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TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

VEŘEJNÝ PROSTOR OBCE 
JE OPĚT BOHATŠÍ

Obnova nejstarší části Líbeznic

V roce 2018 obec zorganizovala architektonickou
soutěž na obnovu veřejných prostranství do té doby
opomíjené části obce. Soutěže se zúčastnily tři ar-
chitektonické ateliéry. Vítězný návrh předložil ateliér
Ehl & Koumar Architekti, který je rovněž autorem
návrhu hasičské zbrojnice v obci. Odbornou porotu
zaujala kombinace asfaltového povrchu komunikací
a odsekové žulové výdlažby ostatních ploch spo-
lečně s prvky tradiční venkovské architektury – kaš-
nou a kapličkou. „Inspiraci jsme hledali v tradičním
venkovském prostoru; znovu objevujeme typické
prvky, jako je lavička na zápraží, studna na křížení
cest, kaplička na návsi, trávou prorůstající kamenná
cesta vedoucí k domu, pes štěkající u sousedů za
zdí a opodál sedí babičky a klábosí,“ říká jeden
z autorů návrhu Tomáš Koumar. 

Zhotovitelem vybraným pro realizaci celé ob-
novy veřejných prostranství se na základě zadáva-
cího řízení stala společnost BES, a. s. V průběhu le-
tošního roku tak probíhaly stavební práce, které
nutně omezovaly obyvatele dané lokality v jejich
každodenním životě. „Chtěli bychom obyvatelům
poděkovat za trpělivost a vstřícnost, kterou většina

z nich v průběhu provádění projektu projevila,“ říká
místostarosta obce Michal Doubrava. Postupující
stavební práce postupně ukazovaly nový vzhled
a charakter historické lokality. Důležitým prvkem 
je i nové dopravní řešení, které zvyšuje bezpeč-
nost provozu s minimálním omezením pro rezi-
denty. Ulice U kola a Na Hůrce tvoří jednosměr-
nou smyčku, přičemž výjezd z lokality ústí z uli-
ce Na Hůrce, kde je dostatečný výhled, do ulice
Zdibské. Celkové náklady na rekonstrukci dosáhly
15,8 mil. Kč a vše je hrazeno z rozpočtu obce bez
dotačních zdrojů, které v tomto případě nebyly po-
skytnuty.

V neděli 21. listopadu se celá obnova nejstarší
části obce symbolicky uzavřela požehnáním no-
vé kapličce sv. Ludmily v ulici Na Hůrce, kdy kaplič-
ce požehnal farář Vladimír Málek. „Připojili jsme se
k letošnímu výročí mučednické smrti sv. Ludmily.
Podle historických podkladů musela sv. Ludmila 
Líbeznicemi projíždět cestou na Pšov. Moderní
skromná kaplička korunuje velice citlivou přestavbu
historické části obce,“ shrnuje starosta obce Martin

Vážení čtenáři,
mám za sebou více než 11 let práce pro naši

obec. Líbeznice se za ten čas docela významně pro-
měnily a já pevně doufám, že to byly změny, které
vám dělají radost a usnadňují a zpříjemňují vám
život. 

Výsledek říjnových voleb do Poslanecké sně-
movny přinesl unikátní příležitost změnit způsob
vládnutí v České republice. Po takové změně jsem
– věřím, že i jménem mnohých z vás – dlouho volal.
A tak jsem, když mě Petr Fiala vyzval k převzetí od-
povědnosti za rezort dopravy, tuto nabídku přijal
jako vážný závazek a současně jako možnost po-
kračovat ve větším měřítku v tom, co se mi společně
s vámi dařilo v Líbeznicích. Měnit věci k lepšímu.

Je mi ale také jasné, že i když to do Prahy není
daleko, nejde skloubit práci ministra s prací starosty
ani s prací pro Středočeský kraj. Rozhodl jsem se
proto rezignovat jak na post náměstka hejtmanky
pro silniční dopravu a krajského zastupitele, tak
s těžkým srdcem i na pozici starosty Líbeznic. Rád
bych ale zůstal neuvolněným členem rady a zacho-
val si tak možnost dál přispívat k tomu, jak se naše
obec bude dále měnit.

Důležitá a dobrá zpráva pro všechny občany Lí-
beznic ale je, že se po tomto mém rozhodnutí ne-
bude konat žádná dramatická bitva o moc a obec
se neocitne v nesnázích. Na předvánočním jednání
zastupitelstva navrhnu, aby se dalším starostou Lí-
beznic stal Jan Havlíček, který byl po celou dobu
mého působení v obci součástí obecní rady a velmi
významně spoluovlivňoval to, co se v obci dělo
a děje. Navíc v Líbeznicích žije od malička. Věřím,
že Honza vytvoří spolu s Michalem Doubravou
a ostatními spolupracovníky velmi dobrý tým a že
se jim podaří ve všech těch dobrých projektech po-
kračovat. Navíc jsem si jistý, že s touto změnou do-
stanou Líbeznice další impulz, protože změna je
život a nic není a nemá být napořád.

Pevně doufám, že toto vysvětlení v mém posled-
ním starostovském úvodníku přijmete. Rozhodně to
neznamená, že bych na Líbeznice zapomněl, že
bych s odchodem někam výš za sebou zabouchl
dveře. Naopak. V Líbeznicích budu samozřejmě dál
žít a budu tady žít moc rád. A vždy se budu zajímat,
kam obec míří a co se v ní chystá. Nejen proto, že
těch 11 let bylo nejzajímavějším profesním obdo-
bím mého života, ale také proto, že jsem tady mezi
vámi našel spoustu dobrých přátel… a přál bych si,
abyste podobnou větu mohli říct úplně všichni.

A tak vám naposledy jako starosta přeji krásné
vánoční svátky a dobré vykročení do nového roku
2022! Do roku, který by nám všem měl konečně
přinést naději, že jsme schopni se jako národ popa-
sovat se všemi krizemi, se všemi vážnými problémy
a s vírou v hodnoty našich předchůdců vytvářet
a udržovat dobrou občanskou společnost, ve které
je příjemné žít.

