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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ SLAVÍ 20 LET

Vydávání obecního zpravodaje se datuje od konce 
padesátých let 20. století, kdy v lednu roku 1959 
vyšlo první číslo. Byl tisknut pomocí hektografie, což 
byla předchůdkyně dnešního kopírování. Redakci tvo-
řili místní občané a náklady na vydávání zpravodaje 
se získávaly jeho prodejem. S menšími přestávkami 
vycházel až do roku 1965. Teprve v roce 1982 obno-
vuje jeho vydávání nově zvolený Místní národní výbor. 
Některá čísla vznikla také ve spolupráci s tehdejším 
JZD Budoucnost Líbeznice. V té době bylo hlavním 
smyslem přinášet informace o dění v obci, dále ze zá-
kladní školy, z oblasti kultury a sportu a také zveřej-
ňovat zprávy a výzvy MNV občanům. Nedílnou sou-
částí byly informace o výsledcích JZD Budoucnost 
v rostlinné a živočišné výrobě, o oslavách prvního 
máje nebo články o budování socialismu více či méně 
souvisejících s Líbeznicemi. Tehdy nešlo o periodikum 
v pravém slova smyslu jako dnes, zpravodaj byl spí- 
še občasníkem. Do roku 1986, co byl vydáván, vyšlo 
19 čísel. 

Moderní dějiny Líbeznického zpravodaje se datují 
od roku 2003. Starostou obce byl tehdy Otakar Hla-
vín a předsedou kulturního výboru a pozdějším 
místostarostou Radek Kraus. „V té době jsme hledali 
cestu, jak líbeznické občany co nejvíce informovat 
o dění v obci, o kulturních a sportovních akcích,  
aktivitách místních spolků a zdejší mateřské a zá-
kladní škole. Jako nejlepší varianta byl zvolen tištěný 
zpravodaj,“ popisuje začátky Radek Kraus. První číslo 
vyšlo v lednu 2003 v nákladu 500 kusů. Zpravodaj 
tehdy vycházel každé dva měsíce ve dvoubarevné po-
době v kombinaci černé s modrou. Již tehdy byl zpra-
vodaj distribuován zdarma do schránek a byl k dis-

pozici také v místní samoobsluze. Redakčně se na 
zpravodaji podíleli členové Výboru pro kulturu, mlá-
dež a styk s veřejností. Zpravodaj přinášel informace 
z obecního úřadu, ze života místních spolků, o spor-
tovních a kulturních akcích v Líbeznicích a také střípky 
z historie obce. Součástí vydání byly i rozhovory se 
zajímavými občany Líbeznic nebo s významnými 
hosty, kteří naši obec navštívili. První rozhovor v ob-
noveném zpravodaji byl se starostou obce Otou Hla-
vínem. Časopis byl pravidelně zveřejňován i na we-
bových stránkách obce, kde všechna čísla od roku 
2003 najdete dodnes.  

Drobné změny doznal Líbeznický zpravodaj v bře-
znu 2005, kdy poprvé vyšlo celobarevné číslo. V této 
podobě se v dalších letech objevoval při významněj-
ších akcích. Jinak byl standardně dvoubarevný. Gra-
fické zpracování periodika tehdy zajišťoval líbeznický 
grafik Radek Blažej. Součástí práce výboru pak bylo 
i vydávání telefonního seznamu s kontakty na místní 
firmy a podnikatele.  

Na začátku roku 2011, poté co se na podzim roku 
2010 stal starostou obce Martin Kupka, doznal Líbez-
nický zpravodaj dalších změn. „Snažil jsem se využít 
svých zkušeností z novinařiny a dát zpravodaji jasnou 
strukturu, pravidelné rubriky a trochu změnit i design, 
aby se všem líbeznickým občanům hezky četl,“ do-
plňuje ke změnám ve zpravodaji tehdejší starosta 
Martin Kupka.  

