jaké
jsou plány? 

Plánů je pořád mnoho. Chceme pokračovat s re-
konstrukcemi silnic. V příštím roce nás čeká vybu-
dování kvalitních komunikací v nejstarší části obce,
kde dnes většina těch cest vůbec není zpevněných.
A díky architektonické soutěži a pěknému návrhu
by v celé lokalitě     U Kola a Na Hůrce měla vzniknout
citlivá úprava veřejných prostranství a cest. Současně
tam přibude kaplička svaté Ludmily pro připomínku
výročí 1 100 let od mučednické smrti jedné z nej-
významnějších českých světic. Myslím, že to bude
příležitost upozornit i na historické kořeny české
státnosti a na to, že v nich naše malá obec taky
hraje svou roli. Pokusíme se samozřejmě pokračo-
vat v budování zeleného pásu. Chtěli bychom
k tomu zajistit další pozemky a dostat se zase o pár
metrů dál.

A navíc do další etapy své existence vstoupí lí-
beznická škola, protože od 1. února bude mít no-
vého ředitele v osobě Františka Grunta. Vystřídá
Ivanu Pekárkovou, která provedla školu nejsložitěj-
ším obdobím dramatického rozšiřování. Bude před
ním a celou školou stát spousta velkých úkolů, pro-
tože se znovu blíží naplnění kapacity, a zároveň bu-

LÍBEZNICE 
SLOŽITOU DOBU
ZVLÁDAJÍ 
Rok 2020 byl pro Martina Kupku, líbeznického
starostu, turbulentní a náročný po všech strán-
kách, a to hlavně kvůli kampani do zastupitel-
stva Středočeského kraje. Střední Čechy projel
prakticky celé autem, na kole najezdil po obcích
více než 1 000 kilometrů, plavil se i na lodích při
čištění řek, organizoval setkání se Středočechy
při letních kinech. Vedle toho nezanedbával ani
práci pro obec a v Poslanecké sněmovně. Vý-
sledky voleb dávají kraji naději do dalších let
a Martinovi Kupkovi přinesly práci pro kraj v po-
zici statutárního náměstka pro dopravní infra-
strukturu.

deme sledovat a podporovat přípravu staveb škol
v Měšicích a v Bašti.

Co vám v naší obci dělá dlouhodobě a trva-
le radost? 

Největší radost mi dělají líbezničtí občané. Neberte to
jako frázi, tak to prostě je. Stavby jsou stavby, ale když
v nich a kolem nich nebudou žít otevření a přátelští
lidé, k ničemu to nebude. Takže mám radost z lidí.
Samozřejmě že jsou mezi námi i takoví, které by člo-
věk třeba při pohledu na nepořádek kolem sběrných
nádob nejraději vystřelil na Měsíc, ale ve výsledku je
kontakt s lidmi při společných akcích – na Posvícení
nebo Vinných slavnostech – naprosto nenahraditelný.
A velkou radost mám z týmu lidí, který se sešel na lí-
beznické radnici, ale vlastně i ve všech obecních or-
ganizacích, protože máme velmi dobrou partu lidí
v mateřské škole, výborný pedagogický sbor v zá-
kladní škole a navíc spoustu aktivních lidí ve spolcích,
u skautů, atletů, baráčníků, zahrádkářů, hasičů i fot-
balistů. To není v každé obci samozřejmostí.

V příštím roce čekají Českou republiku par-
lamentní volby. Věříte ve stejný obrat, jaký
nabídly a tak trochu indikovaly volby do
krajů? 

Moc bych si to přál. V Líbeznicích jsme vždycky při ji-
ných než obecních volbách byli zklamaní z toho, že
se ten náš výsledek vůbec neodrazil v celkovém vý-
sledku za kraj. Že se u nás prostě volilo jinak než ve
větší části kraje. Poslední volby to už trochu změnily
a já věřím, že budeme mít v Líbeznicích podobnou
radost z výsledku těch voleb příštích, sněmovních. 

Co byste České republice, Líbeznicím, pří-
padně Středočeskému kraji popřál do roku
2021? 

Přál bych všem, aby byli zdraví, protože v tom je
skryto všechno. Jen když budeme zdraví, budeme
schopni naplňovat své plány, učit se, pracovat, ces-
tovat, bavit se. Letošní rok ukázal, jaká je cena ně-
kterých radostí. Tu jsme pochopili teprve v oka-
mžiku, kdy jsme k nim neměli přístup, kdy jsme
třeba nemohli zajít do restaurace jen tak na rychlý
oběd nebo naopak posedět s přáteli. A myslím, že
díky tomu si budeme svobody volby, jak nakládat
se svým časem, napříště vážit mnohem víc.

A co byste si do roku 2021 přál vy osobně? 

Osobně bych si přál trochu méně práce a více vol-
ného času. Ale spíš na to nedojde a říkám to tak
trochu v legraci, protože jsem si to koneckonců vy-
bral sám. Jestli si mám něco přát vážně, tak aby má
rodina byla zdravá a aby jim i přes mé veškeré pra-
covní vytížení se mnou bylo dobře.

Děkujeme za rozhovor



LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 12, PROSINEC 2020, ROČNÍK 18

Líbeznický zpravodaj  12/2020 3

fotbalovými střídačkami doplnily dva kusy ořešáku
černého. Měšickou ulici od křižovatky s ulicí Pod
Školou lemují okrasné hrušně; snad se jim bude
dařit stejně jako těm, které lemují parkoviště pro
zaměstnance školy za hlavní školní budovou. Nové
stromy byly vysazeny i uprostřed duhového atletic-
kého oválu a dopravního hřiště; v budoucnu vy-
tvoří příjemný stín jak pro hráče kuliček, tak i při
posezení na dřevěných lavičkách. Také v zahradě
nové školky se objevily nové stromy. Devět kusů
habrů obecných bude poskytovat příjemný stín pro
děti na pískovišti a také skupinka tří stromů vy-
tvoří probíhačku na travnaté zahradě. Se sázením
těchto stromů pomáhaly i děti ze školky, jak se do-
čtete na jiném místě tohoto zpravodaje. Všechny
stromy jsou sázeny již mírně vzrostlé, o obvodu
kmene mezi 12 a 14 centimetry. „Těší nás, že se i le-
tos podařilo obohatit obec o nové stromy a zeleň.
Snažíme se v tomto směru postupovat systema-
ticky a každý rok aspoň něco málo přidat. Letos se
zadařilo v míře více než hojné, škoda jen, že situace
nedovolila oblíbené sousedské sázení. O to více
jsme měli radost z akce s prvňáčky,“ říká k sázení
stromů v intravilánu obce starosta Líbeznic Martin
Kupka.  

Rok 2020 se zapíše do dějin Líbeznic jako rok,
kdy byl na hranicích obce založen zelený pás. Myš-

lenka pásu vznikla zhruba před osmi lety, první ofi-
ciální podobu poskytla územní studie a zanesení do
územního plánu obce, následovalo jednání s maji-
teli pozemků, majetkové vypořádání a ve finále
územní řízení. Terénní úpravy a vybudování mlato-
vých cest i zatravnění ploch kolem cest proběhlo
v říjnu letošního roku. Posledním krokem k dobu-
dování prvního úseku je výsadba stromů a keřů,
k níž došlo v prosinci. 

ROK 2020 SE ZAPÍŠE 
DO DĚJIN LÍBEZNIC JAKO
ROK, KDY BYL NA HRANICÍCH
OBCE ZALOŽEN ZELENÝ PÁS

Podél mlatové cesty vznikla alej tvořená javory
babyka, které jsou zastoupeny v největší míře. Alej
je ještě doplněna lípami širokolistými, hrušněmi
polními nebo jeřáby brek. Podél aleje byly na do-
plnění a druhové obohacení celého úseku za-
sazeny ještě solitérní stromy a okrajovými výsad-
bami, zejména jde o borovice lesní, břízy bílé,
habry lesní nebo hlohy jednosemenné. První úsek
zeleného pásu tak zdobí celkem 108 nových stro-
mů. Stromy jsou ještě doplněny keřovými lemy
složenými například z ptačího zobu, meruzalky
alpské nebo zimolezu tatarského. Keřů je celkem

přes 400 kusů. „Stromy i keře byly vybrány tak,
aby se hodily do místní krajiny, druhová skladba
byla navržena již v rámci územní studie dendrolo-
gem Janem Halíkem a byla i prezentována široké
veřejnosti. Cílem také bylo, aby alej a její okolí po
celý rok hrály barvami a bylo se na co dívat,“ do-
plňuje k zelenému pásu Michal Doubrava, místo-
starosta obce.

I výsadbu stromů v zeleném pásu mohla obec
realizovat díky finančnímu příspěvku Ministerstva
životního prostředí prostřednictvím Státního fon-
du životního prostředí, prioritní oblast 5.4 Zlep-
šení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích.
Celkové náklady na výsadku činily přes 800 000
korun, z dotace se podařilo získat přibližně polo-
vinu. 