Váš

Dokončení na straně 3

Kaplička sv. Ludmily                                                                                                                  foto archiv obce

Obnova veřejných prostranství nejstarší části obce tvořené ulicemi Na Skalce, U Kola a Na Hůrce
a výstavba multifunkčního hřiště s kluzištěm v Areálu zdraví byly letošními největšími investičními
projekty obce. Oba projekty se podařilo dokončit v průběhu listopadu a nyní již slouží veřejnosti.
Vysvěcení kapličky sv. Ludmily v ulici Na Hůrce symbolicky uzavřelo rekonstrukci historické lokality.
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ROZHOVOR

NA ZAHRADĚ MÁM
NEJRADĚJI JARNÍ
VÝSADBU 
Ve středu 17. listopadu 2021, u příležitosti stát-
ního svátku Dne boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodního dne studenstva, byla pře-
dána na slavnostním večeru již třetí Cena obce
Líbeznice. Letos byla udělena Ludmile Horáč-
kové za celoživotní obětavou činnost ve pro-
spěch obce a za podporu spolkového života
v obci. Věčně usměvavé Ludmily Horáčkové
jsme se ptali na její pocity z ocenění, zahradni-
čení i na další momenty z jejího života.

Co pro vás Cena obce Líbeznice znamená?

Byla jsem velmi překvapena tímto oceněním. Jsem
za ně vděčná a je to pro mne zavazující v pokračo-
vání pomáhat a být i nadále aktivní, jak budu moci.

Cena obce Líbeznice vám byla udělena 17. lis-
topadu. Co pro vás tento státní svátek zna-
mená? Jak vy osobně jste prožívala listopad
1989?

Je to oslava velké změny státní správy. Tenkrát jsem
neustále poslouchala průběžná jednání, diskutovalo
se a chtěli jsme změnu co nejrychleji ve všem.

Po dlouhá léta jste stála ve vedení líbeznic-
kých zahrádkářů. Kde se vzala vaše láska
k zahradničení? 

To jsem si musela v sobě vypěstovat. Dříve mi za-
hrada nic neříkala, až přivdáním do rodinného
domku se zahrádkou a velkým ovocným sadem se
to změnilo. Tak to asi před padesáti lety začalo.

Co máte na zahradničení nejraději? 

Nebudu vám říkat, že práce, která se musí udělat,
aby vše bylo upravené a hezké, dělám vždy a ráda.
Nejraději mám jarní výsadbu, pozorování, jak rost-
liny rostou, a to, že vidíte výsledek své práce.

Co je vůbec nejdůležitější pro to, aby za-
hrada byla ozdobou každého domu? 

Je důležité se už při zakládání zahrady rozhod-
nout, jestli tam budu trávit hodně času a věnuji 
jí svůj volný čas. Podle toho zvolím styl a účel 
zahrady. Ozdoba každého domu dá přemýšlení
a práci.

Dlouhá léta jste také pořádali soutěž o nej-
krásnější zahradu. V jakém stavu jsou vůbec
líbeznické zahrady? Máme se v obci v tom-
to směru čím chlubit? 

Majitelé se hodně snaží, že by byli soutěživí, se ale
říci nedá. Někteří mají výstavní zahrady vlastní prací
a soutěžit nechtějí, jiní se přihlásí, ale zahradu mají
založenou architektem a sami udržují jen trávník.
To se těžko hodnotí. Nyní máme nový, omlazený
výbor zahrádkářů a věřím, že se posuneme dál
a budou nové nápady. Přeji jim hodně úspěchů
v činnosti.

Líbezničtí zahrádkáři se proslavili svým vá-
nočním punčem, který s radostí rozdávali
první adventní neděli. Prozradíte nám jeho
recept, nebo je to zahrádkářské tajemství? 

Myslím, že punč se vaří od roku 2014 na Štědrý
den, a moc nás těší, že chutná. Recept není tajem-

ství, je z internetu, ale už se vařilo 60 litrů. Škoda,
že už dva roky nevaříme z důvodu pandemie.

Líbezničtí zahrádkáři vždy v obci působili
velice aktivně, jaké jsou jejich nejzajíma-
vější aktivity? 

Dne 1. května 2004 jsme začali pořádat Vejšlap Mra-
tínského potoka a letos byl už sedmatřicátý. Pořádali
jsme různé výstavy výtvarníků, výstavy ovoce, zele-
niny a květin s tombolou při posvícení na Mírovém
náměstí, posezení s hudbou a tancem, přednášky za-
hradnických odborníků i stříhání ovocných stromů.

Jaké jsou vaše další koníčky? Co ráda dě-
láte? 

Dříve jsem pletla a šila na děti i vnoučata, nyní si
ráda přečtu knížku, mám ráda operu a balet, také
vážnou hudbu. Každou volnou chvíli trávím na za-
hrádce a hrabu se v záhonech.

A jaký byl vůbec váš profesní život? 

Jsem vyučená aranžérka a prodavačka textilu a obu-
vi, také jsem se v tomto oboru uplatnila v Líbezni-
cích v prodejně. V Oblastním muzeu v Brandýse nad
Labem jsem s ostatními tvořila krásné výstavy po
dobu deseti let a podílela jsem se i na výstavách v Lí-
beznicích. Byla to zajímavá práce.

Do Líbeznic jste se přistěhovala před dlou-
hými lety. Jak k tomu přišlo, že jste si pro
život vybrala zrovna Líbeznice? 

Tak to už jsem občankou Líbeznic od roku 1964,
přistěhovala jsem se za manželem s tříměsíční dce-
rou a jsem tady ráda.

Co pro vás Líbeznice znamenají a proč vám
tolik přirostly k srdci? 