Tehdy Líbeznický zpravodaj získal podobu, jak ho 
známe dnes. Od té doby má stejnou strukturu, pra-
videlné rubriky, kterými jsou úvodník starosty obce, 

V letošním roce vychází již 20. ročník moderní podoby pravidelného obecního periodika, které 
všichni známe pod názvem Líbeznický zpravodaj. Vždy poslední týden v měsíci se objeví v líbez-
nických schránkách a informuje o dění v Líbeznicích a blízkém okolí. Obecní časopis však vycházel 
i v době před rokem 1989. Pojďme si připomenout, jak šel čas s Líbeznickým zpravodajem. 

Milí spoluobčané,  
zřejmě vystihnu i pocity mnoha z vás, když řek- 

nu, že nynější období s krátkými dny bez slunce 
a s často sychravým a deštivým počasím je mojí nej-
méně oblíbenou částí roku. Ale tak to tu ve střední 
Evropě chodí rok co rok a nic s tím nenaděláme. 
Cestou, jak si toto období zpříjemnit, jsou i nejrůz-
nější společenské, kulturní a sportovní akce. V naší 
obci se jich koná celá řada. O některé z nich bych 
se s vámi rád podělil. 

V sobotu 26. listopadu se v hale Na Chrupavce 
uskutečnil slavnostní večer líbeznické atletiky. Atle-
tický oddíl je s téměř 300 členy největším líbeznickým 
oddílem. Slavnostní večer byl ohlédnutím za činností 
oddílu v letošním roce. Měl jsem tu čest ocenit 
úspěšné atletky a atlety, kteří reprezentují naši obec 
od krajských soutěží až po mistroství republiky 
a z těchto závodů vozí medaile. Dále jsem měl mož-
nost poděkovat trenérkám a trenérům, bez jejichž na-
sazení a obětavosti by činnost atletického oddílu ne-
byla možná. Tento slavnostní a hezký večer se konal 
poprvé, ale již nyní je zřejmé, že určitě ne naposledy. 

V hale Na Chrupavce jsme 3. prosince zahájili ple-
sovou sezonu. K tanci a poslechu hrála výborná ka-
pela Emil Horváth Band, nechybělo ani předtančení. 
O líbeznických plesech je známo, že taneční parket 
je pořád zaplněn. Ani nyní tomu nebylo jinak. Chtěl 
bych vás pozvat na další ples, který se bude konat  
14. ledna. Na něm zahraje Martin Vaverka & Friends 
a vystoupí soubor Taneční školy Dany Gregorové.  

Postupujeme krok za krokem i v našich obecních 
projektech. V Areálu zdraví se nyní díky počasí na-
chází nevzhledné a bahnité staveniště. Do konce roku 
by měla být vybudována základová deska pro objekt 
zázemí s plochou k pronájmu. V projektu svazkové 
školy byla 15. listopadu vyhlášena nová dotační výzva 
ze strany Ministerstva školství pro šest jmenovitě ur-
čených projektů, včetně Svazkové základní školy Pod 
Beckovem. Podali jsme žádost o dotaci včetně kom-
pletní projektové dokumentace pro budovy v Bašti 
i Měšicích a předložili ke kontrole i zadávací doku-
mentaci. Poté co nám ministerstvo vydá registraci, 
budeme moci vyhlásit zadávací řízení na zhotovitele. 
Předpokladem je, že k vyhlášení dojde v lednu 2023. 
Výstavba by tak mohla začít v létě příštího roku. 

K projektu svazkové školy jsme spolu se starosty 
členských obcí svazku uspořádali dne 30. listopadu 
setkání s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ a ZUŠ Líbez-
nice. Rodičům jsme prezentovali nejen aktuální infor-
mace o projektu, ale též o rozšiřování kapacity líbez-
nické školy. Zodpovídali jsme rovněž mnoho dotazů 
k budoucímu zajištění kapacity i organizaci výuky. Se-
tkání to bylo oboustranně prospěšné a určitě nebylo 
poslední.  

Máme období adventu a k němu by mělo patřit 
i určité zklidnění životního tempa a setkávání s rodi-
nou, přáteli, se sousedy. Dnešní doba nám to často 
nedovoluje a s blížícím se koncem roku se situace 
ještě zhoršuje. Zkuste proto neusilovat o dokonalé 
vánoční svátky. Touto změnou přístupu budou vaše 
Vánoce hezčí a více si je užijete.    

 
Přeji vám krásné a pohodové svátky.