A ještě jeden strom je třeba zmínit: důležitý
strom, vánoční strom. Mnozí si jistě během roku
všimli, že nový strom, který byl zasazen během
loňského podzimu a který byl slavnostně rozsví-
cen na první adventní neděli 2019, během roku
sešel a oschl. Pro vánoční výzdobu se již bohužel
nedal využít, proto byl vybrán nový strom, jedle
kavkazská, která byla zasazena koncem listopadu
na stejném místě. Letošní slavnostní rozsvěcení
vánočního stromu tak mělo nového hrdinu, dou -
fejme, že strom bude růst a sílit a vydrží v Líbez-
nicích dlouhé roky. 

-na-

Dokončení ze strany 1

TÉMA

K VÁNOCŮM NÁM
MAS NAD PRAHOU
NADĚLÍ NOVÝ 
INFORMAČNÍ 
PORTÁL
Víte, že si v Odoleně Vodě můžete projít nauč-
nou stezku, na které děti poznávají nejrůznější
dřeviny? A slyšeli jste, že v Klecanech vás střelbu
z luku bude učit mistr světa v této disciplíně? 
A dočetli jste se, že pro firemní razítko nemusíte
do Prahy, ale vyrobí vám ho v Bořanovicích?  

Stovky dalších podobných informací nejen o Líbezni-
cích, ale celém regionu Nad Prahou najdete od pro-
since na jednom místě, kterým je nový informační
portál MAS Nad Prahou.

Portál na míru vyvinula společnost MACRON Soft-
ware, s. r. o., se kterou Líbeznice dlouhodobě spolu-
pracují na webových stránkách obce, školy i školky, in-
formačním systému MOBISYS nebo úhradě poplatků
za popelnice i psy. „Prvotním impulzem k jeho vzniku
byla snaha převést databázi podnikatelů Pod Becko-
vem a nabídku jejich produktů a služeb, kterou jste
v létě dostali do svých schránek v podobě brožury, do
elektronické podoby,“ představuje myšlenku vzniku
portálu místostarosta Líbeznic, František Grunt.

Informace o území místní akční skupiny najdete
v šesti sekcích. V Regionu jsou základní informace
o všech 29 obcích a městech, které patří k MAS Nad
Prahou. Oddíl Příroda a památky přináší informace
o přírodních rezervacích a parcích, naučných stezkách
a kulturních památkách. Informace, kde si zasporto-
vat nebo kde se projet na kole, najdete v části Sport
a volnočasové aktivity. Spolu s uvolňováním vlád-
ních opatření proti šíření koronaviru se budou plnit
také sekce Kultura a zábava a Stravování a uby-
tování. Již zmiňovaný přehled podnikatelů a jejich
nabídky naleznete v části Služby a produkty. Sou-
částí portálu je také přehledný Kalendář akcí.

Ukázka z informačního portálu

„Věříme, že portál bude sloužit nejen těm, kdo
náš region navštíví, ale že spousty cenných ná-
mětů, jak a kde trávit volný čas, zde naleznou
především obyvatelé, kteří kolikrát ani nevědí,
jaké možnosti jejich obec nabízí, a což teprve ty
na druhém konci regionu Nad Prahou,“ vyjadřuje
přání Iva Cucová, ředitelka Místní akční skupiny
Nad Prahou. Ta bude portál provozovat na svých
webových stránkách.

„Vznik a především naplňování i aktualizování 
informačního portálu je nejen technicky a časově, ale
také finančně velmi náročná záležitost. Děkujeme
Středočeskému kraji a Krajskému sdružení Národní

sítě MAS ČR Středočeského kraje za finanční pomoc
projektu, který byl realizován na podporu turistického
ruchu v regionu,“ doplňuje Iva Cucová.

Portál najdete na infoportal.nadprahou.eu, odka-
zovat se na něj samozřejmě bude na webových strán-
kách MAS Nad Prahou a na webech jednotlivých
obcí. 

-mas-



LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 12, PROSINEC 2020, ROČNÍK 18

Líbeznický zpravodaj  12/20204

TÉMA

NOVÁ VÝŠE 
POPLATKŮ ZA
ODPAD
V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na zjištění
služeb kompletní likvidace komunálního od-
padu a všech jeho tříditelných složek. Vítězný
uchazeč (společnost IPODEC) byl smlouvou
o poskytování služeb zavázán k tomu, že nesmí
po čtyři roky od podpisu smlouvy jakkoli navy-
šovat jednotkové ceny za svoz různých druhů
odpadu. Vzhledem k předpokládanému růstu
cen za skládkovné, o kterém se uvažovalo už
v roce 2015 v rámci novely zákona o odpadech,
dokázala obec touto klauzulí ve smlouvě udržet
stejné ceny během pěti let. Společnost IPODEC
jako poskytovatel služeb dokonce držela cenu
stejnou i v roce 2020 a svého práva na zvýšení
ceny v souvislosti s inflací i se zdražováním po-
platku na skládkách využívá až po pěti letech.
Podle kalkulace za sběr, svoz a likvidaci odpadu
dojde od 1. 1. 2021 k navýšení ceny za jednu
svozovou nádobu cca o 5 % oproti ceně z roku
2015 – viz tabulka níže.  

I nadále se bude platit za svoz odpadu podle veli-
kosti nádoby a podle intervalu svozu – i pro rok
2021 tedy platí, že čím více odpadu vytřídíte, tím
méně budete platit za „černou“ popelnici.

V tabulce uvádíme výši poplatku podle velikosti
nádoby a intervalu svozů:

Typ nádoby           1x týdně      1x za 14 dnů 
                              (52 svozů)           (26 svozů)
80 l                       2 000 Kč                950 Kč

120 l                       2 310 Kč             1 470 Kč
240 l                       4 100 Kč             2 630 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 ne-
můžete pořídit nádobu větší či požadovat vyšší 
frekvenci svozu; toto minimum by mělo být moti-

Kontejnery na tříděný odpad                                                                                                           foto archiv

vační proto, aby se snižovalo množství nevytřídě-
ného komunálního odpadu, který se dále nezpra-
covává.

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

OTÁZKY A ODPOVĚDI K ODPADŮM

Kdy musíme poplatek zaplatit?

Poplatek je splatný do 31. 1. 2021 a je možné jej
začít platit od 1. 1. 2021 převodem na účet či
osobně v úředních hodinách, tj. od pondělí 
4. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

Musíme přijít poplatek zaplatit osobně
na úřad?

I v roce 2021 obec nabízí možnost platby 4 způsoby:

  v hotovosti na obecním úřadě; 
  platební kartou na obecním úřadě;
  převodem na účet obce, č. ú. 3220201/0100

(zde uvedete jako variabilní symbol číslo po-
pisné rodinného domu a do zprávy pro pří-
jemce své jméno a příjmení); po zaplacení uve-
dené částky a připsání platby na účet obce vám
bude potvrzení o zaplacení automaticky vho-
zeno do schránky spolu se známkou, kterou si
nalepíte na popelnici;

  online prostřednictvím systému MOBISYS.

Budou popelnice nějak odlišeny podle
četnosti svozů?

Ano, budou opatřeny známkou, kde bude jasně
uvedeno, jaká je frekvence svozů. 

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

Ano, byl navýšen počet míst na sběr tříděného od-
padu 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 krabic.
Necháte-li krabice nerozložené a PET lahve v pů-
vodním tvaru, kontejner se sice rychle zaplní, ale
místo odpadu se vyváží vzduch. A to je velká
škoda, protože výsyp lehkého kontejneru stojí
stejně jako výsyp těžkého, za nějž by obec dostala
větší odměnu za množství vytříděného odpadu.
Čím těžší, tím lepší. Ale pozor – je nutné třídit peč-
livě a do kontejneru dávat jen to, co tam opravdu
patří. Často se stává, že i těžký kontejner nepřinese
žádnou odměnu, protože je v něm jiný odpad, než
který tam má být!

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

Protože už nemůžeme nabídnout menší nádobu,
zajistíme kompenzaci v takové výši, aby za nádobu
o objemu 80 litrů a svoz jednou za 14 dnů dotyčný
zaplatil 550 Kč.

-lč-

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. Je-
jich likvidaci pro obec bezplatně realizuje společnost
IPODEC. Stačí přinést oleje či tuky v PET lahvi do
sběrného dvora, ulevíte tak svému domu. 

Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani
do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vyléváte
do WC, výlevky či dřezu, je nanejvýš pravděpo-
dobné, že dříve či později nastane havarijní stav na
domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vy-
srážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení,
respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádr-
žích, kde po ochlazení tuků dochází k ucpání čer-

padel, a to z důvodu obalení spínacích plováků
tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají,
tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn
kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečis-
tot v odpadních vodách, kde se střetávají vody
z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.),
pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody,
vzniká přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných
komplikací.