Za tu dobu jsem zažila tolik změn a poznala
spoustu lidí a na toto téma debatujeme s některými
jubilanty nad 80 let, které navštěvuji s pověřením
sociálního výboru obce u příležitosti jejich naroze-
nin. Je to vždy moc hezké povídání.

Jak hodnotíte současný vývoj v obci? 

Velmi kladně. Je až neuvěřitelné, jak se obec zhmot-
nila. Nenapadá mě jiný výraz pro tolik obytných
domů a obyvatel. Chválím vedení obce, všechny
spolky za činnost pro dobrou věc.

Na závěr si vás dovolím požádat o jedno
přání. Co byste České republice a Líbeznicím
popřála do dalších třiceti let?

Zdravé a šťastné, hodné a pracovité obyvatele. Aby
vymizela brutální pandemie a zase se mohla pořá-
dat společenská setkání a všechny neomezené ak-
tivity. Pro život je to důležité.

Děkuji za rozhovor.

František Grunt

Udělení Ceny obce Líbeznice Ludmile Horáčkové                                                                foto archiv obce
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Kupka. ZŠ a ZUŠ Líbeznice darovala obci obraz
svaté Ludmily, jehož autorkou je žákyně Amélie No-
votná.

Nová kapička sv. Ludmily, byť skromná a jedno-
duchá svým provedením, je nepochybně oboha-
cením veřejného prostoru v Líbeznicích. Její noční
osvícení skýtá nevšední pohled a zážitek, který pro
někoho může mít i duchovní rozměr. Přejme si, aby
sv. Ludmila nad Líbeznicemi bděla a držela ochran-
nou ruku!

Multifunkční hřiště s kluzištěm

Areál zdraví je v obci známým a vyhledávaným mís-
tem sportu a volného času. Myšlenka na proměnu
starého asfaltového tenisového hřiště na multi-
funkční hřiště s kluzištěm se zrodila přibližně před

Dokončení ze strany 1 dvěma lety. Vždyť Líbeznice nemají rybník, který by
v zimě zamrzal.

Jako zhotovitel stavby hřiště s kluzištěm byla
v zadávacím řízení vybrána společnost Sportovní
podlahy Zlín, s. r. o. V listopadu byla stavba dokon-
čena a začátkem prosince byl zahájen zkušební pro-
voz. Hřiště/kluziště má rozměry 36 x 16 m. Hřiště je
kryto umělou trávou s posypem křemičitým pískem.
O tvorbu ledové plochy se stará technologie, která
plochu zchladí do průměrné venkovní teploty cca
10 °C. Součástí hřiště s kluzištěm je dále garáž pro
rolbu a zastřešené místo pro přezouvání. Celkové
náklady na stavbu dosáhly necelých 14 mil. Kč, při-
čemž obec získala dotaci ve výši 5 mil. Kč.

Provoz kluziště a údržba ledu je specifická disci-
plína. V něčem se lze sice „ochytřit“ od správců ji-
ných kluzišť, ale vlastní zkušenost je nenahradi-
telná. Proto se i u líbeznického kluziště postupně
zjišťují a „odlaďují“ některé problémy. K tomu os-
tatně první sezona provozu slouží. Vstup na kluziště

je možné zakoupit výhradně digitálně přes rezer-
vační systém, který byl spuštěn 27. listopadu. Ten
sám ohlídá nepřekročení maximální kapacity kluziště
a všichni zájemci o bruslení mají jeho prostřednic-
tvím stejné informace o volných místech a termí-
nech. Systém je uživatelsky jednoduchý. „Nákup
vstupů přes rezervační systém je řešení odpovídající
21. století. Obci tím odpadnou náklady, které by fy-
zický prodej vstupů nutně generoval. V případě zru-
šení bruslení z důvodu počasí navíc systém automa-
ticky rozešle notifikační e-maily všem, kteří mají
vstup do příslušného bloku zakoupený,“ uvádí sta-
rosta Martin Kupka.

Provoz kluziště nepochybně skýtá i různé příle-
žitosti pro podnikavější občany. Namátkou uveďme
půjčování a broušení bruslí a výuku bruslení. To jsou
jen některé aktivity, o které bude mezi bruslaři ne-
pochybně zájem.

-jh-

TÉMA

VELETRH 
LÍBEZNICKÉHO
VZDĚLÁVÁNÍ 
PODRUHÉ
V únoru 2020 se uskutečnil historicky první Veletrh
líbeznického vzdělávání a volného času. V celé hale
Na Chrupavce probíhaly prezentace líbeznických
škol, spolků a dalších možností trávení volného
času všech věkových kategorií. Kromě prezentace
základní školy, základní umělecké školy a dalších
kroužků pro děti se zúčastnili například i líbezničtí
baráčníci nebo zahrádkáři. V sálu žluté apsidy pak
probíhaly zajímavé přednášky předních českých od-
borníků na vzdělávání, vystoupil například Bob Kar-
tous, Jaroslav Spurný nebo Miloslav Lujka. Pro děti

Veletrh líbeznického vzdělávání 2020                                                                                                                                                                               foto archiv obce

i dospělé byla připravena různá vystoupení, work -
shopy, ukázky náplně jednotlivých kurzů a další za-
jímavé aktivity.

Původní myšlenkou bylo organizovat podobnou
akci každý rok, bohužel minulý rok se nemohla
uskutečnit kvůli epidemické situaci v zemi, a přes-
tože situace není úplně ideální ani nyní, je v plánu
uskutečnit druhý ročník veletrhu v sobotu 26. února
2022. Hlavní organizační část nadcházejícího roč-
níku si tentokrát vzala na bedra líbeznická škola
s významnou pomocí obce a dalších dobrovolníků.
„Líbeznická škola by měla do budoucnosti fungo-
vat jako hlavní hybatel vzdělávání v Líbeznicích,
k tomu patří i organizace podobných aktivit, které
přesahují působnost školy a zapojují další spolky
a organizace, které nabízejí vzdělávání v jakékoli
formě a smysluplné trávení volného času,“ přibli-
žuje důvody významnějšího zapojení školy její ředi-
tel František Grunt.