Historická vydání zpravodaje                                                                                                   foto archiv obce

Dokončení na straně 2
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hlavní téma, jemuž je věnováno nejvíce prostoru, 
rozhovor, rubrika Ze života spolků či Líbeznické 
školy. Součástí časopisu jsou i inzerce, které si 
mohou místní i přespolní podnikatelé objednat. 
V září 2012 pak vyšlo první celobarevné číslo časo-
pisu. Graficky patronát nad zpravodajem převzala 
firma Sdružení MAC, s. r. o., která vyhrála výběrové 
řízení právě na grafickou úpravu zpravodaje a jeho 
tisk. Redakčně se na zpravodaji podílelo v té době 
především vedení obce Líbeznice, což přetrvalo do-

Dokončení ze strany 1 dneška. „Jsem rád, že se do dnešní doby podařilo 
zachovat vysoký standard Líbeznického zpravodaje, 
který už dvacet let informuje o dění v obci. Ani 
v době sociálních médií nechceme rezignovat na 
jeho tištěnou podobu, aby byl přístupný všem vě-
kovým kategoriím bez rozdílu,“ popisuje důležitou 
roli zpravodaje současný starosta obce Jan Havlíček. 
Posledních osm let časopis graficky zpracovává stu-
dio AGAMA® poly-grafický ateliér, s.r.o., a tiskne ti-
skárna MH tisk, s. r. o. Současný náklad je 1 400 ku- 
sů, které jsou stále zdarma roznášeny do všech  
líbeznických schránek. Prakticky od samého za-

čátku moderní podoby časopisu je velkou oporou 
redakce i Jana Idjerová z obecního úřadu, která 
měsíc co měsíc shromažďuje články, fotky, inzerci 
a bez jejíž činnosti by časopis nebyl. Z opakovaných 
průzkumů, které obec Líbeznice prováděla, vyply-
nulo, že právě Líbeznický zpravodaj je jedním z nej-
důležitějších informačních kanálů, které obec má 
a který má mezi občany velkou čtenost. Děkujeme 
všem, kdo se za ta léta na časopisu podíleli, a čte-
nářům za jejich přízeň.  

-fg-

ROZHOVOR

Jaký byl první rok ve funkci starosty Líbeznic?  

Řekl bych, že byl pestrý a zajímavý. Tím, že jsem do 
funkce starosty plynule přešel z předchozí pozice 
místostarosty, jsem byl lépe připraven. Pokud by měl 
člověk v této funkci začínat úplně od nuly, bylo by to 
dost složité.  

Co vám udělalo největší radost a co naopak 
nebylo úplně potěšující? 

Radostí je určitě víc. Asi největší pramení z toho, že 
jsme se v letošním roce po dvou letech pandemických 
omezení vrátili k normálnímu životu a můžeme se zase 
potkávat při nejrůznějších akcích. Radost mám z toho, 
že jsme zase o kousek pokročili v kvalitě místních ko-
munikací. Rekonstrukce ulic Pakoměřická a Vnitřní při-
nesla jejich obyvatelům novou kvalitu veřejného pro-
storu, kterou denně využívají. Jsem dále rád, že se nám 
podařilo rozběhnout výstavbu zázemí pro Areál zdraví. 
Naopak mě štve, jak vysokou inflaci v republice máme 
a že válka na Ukrajině stále zuří. Těžkou hlavu mi dělá, 
jak se nám navýšily náklady na svazkovou školu a jak 
se nám projekt škol v Bašti a Měšicích neustále po-
souvá v čase. Netěší mě ani to, že se nám dlouhodobě 
nedaří dosáhnout dohody s vlastníkem areálu sběr-
ných surovin na rozumném projektu, který by prospěl 
centru obce. 

Jaké jsou hlavní priority pro Líbeznice na další 
čtyři roky?  

Výstavba svazkové základní školy v Bašti a Měšicích, 
rekonstrukce místních komunikací, výstavba zázemí 
pro Areál zdraví, výměna veřejného osvětlení, výstavba 
chodníku k logistickému areálu v Pakoměřicích, vybu-
dování zázemí pro sportovce na Duhovce, výstavba 
nové budovy pro sport v Areálu zdraví, revitalizace ve-
řejného prostranství u bytových domů mezi ulicemi 
Měšická a Na Mýtě, instalace fotovoltaiky na obecní 
budovy a využití možností komunitní energetiky, reali-
zace dalších úseků zeleného pásu, vyprojektování cel-
kové rekonstrukce domu čp. 142 v Martinově ulici. 