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

-lč-

PROSBA VŠEM 
PEJSKAŘŮM
Opětovně si dovolujeme připomenout všem maji-
telům psů, aby po svých miláčcích uklízeli. V obci je
snad v současné době již dostatečný počet odpad-
kových košů s pytlíčky na psí exkrementy. Prosíme,
používejte je, a to minimálně z těchto tří důvodů:
Jde o to základní, co můžete udělat pro to, aby
byla naše obec hezkým a příjemným místem. Ne-
dělejte prosím sousedům to, co nechcete, aby dě-
lali oni vám. Pokud vám nestačí ani jeden z těchto
důvodů, mějte na paměti, že vás při vaší ledabylosti
může někdo vyfotografovat. A o takovou popu-
laritu jistě nestojíte!

Rovněž připomínáme, že v intravilánu obce
je pohyb psů povolen pouze na vodítku a do
celého areálu základní školy a Duhovky, a to
včetně všech průchozích cest, je vstup se psy
zcela zakázán. Areál slouží výhradně dětem
a sportovcům a ne jako místo pro venčení psů.
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BIOODPAD 
I v roce 2021 bude možné využít sezonního svozu
bioodpadu. Loni jej využívalo 313 domácností. Vzhle-
dem k výši inflace i ke zdražování poplatku za sklád-
kovné dochází po pěti letech podle kalkulace za sběr,
svoz a likvidaci odpadu od 1. 1. 2021 k navýšení ceny
za jednu svozovou nádobu cca o 5 % oproti ceně
z roku 2015, kdy se ceny měnily naposledy. Svoz
bude probíhat od března do listopadu, každou středu
v sudém týdnu. První svoz proběhne ve středu 
10. března a poslední 17. listopadu 2021. Svozy
bioodpadu tedy proběhnou v těchto dnech:
10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6.,
30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 
6. 10., 20. 10., 3. 11 a 17. 11.

Poplatek je možné uhradit hotově v pokladně
Obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí a ve
středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin, nebo
pohodlněji bez čekání na účet Obce Líbeznice
č. 3220201/0100 nebo online pomocí systému
MOBISYS. Do variabilního symbolu uvádějte číslo
popisné rodinného domu, do zprávy pro příjemce
jméno a příjmení + bioodpad. Po zaplacení uvedené
částky a připsání platby na účet obce vám bude

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

známka včetně potvrzení o zaplacení automaticky
doručena do schránky.

Nádoby o objemu 120, respektive 240 litrů na
sběr bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bez-
platně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního vztahu).

Cena za poskytování služby činí u menší ná-
doby 570 Kč za sezonu a u větší nádoby 1 040 Kč
za sezonu, 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 bioodpad vám bude doručena
před váš dům.

Jana Idjerová

SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Stromky bude pravidelně jedenkrát týdně v pondělí
odpoledne odvážet firma IPODEC ze svozových míst,
která jsou vyznačena na mapě. Stromky budou od-
váženy „popelářským“ autem, které umožní je roz-
drtit, aby mohly být použity jako bioodpad. Prosíme,
abyste své vánoční stromky odstrojili opravdu dů-
kladně 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 vá-
nočních stromků“. Stromky je zde možné odložit
nejdříve v neděli večer a nejpozději do pondělního
oběda. Vzhledem k tomu, že se jedná o svoz jednou
týdně, prosíme všechny spoluobčany, aby stromky
na místa dávali skutečně jen těsně před jejich odvo-
zem. Neupravená hromada suchých stromků nevy-
padá moc hezky a my bychom neradi založili deset
„černých“ skládek.

První svoz proběhne v pondělí 4. ledna.
Následovat budou další tři pondělky 
11., 18. a 25. ledna 2021.

Svozová místa:
•  Ve Dvoře za čp. 745;
•  křižovatka Na Mýtě – Školská u čp. 313;
•  křižovatka K Makůvce – Kojetická – J. Pavelky;
•  K. H. Máchy před Pakoměřickou za čp. 270;
•  Ulice Sportovní na rohu hřiště před cestou ke

středisku;
•  konec Východní ulice směrem do pole;
•  roh J. Seiferta a ulice Lánské;
•  konec ulice Bořanovické u čp. 231;
•  ulice Pražská před křižovatkou s ulicí U Cihelny;
•  konec ulice U Cihelny směrem na pole.

Ludmila Červínová

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
pro líbeznické občany k odkládání objemného od-
padu, bioodpadu a nebezpečných složek komunál-
ního odpadu, které nelze odložit do sběrných ná-
dob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

Co můžete v rámci zaplaceného 
poplatku složit 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-

PODNIKATELÉ 
A 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 2021 a uhradit
sazbu za vybranou nádobu. Výše sazby za jednot-
livé nádoby se mění v souvislosti s navýšením ceny
poskytovatele služeb od společnosti IPODEC –
podle kalkulace za sběr, svoz a likvidaci odpadu
dojde od 1. 1. 2021 k navýšení ceny za jednu svo-
zovou nádobu cca o 5 % oproti ceně z roku 2015,

kdy se ceny měnily naposledy. Sazba pro podni-
katele je u nádoby 120 litrů 3 360 Kč a u ná-
doby 240 litrů 5 250 Kč. 

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 2020.

Podnikatelé, kteří smlouvu se svozovou společ-
ností nemají uzavřenou a budou ji uzavírat od roku
2021, předloží kopii této smlouvy také na obecním
úřadě.

Doklad o zaplacení likvidace odpadů, smlouvu
o zajištění likvidace odpadů nebo uzavření smlouvy
o zapojení do systému nakládání s odpady v obci
Líbeznice je nutné předložit či uzavřít nejpozději
do 28. února 2021.

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

-ji-

POPLATKY ZA PSY
A UBYTOVÁNÍ
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 (úplné
znění na www.libeznice.cz) je roční poplatek za prv-
ního psa ve výši 150 Kč, za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele 300 Kč. Poplatek je nutné
uhradit do 15. února daného roku. Povinnost uhra-

dit poplatek mají všichni majitelé psů s trvalým 
pobytem v obci, vyjma majitelů s průkazem ZTP
a ZTPP.

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

-ji-
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Strážníci OP Líbeznice při práci v kanceláři
                                                                       foto -fg-

OBECNÍ POLICIE

ROK 2020 
VE ZNAMENÍ 
PANDEMIE
Letošní rok byl pro všechny náročný, a to
hlavně s ohledem na vývoj nákazy COVID-19
a s tím spojená vládní opatření a zákazy. Opa-
tření nebyla vždy smysluplná nebo domyšlená.
Měnila se skoro každý týden, některá nařízení
jsme byli nuceni konzultovat i s právníky nebo
zainteresovanými ministerstvy.   

Některá opatření ministerstva zdravotnictví, na zá-
kladě kterých jsme oznamovali několik přestupků
z „jarní vlny“, byla zrušena. 

O to těžší práci mají strážníci a ostatní bezpeč-
nostní složky, které tato opatření vymáhají a dohlí-
žejí na jejich dodržování, přičemž samozřejmě plní
další úkoly.

Jestliže porovnáme z pohledu strážníka chování
lidí na jaře, kdy se nakonec i přes nedostatek ochran-
ných prostředků, dezinfekce a podobně všichni se-
mkli a až na výjimky dodržovali vládní opatření
a dobrovolníci pomáhali, kde se dalo, tak na podzim
to byla úplně jiná písnička. 

Lidé se ve více případech než v normálním ob-
dobí začali vůči strážníkům chovat vulgárně. Disku-
tovali o opatřeních a nejrůznějšími způsoby je ob-
cházeli. Ať už se jednalo o zavřená sportoviště,
shlukování osob, nebo nedodržení provozní doby
restaurací. Strážníci se ve většině případů snažili do-
mlouvat a vysvětlovat.

V některých případech však vysvětlovaní a do-
mluvy nestačily. Jako v případě mladíka, který na
veřejném místě popíjel alkohol. Při kontaktu s hlíd-

kou obecní policie byl vulgární, agresivní, odmítl
prokázat totožnost a snažil se z místa odejít. Mla-
díkovi byla za pomoci hmatů a chvatů přiložena
pouta a následně byl předveden na Obvodní oddě-
lení PČR Odolena Voda ke zjištění totožnosti. Mla-
díkovo jednání bylo následně postoupeno příslušné
přestupkové komisi pro přestupek proti veřejné-
mu pořádku, kdy neuposlechl výzvy úřední osoby
a znevážil postavení při výkonu její pravomoci.
V případě uznání viny může být výtečníkovi uložena
pokuta do 100 000 Kč. 

Další případ obcházení vládních nařízení byl za-
znamenán v přilehlé obci, kde si v době zavřených
restaurací a zákazu vycházení v nočních hodinách
majitelka nezkolaudovaného domu otevřela v tom-
to objektu provizorní restauraci. Hlídka obecní po-
licie ve spolupráci s hlídkou PČR na místě ztotožnila
několik osob, které popíjely alkohol. Věc byla ná-
sledně postoupena příslušným správním orgánům,
kdy majitelce domu hrozí ve správním řízení něko-
likamilionová pokuta. 

Obecní policie plní i v době koronaviru běžné
úkoly, jako je řešení špatně zaparkovaných vozidel,
dohled na přechodech pro chodce, odchyt zvířat,
asistence u dopravních nehod a mnoho dalších.