Princip veletrhu bude podobný jako u přede-
šlého ročníku. V hlavním sále bude po celé odpo-
ledne probíhat samotný veletrh a prezentace orga-
nizací, sdružení i jednotlivců, kteří v Líbeznicích
pořádají vzdělávací, sportovní i jiné aktivity pro trá-
vení volného času. „Oslovili jsme prakticky všechny

organizace, které v Líbeznicích působí, a jsme rádi,
že většina z nich účast přislíbila. Návštěvníci se tak
mohou těšit nejen na prezentaci obou líbeznických
škol, ale i na pestrou paletu zájmových kroužků,
sportovních oddílů i aktivit pro všechny věkové sku-
piny,“ doplňuje k programu Jan Havlíček, místosta-
rosta obce.

Ani v roce 2022 nebudou chybět přednášky na
aktuální témata spojená se vzděláváním. Tuto část
programu mají na starosti Julie Černá a Ingrid Ha-
labicová, které se usilovně snaží o to, aby nabídka
řečníků byla opravdu zajímavá. „Pracujeme inten-
zivně na tom, abychom v Líbeznicích představili for-
mou přednášek nové trendy a metody vzdělávání
pro 21. století,“ říká k přednáškové části programu
Julie Černá. „Výběrem hostů se snažíme oslovit ši-
rokou veřejnost, včetně mladšího publika,“ dodává
Ingrid Halabicová.  

Součástí celého odpoledne budou i další work -
shopy a vystoupení, organizátoři nabídnou i hlídání
dětí. Program je připravován tak, aby si každý našel
to své. Zda se podaří navázat na úspěšný první roč-
ník, se návštěvníci budou moci přesvědčit v sobotu
26. února od 14 hodin.

-na-
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TÉMA

Stačí zajímavý nápad, splnit několik pravidel, a na
stránkách libeznice.pincity.cz svůj nápad představit
ostatním. Nejzajímavější projekty může obec zařadit
do zásobníku projektů, ze kterého každoročně vybírá,
které projekty se budou v daném roce realizovat.

Pokud žádný nápad nemáte, nevadí! Šiřte infor-
mace mezi sousedy a známé, třeba právě oni nápad
mají a vy ho můžete podpořit.

Kdo může návrhy podávat? Každý, komu na ži-
votě v Líbeznicích záleží.

Co můžete navrhovat? Cokoli hmotného, co
zlepší život v obci – nové lavičky, výsadba květin
v parcích, dětská nebo sportovní hřiště, grillpoint
nebo třeba komunitní zahrádka. Důležité je, že pro-
jekt musí být veřejně prospěšný a musí být umístěn
na pozemcích ve vlastnictví obce. 

Pokud chcete vidět, co navrhují ostatní a jaké
projekty připravuje obec, mrkněte na

libeznice.pincity.cz.

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI KULTURY,
SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2022
I pro rok 2022 obec Líbeznice vyhlašuje výzvu na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit s finanční alokací 170 000 Kč.
V loňském roce bylo podpořeno všech 17 žádostí. 

SOUTĚŽ 
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
LÍBEZNICKÉ 
PRŮČELÍ
Rada obce Líbeznice se opět rozhodla od-
měnit ty nejaktivnější a nejšikovnější ob-
čany Líbeznic, kteří v roce 2022 realizují
úpravy fasád a průčelí svých domů, a vy-
hlásila soutěž o „Nejkrásnější líbeznické
průčelí“. 

Nejde o dotační program, ale motivační
výzvu ke zkrášlení obce. 

Úspěch v soutěži je proto spojen s finanční
odměnou. 

Soutěžní projekty budou hodnoceny od-
bornou porotou, přičemž největší důraz
bude kladen na celkové provedení, lokalitu,
použité materiály a soulad úpravy fasády
průčelí s vesnickým rázem a koloritem cen-
tra obce. 

Soutěžit mohou nemovitosti, které pro-
jdou úpravou průčelí kdykoli v kalendář-
ním roce 2022.

Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2022. 

Více informací naleznete na webu obce.

-jh-

PROJEKTOVÁ MAPA PIN CITY
Haló, haló! Už jste slyšeli, že se můžete zapojit do vzniku nových projektů v Líbeznicích? Chcete
něco, co tu zatím není? Je něco, co chcete změnit?

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 3. ledna

2022 do 31. ledna 2022.

- Žádosti mohou podávat fyzické osoby s trvalým
bydlištěm v Líbeznicích nebo spolky a neziskové
organizace, které mají v Líbeznicích své sídlo či
vlastní organizační jednotku.

Minimální výše dotace je 1 000 Kč, maximální
10 000 Kč. 

- Více informací a podmínky grantu na 
  www.libeznice.cz.

Je dobře, že každým rokem se kromě již tradič-
ních akcí uskuteční i akce nové. Všem organizáto-
rům za to patří velké poděkování.

-jh-

Kolem kolem Líbeznic                                                                                                               foto archiv obce
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UPOZORNĚNÍ
K PLACENÍ 
POPLATKŮ 
ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD V ROCE
2022
V souvislosti s novou odpadovou legislativou je nut-
né při placení místního poplatku za odkládání ko-
munálního odpadu z nemovité věci pro rok 2022
postupovat následujícím způsobem:

1. Vyplnit a podat ohlášení plátce poplatku a ob-
jednání kapacity, a to do 31. ledna 2022. Formulář
jste obdrželi s tímto vydáním Líbeznického zpravo-
daje, k dispozici je rovněž na webu obce. Doku-
ment lze zaslat elektronicky na e-mail obec@libez-
nice.cz, odevzdat osobně na obecním úřadě nebo
zaslat poštou. Předání vyplněného formuláře je
podmínkou pro vydání známky pro rok 2022!