Je toho opravdu hodně, pojďme se některým 
z nich věnovat podrobně. Můžeme začít re-
konstrukcí povrchů komunikací, výstavbou 
nových chodníků? 

V příštím roce chceme pokračovat v rekonstrukci ulic 
navazujících na nově zrekonstruovanou ulici Pako- 
měřická. Jde o ulice Bedřicha Smetany, Bořanovickou 
a K. H. Borovského. Máme stavební povolení, rozpočet 
vychází kolem 20 mil. Kč. Budeme žádat o dotaci. Ne-
dávno jsme dostali stavební povolení na chodník od 
zahradnictví k logistickému areálu v Pakoměřicích. Po-
dařilo se nám letos dotáhnout výkup částí pozemků 
potřebných pro tuto stavbu. Rozpočet se pohybuje 
kolem 4,3 mil. Kč, budeme žádat o dotaci Státní fond 
dopravní infrastruktury.

V jakém smyslu se změní Areál zdraví?  

V příštím roce bude dokončena právě zahájená stavba 
zázemí pro Areál zdraví. Zázemí posune jeho využívání 
o úroveň výše. Nabídne šatny, sprchy, toalety, sklad 
a plochu k pronájmu s pódiem. Na ploše k pronájmu 
by vedle kavárny MéLíbeKafe měl vzniknout i malý lí-
beznický saunový svět. Dalším projektem zde pak 
bude nová budova pro sport na místě původní budovy 
pro stolní tenis. Chceme jít cestou architektonické sou-
těže a naším záměrem je, aby nová budova nabídla 
i fitko, které v obci chybí. 

Krásným projektem je zelený pás, dočkáme se 
v nejbližší době jeho pokračování?  

Máme rozpracovanou dokumentaci pro územní roz-
hodnutí na úsek zeleného pásu od Měšické ulice po 
ulici Východní. Dosud jsme však nezískali práva k po-
zemkům potřebná pro realizaci, jednání stále probíhají.  

Velkým tématem je také svazková škola, jaká 
je v tomto bodě situace?  

U svazkové školy jsme ve fázi předané kompletní pro-
jektové dokumentace, včetně prováděcí, pro obě bu-
dovy. Ministerstvo školství v listopadu vyhlásilo aktua -
lizovanou výzvu na výstavbu škol pro šest jmenovitě 
určených projektů, včetně našeho. Podali jsme tedy 
žádost o dotaci, a až nám ministerstvo na konci roku 
udělí registraci, tak v lednu vyhlásíme zadávací řízení 
na zhotovitele. Rozpočet činí přes 1,1 mld. Kč, podíl 
svazkových obcí je 380 mil. Kč. Snažíme se přimět stát, 
aby zavedl program zvýhodněného úvěrového finan-
cování. S komerčním úvěrem se při základní úrokové 
sazbě 7 % projekt nedá ufinancovat. 

Chystá obec i nějaké projekty, které pomohou 
s úsporou energií?  

Máme uzavřenou smlouvu na rekonstrukci zhruba 
dvou třetin veřejného osvětlení v obci. Dodavatel teď 
čeká na dodávku LED svítidel. Na tento projekt jsme 
dostali dotaci od Ministerstva průmyslu a obchodu. 
A začali jsme připravovat projekt fotovoltaiky na obec-
ních budovách. V tuto chvíli to vypadá, že by solární 
panely mohly být na pěti obecních budovách. V tomto 
směru je pro nás zajímavý legislativní návrh komunitní 
energetiky. 

Zmínil jste i rekonstrukci obecního domu 
v Martinově ulici a úpravu prostranství u by-
tovek. Jaké jsou zde plány?  