NAŘÍZENÍ SE STÁLE MĚNÍ;
DOHLÍŽÍME, ABY JE LIDÉ 
DODRŽOVALI

Plnění některých úkolů jsme však byli nuceni
upravit, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům
s občany na úřadovně obecní policie. Proto jsme 
výrazně omezili předvolávání majitelů například
špatně parkujících vozidel a tyto případy oznamu-
jeme místně příslušnému odboru dopravy, který věc
následně řeší s majitelem nebo provozovatelem vo-
zidla.

Od září 2020 doplnil obecní policii pracovník,
který od 7 do 8 hodin dohlíží na přechod pro
chodce přímo u školy a je oprávněn zastavovat

Již šestým rokem letos obec vyhlásila granty na
podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volno-
časových aktivit. V roce 2020 se přihlásilo 22 pro-
jektů, dvaceti z nich byla dotace přidělena. Bohužel
kvůli opatřením souvisejících s epidemií COVID-19
na jaře i na podzim se v letošním roce uskutečnil
pouze zlomek z nich. 

Mezi ty šťastné akce, které se do mezidobí vešly,
patřil například Koloběh, MéLíbe hraní, Sportovní
odpoledne pro děti v Arču nebo Duhové atletické
závody. Líbeznice kvůli koronaviru přišly o tradiční
akce, na které se zcela jistě všichni těšili, jako je
závod Kolem kolem Líbeznic, Vánoční večerní běh
a Andělská cesta, Honba za pokladem líbeznického
skřítka, Líbezné tančení nebo Líbeznické bludičky,
i o několik nových akcí jako například Tradiční české
Vánoce. Doufejme, že se všechny akce uskuteční
v roce příštím. 

I v roce 2021 totiž obec Líbeznice vyhlašuje
výzvu na podporu projektů v oblasti kultury, sportu
a volnočasových aktivit. Pro rok 2021 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 je od 4. 1. 2021
do 31. 1. 2021.

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI KULTURY,
SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2021

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  na www.libeznice.cz.

Je dobře, že se v minulých letech kromě již tradič-
ních akcí uskutečnilo i několik nových akcí. Je vidět,
že nápady v obci jsou, a přidávají se další i další orga-
nizátoři, kteří mají chuť a čas uspořádat akci pro
ostatní. Za to jim všem patří velké díky. 

-fg-

Jednou z mála akcí, která proběhla, byl Koloběh                                                           foto archiv Koloběh

vozidla z důvodu bezpečného přechodu dětí.
Dvojice strážníků musí každé ráno ve stejnou
dobu usměrňovat provoz na křižovatce Mělnická–
Měšická a zabezpečovat přechod pro chodce
v Mělnické ulici, jinak by výjezd autobusů a dal-
ších vozidel od školy byl značně problematický.
Věřím, že toto opatření zvýší bezpečnost dětí ze-
jména v ranních hodinách, kdy je silný provoz
před školou a v jejím okolí. 

Obecní policie v Líbeznicích pracovala v roce
2020 ve složení Rudolf Sedlák, Jiří Vacek, Přemysl
Fiala a Denisa Svatoňová. 

S nastávajícími vánočními svátky a novým rokem
2021 bych si dovolil všem za celou Obecní policii Lí-
beznice popřát pevné zdraví, klidné a bezpečné
svátky a naději, že nadcházející rok bude lepší než
ten letošní. 

Rudolf Sedlák, vrchní strážník 
Obecní policie Líbeznice



LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 12, PROSINEC 2020, ROČNÍK 18

Líbeznický zpravodaj  12/20208

Žáci líbeznické ZŠ a ZUŠ si užívají hodinu tance                                                                foto Petra Hajská 

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

NÁROČNÝ ROK PRO
ZÁKLADNÍ ŠKOLU 
V pondělí 30. listopadu 2020 se většina žáků lí-
beznické základní školy mohla konečně po ně-
kolika dalších týdnech výuky na dálku vrátit
zpátky do svých školních lavic. Na tento oka-
mžik se těšili nejen žáci a jejich rodiče, ale sa-
mozřejmě také všichni pedagogové. Především
proto, že distanční výuka má svoje limity a nikdy
nemůže nahradit výuku prezenční.

Rok 2020 byl nejen pro líbeznické školství zcela ne-
standardní. Organizačně a komunikačně velmi ná-
ročný. Často jsme se ocitali v situacích, které nikdo
z nás nezažil. A platilo to nejen o životě ve škole,
ale i o tom rodinném a soukromém. 

Byl tedy líbeznický školní rok 2020 lepší nebo
horší? Nebo jen jiný?

Zdánlivě poklidný začátek roku byl jen neklid-
nou předzvěstí neočekávaných událostí. První ko-
ronavirové období přišlo zcela náhle. Bez přípravy
a varování jsme dne 10. března 2020 pozdě večer,
po společné mimořádné poradě Krizového štábu
obce, uzavřeli naši líbeznickou ZŠ a ZUŠ. A s ní
i školní družinu, školní jídelnu a všechny zájmové
kroužky pořádané školou. V tu chvíli si nikdo z nás
nedokázal představit, na jak dlouho to bude a co
všechno s tím bude spojené. 

Komunikačně a organizačně byly nejen první
dny velmi náročné. Tuto situaci nikdo z nás nezažil.
Převažovaly v nás pocity zodpovědnosti za další
výuku a zároveň jsme se sami ocitali v prostředí ja-
kési životní nejistoty a nestability.

S pomocí zřizovatele a týmu IT odborníků se nám
podařilo výuku posunout směrem, který odpovídal
moderním trendům výuky online. Předcházelo tomu
mnoho hodin přípravných prací, množství školení
pro pedagogy, stovky zodpovězených dotazů. 

Ke spuštění virtuální školy však byla nutná i spo-
lupráce rodičů. I oni potřebovali k této formě výuky
nalézt přesvědčení. Vše bylo nové, pro většinu z nás
poprvé. A i proto jsme se nevyhnuli ani nejrůzněj-
ším nedorozuměním. Ale ze současného pohledu
nás vše posunulo znalostně a kvalitativně dále.

Aby distanční výuka mohla probíhat v plné kva-
litě, bylo také zapotřebí, aby žáci měli pro domácí
vzdělávání funkční prostředky. Rodiny, jež nedispo-
novaly veškerým vybavením pro online výuku, se
mohly obrátit na zřizovatele, který organizoval
možnost vypůjčení technického vybavení. 

V ZÁŘÍ JSME BYLI VŠICHNI
NATĚŠENÍ, ŽE MŮŽEME DO
ŠKOLY, V ŘÍJNU NÁS OPĚT 
ZAVŘELI

Po celou dobu distančního vzdělávání jsme spo-
lupracovali s MŠMT, ČŠI, ČT, s kolegy z okolních
škol a s nejrůznějšími učitelskými platformami. Vy-
měňovali jsme si navzájem zkušenosti a vybírali
z nich pro líbeznické pedagogy ty nejlepší odkazy.
Vydali jsme i seznam doporučených učebnic, vzdě-
lávacích i volnočasových aktivit a webů, které líbez-
nickou výuku vhodně doplňovaly. Samozřejmostí
byla i možnost stálé informační technické podpory.

Na konci května jsme se mohli s mnoha omeze-
ními a s rozdělenými třídami vrátit do školního pro-
středí. Ale nebylo to ono. A příliš nám v tom ne-
pomáhala ani často zmatečná a v praxi těžko 
proveditelná závazná nařízení MŠMT. 

V letních měsících vše vypadalo nadějně, koro-
navirus zdánlivě oslaboval, vládní představitelé nás

o tom mediálně přesvědčovali. Na nový školní rok,
nový začátek s novou startovací čárou, jsme se
všichni těšili. Ale koronavirový příběh po pár týd-
nech prezenční výuky znovu pokračoval. A to
i přesto, že jsme byli ze strany představitelů vlády
stále ujišťováni v tom, že školy se neuzavřou. 

POKRAČOVALI JSME 
DISTANČNÍ VÝUKOU

Na podzimní výuku na dálku jsme však byli vše-
stranně, především na základě jarních zkušeností,
již od začátku mnohem lépe připraveni. Přesto jsme
velmi často tušili a také věděli, jak je pro některé
žáky a jejich rodiny distanční vzdělávání problema-
tické nejen po vzdělávací, ale i po psychické a eko-
nomické stránce. Dětem výrazně chyběli spolužáci,
společné aktivity, pravidelný pohyb, sociální vazby
a řád. A právě proto, vědomi si všech těchto sku-
tečností, jsme se i distančně jako pedagogové sna-
žili zůstat přirození, zachovávat svůj styl výuky i ži-
votních postojů a názorů. Přáli jsme si zůstat takoví,
jaké nás naši žáci mají rádi. A za co si nás váží jejich
rodiče. Ani pro nás to často nebylo snadné. I my,
pedagogové, jsme rodiče a po všech pracovních
distančních a online výukách na nás v našich do-
movech čekaly naše děti. Často ve stejných nesná-
zích jako ty školní.