2. Uhradit místní poplatek za odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci. Poplatek půjde na-
dále zaplatit čtyřmi způsoby, a to v hotovosti na

PROSBA VŠEM PEJSKAŘŮM
Opětovně si dovolujeme připomenout všem majitelům psů, aby po svých
miláčcích uklízeli. V obci je snad v současné době již dostatečný počet
odpadkových košů s pytlíčky na psí exkrementy. Prosíme, používejte je,
a to minimálně z těchto tří důvodů:
•  Jde o to základní, co můžete udělat pro to, aby byla naše obec hezkým

a příjemným místem. 
•  Nedělejte, prosím, sousedům to, co nechcete, aby dělali 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.

-jh-

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
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 jeho zanesení,
respektive zalepení odpadních systémů. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích jímkách a ná-

držích, kde dochází po ochlazení tuků 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. Kombinací nečistot v odpad-
ních vodách, kde se střetávají vody, z mycího pro-
cesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího pro-
cesu (prací prostředky) a splaškové vody vzniká
přímo živná půda pro větší výskyt zmíněných kom-
plikací.

PŘINESTE JE V PET LAHVI 
DO SBĚRNÉHO DVORA

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.

-jh-

obecním úřadě, platební kartou na obecním úřadě,
převodem na účet obce nebo prostřednictvím sy-
stému MOBISYS. Před placením poplatku si ověřte
jeho výši pro rok 2022 – je uvedena ve výše uvede-

ném formuláři a na webu obce. Při placení pro-
střednictvím systému MOBISYS bude výše poplatku
přednastavena.

-jh-

Kontejnery na tříděný odpad                                                                                                           foto archiv

PODNIKATELÉ
A ODPADY
Stejně jako v předchozích letech upozorňujeme na
povinnost podnikatelů na území obce doložit likvi-
daci odpadu, který jim vzniká při podnikání v Líbez-
nicích.

Obec nabízí zapojení do systému nakládání
s odpady v obci Líbeznice na základě smlouvy,
kterou bude nutné opět uzavřít na rok 2022
a uhradit sazbu za vybranou nádobu. Výše sazby
za jednotlivé nádoby se mění v souvislosti s navý-
šením ceny poskytovatele služeb od společnosti
IPODEC – podle kalkulace za sběr, svoz a likvidaci
odpadu dojde od 1. ledna 2022 k navýšení ceny
za jednu svozovou nádobu. Sledujte prosím we-
bové stránky obce, kde budou informace o ceně
zveřejněny.

POVINNÉ DOLOŽENÍ 
LIKVIDACE ODPADU 
NA ÚZEMÍ OBCE LÍBEZNICE

Podnikatelé, kteří mají vlastní smlouvu přímo se
svozovou společností a její kopii dokládali letos na
obecní úřad, předloží úřadu doklad – fakturu o za-
placení likvidace odpadu za rok 2021.

Podnikatelé, kteří smlouvu se svozovou společ-
ností nemají uzavřenou a budou ji uzavírat od roku
2022, 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 2022.

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

-jh-
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BIOODPAD 
I v roce 2022 bude možné využít sezonní svoz bio-
odpadu. Bude probíhat od března do listopadu,
každou středu v sudém týdnu. První svoz se usku-
teční ve středu 9. března a poslední 30. listo-
padu 2022. Svozy bioodpadu tedy proběhnou
v těchto dnech: 9. 3., 23. 3., 6. 4., 20. 4., 4. 5.,
18. 5., 1. 6., 15. 6., 29. 6., 13. 7., 27. 7., 10. 8.,
24. 8., 7. 9., 21. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 16. 11.
a 30. 11.

Poplatek je možné uhradit buď hotově v po-
kladně obecního úřadu v úředních hodinách v pon-
dělí a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 ho-
din, nebo pohodlněji bez čekání na účet obce
Líbeznice č. 3220201/0100 nebo také online po-
mocí systému MOBISYS. Jako variabilní symbol
uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy
pro příjemce jméno a příjmení + bioodpad. Po za-
placení uvedené částky a připsání platby na účet
obce vám bude známka včetně potvrzení o zapla-
cení automaticky doručena do schránky. Před pla-
cením poplatku si ověřte jeho výši pro rok 2022 na
webu obce nebo telefonicky v obecním úřadu. Při

SBĚRNÝ DVŮR 
Celoroční provozní doba:

Po   17.00–19.00 
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 komu-
nálního odpadu, které nelze odložit do sběrných
nádob ani do kontejnerů na tříděný odpad.

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

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

Za co připlatíte 
(ceny jsou uvedeny včetně DPH):

POPLATKY ZA PSY
A UBYTOVÁNÍ
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 da-
ného roku. 

Povinnost uhradit poplatek mají všichni majitelé
psů s trvalým pobytem v obci, vyjma majitelů s prů-
kazem 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.

-jh-

SVOZ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
Stromky bude pravidelně jedenkrát týdně ve stře-
du odvážet firma IPODEC ze svozových míst, která
jsou vyznačena na mapě. Stromky budou odváženy
„popelářským“ autem, které umožní je rozdrtit,
aby mohly být použity jako bioodpad. Prosíme,
abyste odstrojili své vánoční stromky opravdu dů-
kladně od všech kovových, skleněných či plastových
ozdob i vyprskaných prskavek.

Vytipovali jsme 10 svozových míst tak, aby by-
la dostupná co nejširšímu okruhu občanů. Každé
místo bude označeno viditelným nápisem „Sběr vá-
nočních stromků“. Vzhledem k tomu, že se jedná
o svoz jednou týdně, prosíme všechny spoluobčany,
aby stromky na místa dávali skutečně jen těsně
před jejich odvozem. Neupravená hromada suchých
stromků nevypadá moc hezky a my bychom neradi
založili deset černých skládek.

První svoz proběhne ve středu 5. ledna, násle-
dují další čtyři středy 12., 19. a 26. ledna 2022
a poslední 2. února 2022.