U obou projektů jsme uzavřeli smlouvu na zpracování 
kompletní projektové dokumentace. Uvidíme, kam se 
dostanou rozpočty. U prostranství u bytových domů 
navazujeme na územní studii, kterou jsme nechali 
zpracovat v loňském roce. Celý prostor dostane nový 
vzhled a bude organizován tak, aby umožnil jak par-
kování, tak odpočinek obyvatel. U domu čp. 142 se 

Jan Havlíček                                        foto P. Hajská

jedná o kompletní rekonstrukci a vybudování čtyř no-
vých bytových jednotek v prostoru půdy. U tohoto pro-
jektu ale nevidím reálně, že bychom jej realizovali v ná-
sledujících čtyřech letech. 

Velkou devizou Líbeznic je občanská pospoli-
tost a množství akcí, které nejen obec, ale 
i spoluobčané pořádají pro své sousedy. Bude 
obec tyto aktivity i nadále podporovat?  

To považuji za naprosto klíčové. Vzájemné setkávání, 
vztahy a propojování obyvatel dávají obci život. Do Lí-
beznic se nejezdí a nebude jezdit jenom přespávat. 

Jak je vidět, práce starosty obce je velice růz-
norodá, co vás na ní baví nejvíce?  

Práce starosty mi především dává velký smysl. Mohu 
tak pomoct zlepšovat život v místě, kde sám žiji. Baví 
mě na ní právě ta různorodost, pestrost. Není to práce 
o jedné disciplíně.  

Jsou podle vás Líbeznice v něčem výjimečné?  

Osobně považuji za výjimečné to, že Líbeznice před-
stavují jeden společný svět, jednu komunitu. Nejsou to 
dva nebo více oddělených světů. A tak to má být. Sdí-
líme společné místo k životu. Můžeme říct, že jsme 
jedna velká rodina. Nemusíme a nemůžeme se sho-
dovat ve všech otázkách, ale měli bychom být schopni 
se potkávat, bavit se spolu a v případě potřeby si po-
moct. To se podle mě v naší obci daří. 

Blíží se konec roku, co byste popřál spoluob-
čanům do roku 2023? 

Přeji krásné a klidné Vánoce v letošním roce. A do roku 
2023 přeji všem hlavně pevné zdraví. Dále dobré 
vztahy v rodině, s přáteli a se sousedy. A zkuste občas 
zpomalit, život není závod. 

-na-

LÍBEZNICE JSOU JEDEN SPOLEČNÝ SVĚT 
Na základě výsledků letošních komunálních voleb byl starostou obce zvolen na další čtyřleté  
období Jan Havlíček. Funkci starosty však převzal již před volbami, konkrétně 1. ledna 2022, a blíží 
se tedy jeho výročí prvního roku ve funkci. S Janem Havlíčkem jsme si povídali o budoucnosti  
Líbeznic i o starostech i slastech starostování. 
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ROK 2022 NA NEJVĚTŠÍ ŠKOLE V ČESKÉ REPUBLICE 
Právě končící rok 2022 byl na líbeznické základní škole a základní umělecké škole v mnohém rekordní. V září jsme na škole přivítali celkem 1 536 dětí 
v 52 kmenových třídách. Rekordní počet. Stejně tak se na školu přihlásil rekordní počet prvňáčků, celkem 280, z nich nakonec bylo zapsáno 233 dětí, 
které vytvořily hned sedm prvních tříd a přípravnou třídu. Líbeznická škola je také největším zaměstnavatelem nejen v Líbeznicích, ale i v širším 
okolí. Celkem na škole pracuje 192 pedagogických i provozních zaměstnanců. Stali jsme se tak oficiálně největší školou v České republice. O toto 
prvenství ale nestojíme a snažíme se ve spolupráci s obcí Líbeznice i okolními obcemi, aby nová svazková škola vznikla co nejdříve a naší škole se 
ulevilo. Pozitivním rekordem byl počet žáků přijatých na víceletá gymnázia, kam se dostalo hned 21 dětí. Rekordní je počet jídel, která vaří školní 
jídelna, je to 1 650 obědů denně. Připomněli jsme si také jedno hezké výročí – základní umělecká škola oslavila 10 let své existence, což je určitě 
dobrá zpráva. Navíc zuška spustila od září hudební a výtvarnou akademii pro seniory.  