I přes nejrůznější omezení se nám v roce 2020
v líbeznické škole podařilo uskutečnit mnoho pří-
jemných aktivit, mnohdy ve spolupráci se zřizova-
telem a s jeho podporou. Na začátku roku jsme od-
startovali celoškolní kampaň na omezení dopravy
v okolí školy. V únoru vzbudil velký ohlas Veletrh lí-
beznického vzdělávání. Prostřednictvím svých peda-
gogických pracovníků jsme zde přitažlivým a mo-
tivačním způsobem prezentovali průřez svých vý-
chovně-vzdělávacích činností. Zahájili jsme také reci-
tační sezonu a pokračovali v olympiádách v českém
i anglickém jazyce a v matematice. Žáci v Neorondelu
se seznámili s psími hrdiny, kteří naši školu v rámci
nejrůznějších programů pravidelně navštěvují. Vzá-
jemnou spoluprací se nám podařilo zaplnit k plné
funkčnosti nově vzniklou neorondelovskou knihov-
nu. V jarním koronavirovém období jsme zřídili
školní psychologické konzultace pro žáky i rodiče.
A dokonce nám koronavirus nezabránil ani v náv-
štěvě divadelního představení. Sice na dálku, ale
i z bezpečného pohodlí domova to byl zážitek. Bo-
hužel bez účasti dětí, tedy budoucích prvňáčků,

musel proběhnout i zápis do prvních tříd. Na konci
června jsme byli velmi rádi, že i letos jsme mohli do-
držet jeden z tradičních programů – poslední zvo-
nění a rozloučení s deváťáky. Při příležitosti ukon-
čení školního roku jsme uskutečnili i závěrečné
slavnostní setkání všech pedagogických pracovní-
ků školy se zástupci zřizovatele. Rozloučili jsme se
i s některými dlouholetými oporami pedagogického
sboru a naopak přivítali mnoho jeho nových členů.
Před prázdninami jsme měli možnost se setkat i se
školským ombudsmanem. Před začátkem nového
školního roku jsme se již za limitujících hygienických
opatřeních v Neorondelu setkali s rodiči žáků prv-
ních tříd. A pak již následovalo slavnostní zahájení
tohoto školního roku. Letošní zájem o vzdělávání
v líbeznické škole byl rekordní. Poprvé v historii jsme
otevřeli sedm prvních tříd a zprovoznili dvacet od-
dělení školní družiny. Vše nasvědčovalo tomu, že le-
tošní školní rok proběhne ve standardním režimu.
Ale už 10. září nám MŠMT opět nařídilo limitující
rouškový režim. A v úterý 13. října jsme museli z na-
řízení vlády líbeznickou školu pro výuku uzavřít.
Začal tedy opětovný způsob distančního vzdělávání.
V tu chvíli určitě nikoho z pedagogů, žáků ani ro-
dičů nenapadlo, jak brzy se nám všem po líbeznické
škole začne stýskat.

DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM

Velmi oceňujeme spolupráci rodičů a vážíme si
jí. Bez jejich pomoci by období distančního vzdělá-
vání bylo pro naše žáky ještě náročnější. Uvědomu-
jeme si to a všem rodičům děkujeme.

V současné době, v prosinci 2020, jsme v ome-
zeném režimu zpět v líbeznické škole. Část žáků se
prezenčně učí pravidelně, některé ročníky se bohu-
žel musí ve škole jen střídat. Moc si přejeme, aby
vládní představitelé byli rozumní a co nejdříve umož-
nili k prezenčnímu vzdělávání návrat všem žákům.
Ve škole na to připraveni jsme. 

Rok 2020 byl tedy především celkově jiný. Z po-
hledu školního i osobního nás všech. Na špatné
věci, které přinesl, budeme chtít časem zapome-
nout. Ty dobré si v sobě poneseme dál. Určitě jsme
se ale všichni naučili více těšit. A možná si i více
vážit věcí zdánlivě všedních.

Z líbeznické školy posíláme přání všeho dobrého
do nového roku 2021. Žijme životy tak, jak je chce-
me žít, a mějme všechno, o co se přičiníme.

Vedení školy
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Pátek 4. prosince 2020. Ještě než se pořádně roze-
dnilo, už se líbeznický Neorondel ocitl v zajetí Mi-
kulášů, andílků, ale i čertů. A nejen těch dětských.
I my dospěláci jsme se nepozorovaně přidali. Byla
to tedy nejen nebeská podívaná, ale i strašidelně
čertovská. Zvlášť když většině malých čertíků ještě

pekelsky blikaly růžky. Vše jsme tedy pojali stylově
a tradičně, i přes nutnost dodržení všech koronavi-
rových opatření. Ale tradice jsou tradice. Takže sice
v rouškách, ale adventně a pohodově. 

Vedení školy

ADVENTNÍ ČAS
V ZŠ LÍBEZNICE
I když jsme letošní slavnostní období adventu mu-
seli přizpůsobit koronavirovým opatřením, přesto si
žáci svoje třídy vánočně vyzdobili. Nejen v hodinách
pracovní a výtvarné výchovy, ale i v družině si děti
vyrobily mnoho nejrůznějších vánočních ozdob,
svícnů, přání i adventních věnečků. A při jejich pří-
pravě jsme si za melodií vánočních koled o vánoč-
ních zvycích vyprávěli. Bylo to moc pěkné. Přirozené
a opravdové. V prostoru neorondelovské recepce
jsme rozsvítili i parádní vánoční strom a vánoční
hvězdu.

Vedení školy

V Neorondelu si děti užily mikulášskou nadílku                                                            foto archiv ZŠ a ZUŠ

MIKULÁŠ V NEORONDELU

Soutěžící poslali videonahrávky svých uměleckých
přednesů do Brandýsa a odborná porota ocenila ty
nejlepší. Letos výjimečně neudělovala vítězná pořadí
v jednotlivých kategoriích, ale ti nejlepší získali Zvláštní
cenu poroty (poukázku na knihy v hodnotě 500 Kč)
a Cenu poroty (poukázku v hodnotě 350 Kč).

Líbezničtí školáci byli velmi úspěšní. Zvláštní
cenu poroty získaly Gabriela Irišková ze 3.A,
Lucie Kovářová z 8.C a Bára Štefáníková z 9.C.

Cenu poroty si vyzvedly Eliška Šmídová ze 
6.A, Štěpánka Pokorná z 9.C a Matyáš Nečas
ze 6.C.

Všem oceněným blahopřejeme a doufáme, že
příští ročník recitační soutěže si už všichni užijí
v krásných prostorách brandýského zámku.

Šárka Mišurcová

VÍTĚZOVÉ MACHAROVA BRANDÝSA
Přestože letošní protikoronavirová opatření znemožnila tradiční setkání mladých recitátorů na
zámku v Brandýse nad Labem, soutěž Macharův Brandýs se přece uskutečnila.

Úspěšní recitátoři                                                                                                               foto archiv ZŠ a ZUŠ Zdobení stromečků                foto archiv ZŠ a ZUŠ
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I když na začátku všichni vstupovali do svých „ba-
revných“ tříd rozzáření jako sluníčka, s velkým oče-
káváním a touhou něco nového se dozvědět, po-
znat a prožít, potvrdilo se známé pořekadlo o tom,
jak člověk míní a v tomto případě koronavirus mění.
Toto neradostné a podivné období ovlivnilo dění
i kolem našich malých svěřenců. Opět nastaly rouš -
kové časy. Postupně jsme ve školce zrušili vše, co
máme rádi a je pro nás nové, zajímavé. A právě
proto jsme momentálně vděčni za jakékoli zpestření

našich všedních dnů. O to se nám v jeden běžný 
listopadový den postarala obec v rámci projektu
Stromy pro Líbeznice. S podporou Státního fondu
životního prostředí nám obec vysadila v naší mateř-
ské škole devět stromů habru obecného do zahrady
u budovy Bezinka. Tak obyčejná věc, jako je sázení
stromů a jejich následná úprava (tu prováděli klienti
zdravotní společnosti Fokus), se pro děti stala do-
slova divadelním představením a nám pedagogům
dala příležitost ukázat na praktickém prožitku práci

na zahradě. Dětem se celá neplánovaná akce tak
líbila, že svůj zážitek vyjádřily i výtvarně. Pevně vě-
říme, že až jednou z těchto malých ratolestí vyros-
tou dospěláci a povedou své potomky do školky,
z nově vysazených stromků budou zdravé, silné
stromy a v jejich stínu si budou hrát další zvídavé
děti. Tímto srdečně děkujeme našemu zřizovateli
za krásný zelený dárek.

Kolektiv MŠ

VELKÁ VÝZVA PRO
LÍBEZNICKOU ZUŠ 
Na rok 2020 nejspíš většina z nás hned tak ne-
zapomene. Život se vzdálil ze zajetých kolejí
a všichni jsme hledali cesty, jak se popasovat
s neustálými změnami a nejistotou. Pro ně-
koho to mohl být doslova boj o přežití, pro ji-
ného výzva. 