Svozová místa:

1. Ve Dvoře za čp. 745
2. křižovatka Na Mýtě – Školská u čp. 313
3. křižovatka K Makůvce – Kojetická – 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

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

placení prostřednictvím systému MOBISYS bude
výše poplatku přednastavena.

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

Cenu za poskytování služby si před placením
ověřte na webu obce. 

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 ho-
din) na obecním úřadě zaplatit příslušnou částku
a nádoba na bioodpad vám bude doručena před
váš dům.

Jana Idjerová

❱ 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

Platby je možné zaslat na účet obce Líbeznice 
č. 3220201/0100, do variabilního symbolu uveďte
číslo popisné svého domu, do zprávy pro příjemce
své příjmení. -jh-

Sběrný dvůr bez bariér                                                                                                             foto archiv obce 
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V případě 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 Lí-
beznice 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 2022                                        5. 1. 2022          29.–30. 1. 2022

  Únor 2022                                          2. 2. 2022          26.–27. 2. 2022

  Březen 2022                                       2. 3. 2022          26.–27. 3. 2022

  Duben 2022                                       6. 4. 2022        30. 4.–1. 5. 2022

  Květen 2022                                       4. 5. 2022          28.–29. 5. 2022

  Červen 2022                                       1. 6. 2022          25.–26. 6. 2022

  Červenec 2022                                    7. 7. 2022          30.–31. 7. 2022

  Srpen 2022                                         3. 8. 2022           27.–28. 8.2022

  Září 2022                                            7. 9. 2022          24.–25. 9. 2022

  Říjen 2022                                        5. 10. 2022         29.–30.10. 2022

  Listopad 2022                                   2. 11. 2022         26.–27.11. 2022

  Prosinec 2022                                   1. 12. 2022         17.–18.12. 2022

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.

Místní neziskové organizace budou zdarma inzerovat v Líbeznickém zpravodaji
(formát 93 x 132 mm).

Okolní obce + jejich neziskové organizace – 1x ročně inzerce zdarma formát
93 x 132 mm, další inzerce 50 % z ceníku.

Po vytištění Líbeznického zpravodaje vám bude tento i s fakturou doručen po-
štou.

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

I v roce 2022 mohou občané Líbeznic využít služeb Líbeznické s.r.o., která poskytuje práce spojené s odvozem materiálů a odpadů, práce s technikou a drobné
zednické, výkopové a údržbářské práce. Přinášíme kompletní ceník prací a kontaktní informace pro případnou objednávku. 

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 obci                                                        
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

Ceník 2022
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LÍBEZNICKÝ 
SKŘÍTEK
Líbeznický skřítek se již po osmé připomenul
dětem i jejich rodičům v prostorách líbeznic-
kého Areálu zdraví a přilehlého okolí. 

Velmi nás potěšila přízeň stálých návštěvníků akce,
ale i příchod nových tváří. Odměnou všem zúčast-
něným byla mimo jiné turistická vizitka Líbeznic-
kého skřítka. Ta bude již brzy dostupná i pro rodiny,
kterým nemoc zhatila plány a nemohly si pohádko-
vou cestu projít, a to na obecním úřadě v Líbezni-
cích spolu s razítkem Líbeznického skřítka. Rádi by-
chom poděkovali všem dobrovolníkům, zejména
těm školou povinným, jichž se v letošním roce
zúčastnilo více než v předchozích ročnících. Jsme
rádi, že máme kolem sebe tolik úžasných pomoc-
níků, kteří neváhají vyměnit pohodlí domova za
chladné počasí podzimního večera a jsou ochotni
věnovat svůj čas dobré věci.

Šárka Šádková

PODZIM U NÁS 
VE ŠKOLCE
Dobrý den, chodím do líbeznické školky, bude
mi šest a jsem předškolák. Od září jsem se toho
už hodně naučil. Hned na začátku školního
roku jsme s kamarády začali nacvičovat pásmo
k příležitosti vítání občánků. Představení pro-
bíhalo v Rondelu. Tak jsem si tu školu alespoň
mohl okouknout. Moje skupinka se v polovině
dne vystřídala s dětmi z jiné třídy, přesto to
byla vcelku fuška, vystupovat třikrát po sobě.
Ale stálo to za to. Všem se představení moc lí-
bilo a moje máma, když mě vyzvedávala a vi-
děla poslední vystoupení, plakala. Prý dojetím.

Nemyslete, že tohle je všechno. Každý den se dozvím
nebo naučím něco nového. Občas mám ale pocit, že
je to obráceně, že se chce něco nového naučit naše
paní učitelka od nás. Pořád se na něco ptá. Třeba
jsme probírali profese a ona chtěla vědět, co dělají
rodiče. Spousta mých kamarádů říká, že rodiče dělají
peníze nebo na počítači. Ale tohle paní učitelce ne-
stačí. Říkala, že lékař pracuje na počítači, vydělává
peníze, ale jeho náplní je léčit, operovat, vyšetřovat…
No a pak jsme si říkali o místě, kde bydlíme. Paní uči-
telka nám vysvětlila, proč je důležité umět svoji
adresu, a také chtěla, ať se ji naučíme. Za odměnu si
každý předškolák mohl domů poslat vlastnoručně
nakreslený korespondenční lístek. Hodně dětí nikdy
nic neposílalo, takže to byla pro mnohé opravdu
událost, hodit psaní do poštovní schránky.

KOUZELNÝ VÁNOČNÍ VEČER
VE ŠKOLCE SE BLÍŽÍ

A to jsem málem zapomněl na Tvořivé odpo-
ledne. Normálně vždycky tvoříme s rodiči. Bohužel,
teď je ten covid, tak jsme měli tvoření s paními uči-
telkami. Přesto jsme si to užili a domů si všichni od-
nesli krásné podzimní zápichy.