V Základní umělecké škole jsme strávili 20 týdnů vý-
ukou bez jakýchkoli omezení a 20 týdnů v distančním
nebo alespoň zčásti distančním režimu. Zákaz shro-
mažďování a pořádání kulturních akcí nám mnoho
nepřidal, ale i přesto jsme se mnohému naučili a ne-
únavně se snažili malé umělce motivovat a vést k je-
jich metám. 

Nejspíš se všichni shodneme na tom, že vytrvale
hledat cíl a směr, kudy kráčet, kam upínat své síly, je
vyčerpávající, ale má svůj velký smysl. Jednou z pře-
važujících letošních zkušeností, kterou děti a mladí na
vlastní kůži zažili, je to, že nevzdávat se se vyplatí.

Děkujeme všem, kdo hledání cest k cíli nevzdali.
Děkujeme všem, kdo nám jsou vzorem. Děkujeme
všem, kdo dokázali obětovat své pohodlí pro druhé.

Milí rodiče, milá mládeži, všichni, kdo v Líbezni-
cích žijete a vyrůstáte, pojďme do nového roku s op-
timismem. Přejeme vám všem pevné zdraví, láskyplné
zázemí a sílu vytvářet dobrý svět kolem nás.  

Učitelé ZUŠ Líbeznice

Děti ve školce stromy nejdříve zasadily a potom i namalovaly                                                                                                                       foto archiv MŠ Líbeznice 

SÁZENÍ STROMŮ SI UŽILY I DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Nový školní rok se řítí téměř do své poloviny a my v mateřské škole nemůžeme říct, že jsme zaháleli.
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ÚSMĚV PRO SENIORY
Domovy pro seniory po téměř dvou měsících otevřely své dveře návštěvníkům, kteří tak mohli konečně navštívit své blízké. Období podzimní ka-
rantény bylo náročné pro každého z nás, ale klienti v těchto zařízeních pocítili její následky obzvláště tíživě. 

Zůstali v izolaci, bez možnosti vídat se se svými
dětmi, vnoučaty a přáteli. Tato situace se nevyhnula
ani Domovu pro seniory Hortenzie, který se nachází
v nedalekých Bořanovicích. 

To nebylo lhostejné dětem ze čtvrtých ročníků
líbeznické školy a jejich paním učitelkám. Proto se
po domluvě s paní Hanou Řehákovou, vedoucí so-
ciálního úseku, společně pustily do akce „Úsměv
pro seniory“. 

Děti ze všech šesti čtvrtých ročníků nakreslily
klientům Hortenzie obrázek, jehož hlavním mo-
tivem byl úsměv. 

Obrázek doplnily věnováním či vánočním přá-
ním. I děti samotné zažívaly pocit samoty a izolace
a chyběl jim kontakt s jejich prarodiči. Úkolu se
proto zhostily s velkou empatií, nadšením a pečli-
vostí.

ROZESMÁTÁ HORTENZIE

Obrázky paní učitelky dovezly do Hortenzie osob-
ně v pondělí 30. listopadu 2020, a jak se dětem po-
vedly, můžete posoudit sami. 

Jaroslava Škopková

Kresby dětí čtvrtých ročníků                                                                                                                                                                                                                             
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ATLETICKÉ 
BILANCOVÁNÍ 
ZA ROK 2020
Když jsme se v prosinci loňského roku ohlíželi
za právě proběhlým rokem a netrpělivě vy-
hlíželi nový rok 2020, nikoho ani ve snu ne-
napadlo, jak zvláštní ta nadcházející sezona
bude. Málokdo by čekal, že pandemie korona-
viru ovlivní životy lidí na celém světě a zasáhne
i do světa sportovního. 

Halová sezona na začátku roku 2020 proběhla téměř
celá, pak ale nastalo období bez možnosti trénování,
následovalo sportování s většími či menšími omeze-
ními, aby se pak všichni čeští atleti sešli v rámci akce
„Spolu na startu“ v pondělí 1. června a aktivně za-
hájili znovuobnovení atletické sezony po koronaviru.
Proběhla spousta odložených či přesunutých závodů,
ve zkrácených verzích se konaly i krajské přebory
všech družstev, částečně i mistrovství republiky.
Všichni jsme se těšili na podzimní halovou sezonu,
kterou ale koronavirus v říjnu opět neplánovaně
ukončil. Sportování pohromadě zakázáno. Trénování
možné po dvou, později po šesti, teprve v prosin-
ci se můžeme setkat v maličko větším počtu. Ale
všichni jsou vděční.

Přestože bylo tedy mnoho závodů zrušeno ne-
bo odloženo (včetně Olympijských her v Tokiu či
Mistrovství Evropy v atletice v Paříži), byl náš atletický
rok docela pestrý. Jsme moc vděčni za to, že se
vůbec nějaké závody konat mohly. Co se týká zá-
vodů, které organizujeme sami, v řádném termínu
jsme stihli jen halové závody na Chrupavce v lednu.
Podařilo se nám přeložit jarní Duhové závody, stan-
dardně konané v dubnu, na říjen. Bohužel jsme ale
úplně zrušili Podzimní oddílové závody na Duhovce
a jsme nuceni oželet i Podzimní běh. Všichni pevně
věříme, že příští sezona se pomalu vrátí do starých
kolejí, situace se zklidní, budeme moci sportovat bez
omezení a všechny plánované závody se uskuteční. 

DĚKUJEME VŠEM TRENÉRŮM

Neradi bychom zde opět vypisovali konkrétní
úspěchy našich atletických nadějí, jejich výkony
jsme se vám snažili představit průběžně. Nevedeme
si ani přesnou statistiku, kolik medailí v tomto roce
naši atleti vybojovali, kolika závodů se zúčastnili
a na kolik startů nastoupili, i když by to asi bylo už
pomalu potřeba – dost možná kdybyste se zeptali
našeho hlavního trenéra, nějaké číslo by vám vysy-
pal z rukávu a určitě by byl blízko… Naopak, teď
bychom chtěli trochu bilancovat mimo medaile
a pozice vítězů.

A vlastně ještě zpět k hlavnímu trenérovi Tomá-
šovi. Ten byl po celou dobu koronavirových měsíců,
a samozřejmě nejen jich, naší velkou oporou a hna-
cím motorem sportovních aktivit, pokud to jen 
trochu šlo. Svou pozitivní myslí, dobrou náladou
a nezdolným optimismem, ale i svou urputností
a zarputilostí, která nás někdy pěkně štve, dokázal
nejen nás, ale i naše atlety a rodiče vždycky po-
vzbudit. Příkladem je citace komentáře jedné ma-
minky na naší atletické skupině k Tomášově výzvě
k individuálním tréninkům po dvou sportovcích
a individuálním tréninkovým plánům: „Tomáši, Tvůj
entuziasmus a nezdolnost drží nad vodou i nás 
dospělé. Respekt!“ A k tomu se přidáváme i my
ostatní.

Jsme moc rádi, že jsme ustálili tým naprosto
úžasných dvanácti trenérů, kteří se dětem věnují
opravdu s radostí, nadšením a velkým elánem, přes-

tože všichni mají také svá vlastní zaměstnání. Počet
našich atletických svěřenců již přesahuje číslo 250,
z toho 26 dětí trénuje v atletické přípravce v Ďábli-
cích, 68 dětiček v minipřípravce (ročníky 2012–2015),
105 dětí v atletické přípravce (ročníky 2010–2012)
a 60 svěřenců máme umístěno v rámci mladšího
a staršího žactva, dorostu a juniorů (ročníky 2009
a starší). Je jasné, že s rostoucím věkem dětí, s pří-
chodem puberty a s nárůstem jiných zájmů klesá
počet starších atletů. Proto se nám občas stalo, že
jsme některou soutěž nemohli absolvovat, protože
jsme neměli dostatek závodníků daného ročníku. To
nás moc mrzí a věříme, že se i ti starší nakazí nadše-
ním svých kamarádů a nechají se zlákat královnou
sportu. 

STÁLÝ OPTIMISMUS
A ZDRAVÍ V ROCE 2021

Velký počet dětí nás však nejen motivuje a po-
vzbuzuje k co nejkvalitnějším tréninkům, ale také
velmi zavazuje. 

Proč? Tyto děti se rozhody sportovat, vyměnit
pohodlí křesla či gauče s televizí, pohodlí postele
s notebookem či tabletem na klíně, napínavost her
na Xboxu či konzoli, pohodlíčko s dobrůtkou na
klíně za sport za pobyt venku, za sdílení volného

času s kamarády na hřišti, a to v zimě, za deště, na
sluníčku. A to je pro nás ta veliká motivace, že
i dnešní děti sportovat chtějí a baví je to. A nedělají
to jen pro úspěch a medaile, ale hlavně pro radost.

Proto se tedy snažíme naše aktivity stále vylep-
šovat, trenéry vzdělávat, vymýšlet nové akce pro
děti i jejich rodiče. V příštím roce nás čeká jedna no-
vinka – speciální tréninky pro děti s rodiči v rámci
programu „Atletika pro celou rodinu“, do nějž jsme
se v listopadu kvalifikovali. Trenéři už jsou vyškolení,
nářadí a pomůcky máme, tak jen čekáme na volné
sportování a jdeme do toho. Také nás čeká pořádné
závodní ozkoušení nových odrazových prken pro
skok do dálky. Věříme, že se podaří uskutečnit nový
závod, Líbeznickou laťku, na zbrusu novém výškař-
ském sektoru na Duhovce, který naše milá obec
letos zrealizovala. 

Jak vidíte, plánů máme dost, tak si všichni drž-
me palce, aby se koronavirová situace stabilizovala
a abychom se vrátili k běžnému životu.

Protože je konec roku, rádi bychom i zde podě-
kovali všem, kdo naši činnost podporují, rodičům,
kteří nám svěřují své ratolesti, a dětem-atletům, že
nám nedovolují stárnout tak lehce. 

Přejeme všem šťastný, úspěšný, klidný a ve zdraví
prožitý nový rok 2021!

Tým Atletiky Líbeznice

Nadějná atletka Ella                                                                                           foto archiv Atletika Líbeznice
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LÍBEZNICE 
S TVOU VÝZVOU
CVIČÍ JIŽ PĚT LET
Myšlenka založit v Líbeznicích Tvou výzvu přišla
s výstavbou nové haly Na Chrupavce. Jelikož se
v oblasti sportu pohybuji od dětství a profesio -
nálně více než deset let, kladla jsem si otázky
typu: Co všechno se v nové hale v oblasti sportu
bude moci dít? Jak bych mohla pomoci v naší
obci rozvíjet sportovní aktivity? A hala nabízela
nové možnosti. V tu dobu už jsem v Líbeznicích
se svou rodinou nějakou dobu žila a potkala
spoustu zajímavých lidí, začala jsem se jich ptát,
jaké sportovní aktivity by rádi navštěvovali. Dá-
vala jsem si dohromady různé postřehy a přání.
Když vznikla představa a částečný koncept, mu-
sela jsem si zjistit, co všechno je třeba k provo-
zování různorodých aktivit.

Hlavní činností, která vznikla jako první, bylo aerob -
ní cvičení pro dospělé a také posilující hodiny pro-
pojené s výživovým poradenstvím. Obec si přála
a stále pracuje na tom, aby zde vznikaly nové akti-
vity pro děti. Proto dalším krokem bylo zařadit do
konceptu naše nejmenší. Hýbánky pro děti je akti-
vita určená pro děti od 1 do 4 let. Zde se děti zapojí
a poprvé setkají se sportovní činností, ale také se
sociálně sbližují a připravují na to, aby vkročení do
mateřské školy bylo co nejsnazší.

V naší obci žije spousta nadšených a aktivních
seniorů, kteří se také zapojili, Cvičení pro seniory již
běží druhým rokem a společně se nám daří procvi-
čovat tělo a obohatit mysl.

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

Úspěšní absolventi jarního maratonu ve cvičení                                           foto archiv Martina Macková

Tvá výzva chce být prospěšná i obci. Snažíme se
spolupracovat při pořádání různých akcí. Ráda jsem
se zapojila do Veletrhu líbeznického vzdělávání
a volného času, který se konal v únoru 2020.

V OBCI SPOLUPRACUJEME PŘI
POŘÁDÁNÍ RŮZNÝCH AKCÍ

V době uzavření sportovišť na jaře letošního roku
obec pořádala pro veřejnost online cvičení. Pro zpe-
stření představila i známé a méně známé osobnosti
naší obce. Do tohoto projektu se zapojila spousta
sportovců, umělců, učitelů a dalších. I já jsem se svou
rodinou ráda přispěla. Snažili jsme se pobavit jak děti,
tak dospělé, vyvolat všem každý den alespoň na pár
minut úsměvy na tvářích, ať u televizorů, nebo ta-
bletů. Ráda bych poděkovala nejen obci za tuto pří-
ležitost, ale také Davidu Kupkovi, který vše natáčel.

Letos v září jsme společně uskutečnili nádherné
Sportovní odpoledne pro děti a rodiče. Velké podě-
kování patří předsedkyni kulturního a sportovního
výboru Šárce Kettnerové.

A jaké jsou naše další plány? Není žádným ta-
jemstvím, že jezdíme také na Sportovní víkendy
a letos jsme pořádali první ročník příměstského tá-
bora pro děti ve věku 6–12 let, opět zaměřeného
hlavně na sport. Akce se zúčastnilo více než šest
trenérů a učitelů. 

Vzhledem k tomu, jak se tento rok vyvíjí situace
okolo pandemie, je víceméně nemožné občanům
Líbeznic něco bližšího slibovat. Každopádně ne-
věšme hlavu. Věřím, že brzy bude lépe a opět vy-
myslíme a naplánujeme nové akce.

Všem občanům bych chtěla popřát klidné a ničím
nerušené svátky vánoční a do nového roku 2021
hlavně zdraví, lásku a pohodu.

Martina Macková

K poznání hradu Jenštejn přispívají nejen odborníci
z řad archeologů, historiků či stavebních historiků,
ale také celá řada amatérských zájemců. Ti svou
energii a volný čas neváhají věnovat této jedinečné
hradní památce od středověku čnící v rovinaté kra-
jině za humny Prahy. Kastelán hradu je těmto akti-
vitám nakloněn a každému rád umožní potřebný
přístup a součinnost. Loňského roku se hrad stal
volným polem pro „řádění“ studentů uměleckoprů-
myslové VOŠ a SŠ z Prahy 3. Cílem bylo vytvořit ar-
chitektonické náměty na téma „Společensko-kul-
turní prostor na hradě Jenštejn“. Třebaže návrhy
v řadě bodů nerespektovaly možnosti stavebních
úprav z hlediska památkové péče a aktuálně plat-
ných předpisů, lze je využít přinejmenším jako in-
spirační podklad.

Letošního roku hrad navštěvuje jiný „amatér-
ský“ zájemce o náš hrad. Je jím Mgr. František 
Podzimek, jehož zálibou jsou počítačové hmotové 
rekonstrukce hradů. Také k tomu našemu jeden 
vytvořil. Jeho úsilí dále pokračuje bádáním okolní
zástavby. 

Níže uvádíme výtah z rozhovoru kastelána hra-
du Zdeňka Šimerky s Františkem Podzimkem při
jeho studijní návštěvě hradu 17. října 2020.

Jak jste se dostal k počítačovým rekonstruk-
cím?

Jako malého mě rodiče hodně vodili po památkách,
takže už tehdy jsem k hradům získal vztah. Nejmi-
lovanějším hradem je u mě Kumburk, na který jsem
vylezl tolikrát, že to ani nespočítám. Jednou jsem
takhle zase vyšel na ten Kumburk a říkám si, jak ten
hrad asi vypadal, když ještě stál v plné kráse. Sedl

jsem pak doma k počítači a zjistil jsem, že existují
něco jako hmotové rekonstrukce. 

Máte nějaké spolupracovníky, historiky, ar-
cheology, kteří vám s tím pomáhají?

Těch je plno. Založil jsem kvůli tomu na sociální síti
Facebook skupinu „Hmotové rekonstrukce hradů“.
Původně nás tam bylo asi 50 zájemců, teď už nás
je asi 5 000. Hodně mi pomohl pan Rubeš, což 
je sice amatér, ale „chodící encyklopedie lidstva“.
Znám se také s panem Sýkorou, což je vynikající
současný kasteolog, vlastně žák pana Durdíka,
znám se s panem Sirovátkou, archeologem…

Je vaše spolupráce s pracovníky hradů trva-
lejšího charakteru?

Já mám zkušenost jenom s pár hrady, kde máme
s pracovníky pevnější vazby. Spolupracuji například
se Skalkou ležící při okraji obce Vlastislav nebo se
sdružením ve Stříbrné Skalici. Na Skalce mé práce
visí trvale, na Skalici byla zase výstava v rámci Noci
kostelů.

Jak svou práci prezentujete?

Já jsem člověk, který se nikde moc neukazuje. Ani
výstavy mých prací nepořádám já sám, ale organi-
zují si je konkrétní objekty, pro které rekonstrukce
dělám. Mám také vlastní webovky (www.hmotove-
rekonstrukce.cz), kde si každý může prohlédnout
všechno, co jsem kdy vytvořil, a podívat se na mo-
dely z prvopočátků mé činnosti, u nichž se člověk
může zasmát, jak jsem začínal.

HRAD JENŠTEJN V DIGITÁLNÍM VĚKU

My zde na hradě máme též jeden model hradu,
který byl vytvořen mimo jiné i na základě archeolo-
gického výzkumu, jenž probíhal v souvislosti s re-
konstrukcí hradu v sedmdesátých letech 20. století.

Z čeho jste vycházel při tvorbě svého digi-
tálního modelu Jenštejna vy?

Vycházel jsem hlavně ze Sedláčka, Durdíka a Men-
clové. U Durdíka tam máme ještě velké nejasnosti
ohledně věže a asi zde rekonstrukce ještě dozná
změny. Jsou tam potíže s umístěním podsebití, kon-
taktu plášťové hradební zdi s věží. V podobě věže
s panem Durdíkem nesouhlasím.

Děkuji vám za rozhovor a těším se na další spo-
lupráci.