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

Honba za podkladem                                                                                                         foto Šárka Šádková

Jak pejsek s kočičkou dělali dort                                                                                                foto archiv MŠ

Asi nikdo neuvěří, že u nás byla jeden den na-
táčet televize. Paní učitelka říkala, že jsme šikovné
děti, tak to chtějí zdokumentovat pro nějaký vzdě-
lávací pořad. Možná máme šikovnou i paní učitelku
a paní ředitelku, s nimi totiž natáčeli také. Ale nás
víc a dlouho. Všechny to moc bavilo. 

A pak se chci podělit ještě o jeden super zážitek.
Měli jsme ve školce divadlo. Zrovna ten týden jsme
probírali slušné chování. Ale pozor, tentokrát nepři-
jeli žádní herci. Hrály paní učitelky. Nejdříve nám po-
hádková babička řekla, jak se v divadle správně
chovat, a pak už zazvonil zvoneček a začala po-

hádka „Jak pejsek s kočičkou dělali dort“. Byla to
velká legrace. Jen nikdo z dětí neví, kdo hrál tu ko-
čičku. Naše paní učitelka říká, že to možná po-
známe příště. Tak to už se moc těšíme.

A pomalu se chystáme na Vánoce. Vyrábíme dár-
ky a přáníčka pro rodiče. Už se nemůžu dočkat Kou-
zelného vánočního večera ve školce. Je vzácné vrátit
se večer do školky a společně si připomenout a vy-
zkoušet všechny ty zvyky a tradice spojené s tímto
nejkrásnějším svátkem. Máma říká, že to uteče.

Jiřina Svobodová
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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

ZVĚSTUJEM VÁM
RADOST 
PŘEVELIKOU…
Píseň pocházející z roku 1501, která se na reper-
toáru vánočních zpěvů udržela až do dnešních časů.

Období, které je spojeno s Vánocemi, dávalo ne-
malý prostor tvůrcům všech možných žánrů, aby se
mohli dostatečně vyjádřit. Nejsou to jenom vánoční
svátky se svými překrásnými lyrickými ukolébavkami
a zpěvy k poctě právě narozeného děťátka, ale je
to i celé období adventu, ve kterém k nám pro-
mlouvají rorátní zpěvy, jsou to i svatoštěpánské ko-
ledy a pastorely jako perly lidové tvořivosti.

Prastaré vánoční zpěvy byly vlastní Českým brat-
řím, kteří je s úctou a láskou přejímali a dále rozši-
řovali. Jejich zásluhou se překrásné vánoční melodie
dostávaly do šlechtických sídel, městských domů,
provozovaly se na tržištích, ale své místo nacházely
i v prostorách hostinců i jinde. Tak vánoční hudba
postupně pronikala do venkovských obcí, malých
zapadlých vísek, ale i do chudých horských krajů
a míst. Všude, kam pronikla, byla dále obohaco-
vána umělci i lidovou tvorbou. Českým bratřím se
tak podařilo spojit gotickou hudební vánoční tradici
s lidskou, mnohdy velmi naivní, ale o to srozumitel-
nější tvorbou.

Poklady hudební kultury minulosti byly inspirač-
ním zdrojem pro významného českého a morav-
ského barokního skladatele Adama Václava Mich-
nu z Otradovic (1600–1676). Nesmrtelnost si získal
především svou krásnou vánoční ukolébavkou, jejíž
text se stal naším národním pokladem:

Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi
matka, jež ponocovala, miláčkovi:
Spi, nebes dítě milostné,
Pán jsi a Bůh,
pěje ti v lásce celý ráj,
pozemský luh.

O umělecké ztvárnění prastaré události, naro-
zení Božího syna, se pokoušeli nejen malíři, hu-
debníci, mistři slova, ale i sochaři a řezbáři, prostě
umělci všech kategorií a žánrů, a nejen oni. Tento
čistý, vpravdě hluboce lidský příběh zdokumento-
vali i umělci z prostého lidu, jejichž díla zůstávají
mnohdy klenotem a bohatstvím zachovaným pro
příští generace. Mezi nejvýznamnější projevy této
lidské činnosti spojené s příběhem o narození Ježí-
še je ztvárnění betlému v mnoha jeho podobách,
jehož ústředním motivem jsou jesličky. Patří k vá-
nočním svátkům neodmyslitelně, stejně jako další
symboly.

Ke ztvárnění betléma jako křesťanského výje-
vu bezesporu přispěl Francesco Bernadone, známý
jako svatý František z Assissi, zakladatel řádu men-
ších bratří (minoritů). Z vlastního podnětu a po po-
volení papežem Honoriem III. (1216–1277) postavil
o Vánocích roku 1223 v lesní jeskyňce u obce Grec-
cio v Umbrii prosté krmítkové jesličky. Vystlal je
senem a přivázal k nim oslíka a volka. Pak už asis-
toval knězi, který zde sloužil půlnoční mši. Ta se 
zapsala do historie křesťanství jako první tohoto
druhu. Zvyk stavění jesliček se později ujal a pro-
střednictvím řeholníků byl v 15. století přenesen do
italských klášterů a kostelů. Odtud jej šířili dál řádoví
kněží do Francie a přes Alpy do dalších zemí a po-
sléze i do zámoří. V našich krajích se o rozšíření jes-
liček v kostelech postarali zejména jezuité, kteří
provozovali náboženské a vánoční hry a přispěli tak
ke zlidovění této vánoční tradice.

Právě příliš zlidovělý ráz jesliček je reformním
opatřením českého a uherského krále Josefa II.
(1741–1790), který je po roce 1780 na čas vykázal
z kostelů a chrámů z důvodu znesvěcení těchto

OBECNÍ KNIHOVNA

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

míst. Josefínské zákazy přestálo do dnešních dní
jen malé množství kostelních betlémů – jeden
z našich předních „jesličkových“ badatelů Vladi-
mír Vaclík uvádí figury ve farním kostele sv. Jiří
a Martina v Martinkovicích u Broumova, v kostele
sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí na Liberecku, v ka-
tedrále sv. Ducha v Hradci Králové a v kapucín-
ském klášteře v Opočně. V konečném důsledku
královský zásah přispěl k dalšímu rozšíření bet-
lémů do domácností prostých lidí.