Zdeněk Šimerka 

Digitální model hradu Jenštejn
                                          foto archiv hrad Jenštejn
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OBECNÍ KNIHOVNA

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY XXIII.
Různé nesouvislé údaje, poznámky
V r. 1886 činil předpis cis. král. daní: vrchnost
251,48 zl, nájemce dvora (z Arltů) 948,26 zl., ob-
čané 3 526,61 zl.

Z toho se platila školní přirážka: vrchnost 13,85
zl., nájemce 52,15 zl., obec 193,96 zl.

V r. 1885 dali na školu: hrabě 12,33 zl., nájemce
61,28 zl., obec 246,16 zl.

V r. 1932 byly zavedeny poplatky za úřední vý-
kony a dávky z nápojů, masa, psů, hry v karty.

V r. 1890 má obec jmění kmenové: státní dlu-
hopis 350 zl., 11 občanů dluží 1046 zl. 4 kr., jiné
jmění 107 zl.

Oldřich Kočka přechovával v okupaci svého
švagra poslance Karla Aksamita a jeho ženu Bo-
ženu, již byli jako funkcionáři komunistické strany
pronásledováni a hledáni. Za to byl Oldřich Kočka
stíhán a hledán gestapem od 21. 6. 1944 a ukrýval

VÁNOČNÍ ČAS
„Za každý drobet vánoční poezie, za kdejakou
vlídnou zmínku i chudý plamínek vánoční svíčky
byl jsem vždy vděčný,“ píše Jaroslav Seifert o Vá-
nocích.

Také Jaroslav Jarkovský ve své knize Příběh českých
Vánoc píše:

„Všechno má svůj čas a svůj čas potřebují i Vá-
noce a příprava na ně. Spolu s tím, jak se hlavní vá-
noční dny blížily, houstla atmosféra netrpělivosti. To
vše obohacovala spousta tradic a symbolů, které
tento čas dokázaly zkracovat a dát mu potřebnou pří-
chuť něčeho zvláštního, až čarovného. Ať už to byla
duchovní hloubka starých českých rorátních písní,
anebo poezie adventních zvyků, z nichž nejznáměj-
ším je postupné zapalování svící na adventním věnci.

Důkaz, že starodávné zvyky přečkaly staletí
a stále mají co říct i dnešní generaci, nám podává

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
a novinář a nositel Nobelovy ceny za literaturu Ru-
dyard Kipling – Písně mužů, Kniha džunglí, Mauglí

učený benediktinský mnich Jan z Holešova. Jeho
dílo je dnes pokládáno za nejstarší záznamy o vá-
nočních zvycích, jaké se nepodařilo dochovat u žád-
ného jiného evropského národa. Ve svém „Po-
jednání o Štědrém večeru“, sepsaném na přelomu
14. a 15. století, uvádí, že svátek Narození Páně
je ozdoben tisícerem zvyků, které zaznamenal pro
příští generace, přičemž zapsal pouze to, co slyšel
od moudrých starých lidí. Z jeho spisu pro ilustraci
uveďme sedm zvyků, jejichž platnost se prakticky
dochovala do dnešních dnů.

„První zvyk, velmi počestný, je ten, že se věrní
křesťané v předvečer Narození Páně našeho Ježíše
Krista postí až do hvězdy, tj. až do večerní doby…

Druhý zvyk je ten, že se předvečer Narození
Páně jmenuje Štědrý večer. (…) Pročež i věrní
a zbožní křesťané jsou onoho večera štědřejší než
jindy na počest a na paměť oné nebeské štědrosti,
neboť žádný hospodář není tak chudý, aby v tento
večer nevystrojil štědrý večer neboli štědrou potě-
chu. (…) Ba staří nejen lidem, ale i dobytku v tento
večer projevovali štědrost. (…) 

Třetím zvykem je to, že (…) si lidé na paměť a na
počest onoho nebeského seslání posílají v tento
večer příjemné a vybrané věci. (…)

Čtvrtý zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně
věřící požívají velkého bílého chleba, tj. velkých vá-
noček nebo koláčů. (…)

Pátý zvyk je ten, že křesťané v předvečer Naro-
zení požívají více ovoce než jindy. (…)

Šestý zvyk je ten, že v předvečer Narození Páně
kněží a žáci koledují, chodíce po domech svých vě-
řících. (…)

Sedmý a poslední zvyk je ten, že v předvečer Na-
rození Páně kladou a stelou slámu do jizeb a do
kostelů, protože je předvečer onoho svátku, kdy
Matka boží porodila na tento svět Pána našeho Je-
žíše Krista.“ 

Své pojednání pak Jan z Holešova uzavírá pře-
svědčivým tvrzením, které má i dnes své opodstat-
nění: „Vskutku nikdy v celém roce se neodehraje
tolik a takových kouzel jako o tomto svátku.

Vánoční tradice, zvyky a kouzla – to vše provází
člověka po staletí. Mnohé zapadly v propasti času,
mnohé nás však provázejí dodnes. Je to nádherné
vánoční poselství, bez kterého by krásné zimní
svátky neměly tu pravou atmosféru a příchuť. Je
moc dobře, že tu zůstávají s námi. Měli bychom je
dále uchovávat a předávat příštím generacím jako
vzácné koření.“

AD

se v Líbeznicích v čísle 166 u Bohuslava Černocha
a jeho ženy Barbory v patře. O. Kočka byl schován
v malé místnosti zastřené almarou. O té úschově
nikdo (ani domácí Augustin Korejs) nevěděl mimo
ty dva manžele Černochovy.

V r. 1939 byly tu obchody smíšené: Roubíček
č. 28, Tomíčková č. 2, Poláková č. 3, Vančurová
č. 246, Lehner č. 115, Janovský č. 89 a Oskar Lö-
widt č. 68. J. Heřtus měl výkroj koží v č. 78, po smrti
vedla obchod vdova do r. 1928, pak ten krám najal
Ed. Šťovíček, materialista.

V r. 1886 šest učitelů prosí místní školní radu
o zakoupení bradel, hrazdy, obrazů prvoučných
a přírodopisných. Učitelé si také stěžují na ne-
mravné chování žáků.

V r. 1829 bylo zde 98 čísel, 651 katolíků, 28 ne-
katolíků, 16 židů, 1 učitel a 1 pomocník učitelský.

Jaroslav Schaller v r. 1788 píše: Libesnitz mají 
60 čísel.

V kostele je nápis, že r. 1556 zemřel Václav Bryk-
nar ze Steyna. V r. 1557 pochovány dvě děti uroze-
ného pána Mikuláše Bryknara z Brukšteina.

V r. 1609 koupil Zdeněk Smolík, pán v Baštěku,
poddané ve Velkém Bašti od Zdeňka Popela z Lob-
kovic. Po bitvě na Bílé hoře bylo panství Bašť – Smo-
líkovi konfiskováno a r. 1623 prodáno Waldsteinovi.

AD

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

  Číslo zpravodaje                       Datum předání          Předpokládané 
                                       podkladů ke zpracování       datum distribuce
                                                    na OÚ Líbeznice
   Leden 2021                                                   6. 1. 2021               30.–31. 1. 2021
   Únor 2021                                                    3. 2. 2021               27.–28. 2. 2021
   Březen 2021                                                 3. 3. 2021               27.–28. 3. 2021
   Duben 2021                                                  7. 4. 2021               24.–25. 4. 2021
   Květen 2021                                                 5. 5. 2021               29.–30. 5. 2021
   Červen 2021                                                 2. 6. 2021               26.–27. 6. 2021
   Červenec 2021                                              7. 7. 2021             31. 7.–1. 8. 2021
   Srpen 2021                                                   1. 8. 2021               28.–29. 8. 2021
   Září 2021                                                      6. 9. 2021               25.–26. 9. 2021
   Říjen 2021                                                  6. 10. 2021             30.–31. 10. 2021
   Listopad 2021                                             3. 11. 2021             27.–28. 11. 2021
   Prosinec 2021                                             1. 12. 2021             18.–19. 12. 2021

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, dal-
ší 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 po-
štou.

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
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KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ 2021

KONCERT Y se konají v koncertním sále školy, 
začátek (není-li uvedeno jinak) v 18:30 hodin. 

21. 1. 2021        Taneční akademie ZUŠ
27. 1. 2021        5. koncert žáků ZUŠ

Všechny akce se budou konat pouze za příznivé
epidemiologické situace nebo online formou.

Aktuální informace najdete na
www.zslibeznice.cz/pripravujeme

Kalendář akcí 
pro rok 2020/2021

24. 12.      LÍBEZNICKÉ VÁNOCE
                 11.00–15.30
                 – kostel sv. Martina otevřen 

pro veřejnost, možná prohlídka
ručně vyřezávaného betlému 
p. Pavla Kuneše

                 13.00–16.00
                 – rozdávání betlémského světla 

u betléma před kostelem

                 14.00
                 – vánoční pozdrav v líbeznickém 

rozhlase

Tradiční setkání na Štědrý den 
se bohužel nebude moci uskutečnit, 

užijte si náhradní program.