Každá oblast, kde se betlém stavěl, měla své
specifické postavy ztvárňující místní prosté lidi;
nikdy však nesměli chybět pastýři se svými oveč-
kami. Jan Herben (1857–1936), autor četných próz
z moravského vesnického prostředí, vyjádřil pravou
úlohu pastýřů u betléma: „... Štědrý večer patří pas-
týřům: jejich stav byl narozením Páně oslaven,
neboť jejich prostým a dobrým srdcím se dostalo
štěstí, že první z lidí spatřili Spasitele.“

V českém prostředí se mezi dárci objevují do-
bové postavičky, jako jsou selka s husou, pekař s vá-
nočkou, často zvanou štědrovka, švec s botkami,
pláteník s oblečkem a jiné. Kdo neměl pacholátko
čím obdarovat, přicházel s písní či hudbou. Proto se
u jesliček objevují i různí muzikanti, kteří přicházejí
Ježíška obveselit.

Nejstarší umělecké české jesličky nakreslil Miko-
láš Aleš v roce 1902. Poté následovali další – Josef
Wenig, Josef Lada a Marie Fischerová Kvěchová.

Nejznámější betlémy jsou většinou vyrobeny ze
dřeva a najdeme je v Třebechovicích, v Jindřichově

Hradci nebo je známý Mohelnický betlém. V kostele
sv. Matěje v Dejvicích má už svou tradici betlém
z perníku. Některé postavy se konzervují a ucho-
vávají. Na začátku měl betlém 30 postav, nyní jich
je už 400. Jednotlivé figurky mají miniatury krojů
z různých částí Čech, Moravy a Slezska.

Své nezastupitelné místo před jesličkami mají tři
králové, v prvopočátcích ztvárňovaní jako mudrcové
přicházející z Východu. Podle některých učení se
původně jednalo o vzdělané astrology, kteří podle
hvězd určovali osudy lidí i celých národů. 

Jak píše ve své knize Betlémská noc spisovatelka
Marie Kubátová: „Již více než dva tisíce let si pře -
dáváme z pokolení na pokolení zprávu o Ježíškově
narození. Letopisci ji povýšili za počátek proudu
času, a my, plémě Adamovo, jsme ji prosvětlili jako
nejsvětější den v roce. Aby se nám v našem slzavém
údolí nestýskalo, opřadli jsme si ji vším nejpěkněj-
ším, co umí vysnít touha a vytvořili vánoční svátky
jako nejkrásnější pohádku mezi všemi pohádkami.

A taky jsme si Ježíška přisvojili: vždyť ‚Nám, nám
narodil se‘.“

Tady na závěr jen doplním – prožijme Vánoce
s těmi, které máme rádi, a nechme svá srdce ote-
vřená alespoň o chvíli déle a rozjímejme. Krásné Vá-
noce všem.

/zdroje: J. Jarkovský – Příběh českých Vánoc, inter-
net/

AD
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POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 
V KOSTELE SV. MARTINA V LÍBEZNICÍCH

24. prosince 2021 Štědrý den (pátek)
16 hod. Dětská vánoční mše s koledami a hudebním

doprovodem dětí, řídí Marek Štryncl, na
varhany hraje Iva Štrynclová

22 hod. Půlnoční mše – pastorely a koledy 
s doprovodem varhan, trubky, zpívá malý sbor,
řídí a na varhany hraje Lucie Stollová

25. prosince 2021 Boží hod (sobota)
10 hod. Mše svatá s lidovým zpěvem

26. prosince 2021 Svátek Svaté rodiny (neděle)
10 hod. Mše svatá s lidovým zpěvem

31. prosince 2021 silvestr (pátek)
16 hod. J. J. Ryba – Česká mše vánoční – velký sbor,

sóla, orchestr a varhany, řídí Lucie Stollová

1. ledna 2022 Nový rok
10 hod. Mše svatá s lidovým zpěvem

2. ledna 2022 Druhá neděle po narození Páně
10 hod. Mše svatá s lidovým zpěvem

9. ledna 2022 svátek Křtu Páně (neděle)
10 hod. Mše svatá s lidovým zpěvem

Dovolujeme si upozornit,
že všechna provedení
jsou závislá na
současných
protiepidemických
opatřeních. Jedná se
zejména o bohoslužby
s doprovodem sboru
a orchestru.
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Kalendář akcí 
pro rok 
2021 a 2022

2021

24. 12.  Vánoční sousedské setkání

2022

  19. 2.  Spolkový ples

KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ 2021 a 2022
2021

22. 12.  2021   Vánoční Líbeznění, 18:00 hodin

2022
12. 1. 2022      Koncert žáků Ondřeje Veselého, 18:30 hodin
14. 1. 2022      Koncert žáků Magdalény Pospíšilové, 18:00 hodin
18. 1. 2022      Koncert žáků Veroniky Dvořáčkové Žofákové, 

18:00 hodin
17. 1. 2022      Koncert žáků Gabriely Žižkové, 18:00 hodin
19. 1. 2022      Koncert žáků Ivy Štrynclové, 18:30 hodin
21. 1. 2022      Koncert žáků Zlaty Vohryzkové, 18:00 hodin
25. 1. 2022      Koncert žáků Anny Gaálové, 18:30 hodin
26. 1. 2022      Koncert žáků ZUŠ, 18:30 hodin
27. 1. 2022      Koncert žáků Josefa Pospíšila, 18:00 hodin
23. 2. 2022      Koncert žáků ZUŠ, 18:30 hodin
23. 3. 2022      Koncert žáků ZUŠ, 18:30 hodin

Akce se konají v uměleckém sále ZUŠ.
Konání všech akcí je podřízeno epidemiologickým opatřením,

prosíme, sledujte aktuality na 
www.zuslibeznice.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA