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Pěvecké sbory líbeznické ZUŠ

Děti samy hodnotí, jak jim to jde Masopust ve školní družině

Může se to zdát jako dávná minulost, ale rok 2022 
začal na líbeznické škole ve znamení poměrně pří-
sných protiepidemických opatření. Kromě nošení 
roušek ve společných prostorách a zpřísněných hy-
gienických opatření byl nastaven systém karantén 
celých tříd, kdy při výskytu byť jediného případu one-
mocnění covidu-19 musela do karantény celá třída. 
Protože pro mnoho dětí již v té době karanténa ne-
platila, světlo světa spatřila nová forma výuky, hy-
bridní výuka. Půlka třídy doma, půlka ve třídě 
a snaha kolegyň a kolegů plnohodnotně se věnovat 
všem zúčastněným. Jsme moc rádi, že je toto za 
námi a můžeme se věnovat prezenční výuce. Covi-
dovou krizi v únoru vystřídala válka na Ukrajině a pří-
liv nových žáků do českého školského systému. Škola 
zareagovala poměrně rychle a otevřela čtyři adap-
tační skupiny, a to tři v Líbeznicích a jednu v Měši-
cích. Celkem se ve skupinách učilo až 70 dětí, které 
v Líbeznicích a okolních obcích našly útočiště před 
válkou. Cílem skupin bylo adaptovat žáky na české 
prostředí a český jazyk. Od září 2022 pak škola inte-
grovala přímo do tříd všech ročníků celkem 45 ukra-
jinských dětí. 

Základním principem na líbeznické škole vždy 
bude kvalitní výuka a i přes velký počet dětí ve škole 
pracujeme na tom, aby se na škole vyučovalo mo-
derně a metodami, které budou bavit nejen děti, ale 
i učitele. Postupně zavádíme do výuky například me-
tody projektového vyučování, kritického myšlení, 
tandemovou výuku, formativní hodnocení, kdy se na 
hodnocení podílejí i děti a další. V tomto směru pro-
bíhá školení pedagogických pracovníků školy a jejich 
další vzdělávání. Zapojujeme i moderní technologie, 
nedílnou součástí výuky jsou aplikace Kahoot, Word-
wall, Liveworkssheets, LearningApps, umime.to, po-
užíváme elektronické učebnice Oxford, Flexibooks 
a další. Intenzivně pracujeme na změně školního 
vzdělávacího programu, který začne platit od škol-
ního roku 2023/2024, ve kterém bude více pozor-
nosti věnováno dovednostem a kompetencím a vý-
razně rozšíříme výuku informatiky.   

Nezapomínáme ani na aktivity primární pre-
vence, mezi které v roce 2022 patřily například adap-
tační kurzy pro šesté ročníky, spolupráce s obecní po-

licií a Policií ČR v oblasti prevence drog, finanční gra-
motnost, zdravá výživa a další. Mezi tyto aktivity patří 
také výlety, exkurze, lyžařské kurzy nebo školy v pří-
rodě. Do školy zveme známé a úspěšné osobnosti 
nebo instituce, které mohou zajímavým způsobem 
obohatit výuku. Takových aktivit jsme dětem v roce 
2022 nabídli desítky.  

Velice nás těší také úspěchy žákyň a žáků v od-
borných soutěžích. Na škole proběhly olympiády 
v českém jazyce, dějepisu, anglickém jazyce, Pytha-
goriáda, logická olympiáda, zúčastnili jsme se něko-
lika recitačních a výtvarných soutěží, nechyběla ani 
účast ve sportovních kláních – fotbale, florbale nebo 
zapojení školy do projektu Příběhy našich sousedů. 
V mnoha soutěžích se žákyně a žáci líbeznické školy 
umístili na předních místech i v krajských kolech. 
Totéž platí i pro děti ze základní umělecké školy, které 
školu rovněž úspěšně reprezentují na krajské i celo-
republikové úrovni. Všem patří velké poděkování.  

Svůj bohatý program nabízí i školní družina, která 
čítá 22 oddělení a poskytuje mimoškolní vzdělání 
více než 600 dětem.  

Škola se také zapojuje do komunitního života, 
úzce spolupracujeme s obcí, děti ze základní školy 

i zušky se účastní obecních akcí. Ve spolupráci s Lí-
beznicemi jsme se podíleli na organizaci Veletrhu  
líbeznického vzdělávání, děti uklízely obec v rámci 
akce Ukliďme Česko, základní umělecká škola se  
výrazně podílí na akci Noc kostelů, v areálu školy 
v červnu proběhlo unikátní představení obřích mo-
delů Země a Měsíce, na které se přijeli podívat diváci 
z blízkého i širšího okolí.  

Aby škola správně fungovala pedagogicky i pro-
vozně, je potřeba i nasazení kolegyň a kolegů. Rád 
bych jim touto cestou poděkoval za práci, kterou od-
vádějí a která není pokaždé jednoduchá. I když není 
vždy vše růžové a někdy klopýtneme, snažíme se od-
vádět maximum, aby se děti cítily ve škole dobře 
a bezpečně, aby zde zažívaly dobrou atmosféru 
a aby je škola bavila.  

 
Na závěr mi dovolte popřát všem dětem, rodičům 
i kolegyním a kolegům požehnané Vánoce a do roku 
2023 hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. 

František Grunt 
ředitel školy 

foto archiv ZŠ a ZUŠ 
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ZPRÁVY Z MŠ 
Tento kalendářní rok nám doslova mává na 
rozloučenou, ale my se ještě ohlédneme za tím 
současným školním rokem, který téměř finišuje 
své první pololetí. 

Vždy když se v září po letních prázdninách otevřou 
dveře naší mateřské školy, po celé budově se roze-
zní dětský výskot, povyk, smích, ale i trocha toho 
pláče. Velké děti se těší na své kamarády, ty nově 
příchozí občas bojují s prvním odloučením od ma-
minky. Každé dítě je svým způsobem originál, každé 
dítě potřebuje jiný časový úsek, zvyknout si na nové 
prostředí, nový režim, a to nejenom ve školce. Ve 
spolupráci s rodiči se však snažíme o klidný a hladký 
průběh adaptace. Bývá pravidlem, že za pár dnů, 
v nejkrajnějších případech týdnů, již po slzách není 
ani památky. Nové děti si přivyknou, objeví kouzlo 
blízkosti kamarádů, oblíbí si aktivity v mateřské 
škole a bezpochyby i často poznají radost ze svého 
samostatného úspěchu. Právě v ten moment na-
stává čas vybočit trošičku ze standardního režimu 
dne. A my jsme těch nadstandardních akcí stihli 
opravdu dost. 

TĚŠÍME SE NA KOUZELNÝ  
VÁNOČNÍ VEČER 

Již v září naše kolegyně zahrály dětem divadel- 
ní představení Perníková pohádka. V říjnu jsme 
s dětmi měli opravdu napilno. Hned v počátku mě-
síce nás navštívilo hudební divadlo Neplecha, poté 
přišli naši oblíbení psí kamarádi s paní Siebrovou 
v rámci canisterapie. Další týden nás navštívily  
studentky Univerzity Karlovy. Hravou formou dětem 
předvedly a následně s nimi i nacvičily, jak se 
správně starat o zoubky. Poslední říjnový den jsme 
si užili dopoledne plné soutěží, tance a kostýmů 

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Perníková pohádka                                                                                                                       foto archiv MŠ

Pilates                                                                                                                                                  foto freepik

v rámci oslav svátku Halloween. Na první listopado-
vou sobotu se svědomitě připravovali někteří naši 
předškoláci. S pásmem písní a básní totiž vystoupili 
na akci „Vítání občánků“ a moc se jim to povedlo. 
Pro velký úspěch u našich malých svěřenců opět 
i tento měsíc sehrály paní učitelky další divadelní 
představení, tentokrát pohádku O Červené kar-
kulce. Podzimní tvořivé odpoledne se neslo ve zna-
mení velkého zájmu rodičů a dětí. Každý si domů 
odnášel pěkný okrasný závěs. 

A než jsme se všichni nadáli, začal poslední 
měsíc tohoto roku – prosinec. S prvními dny začí-
náme mít plné ruce práce i my všichni v mateřské 
škole. Čeká nás nácvik vánočních koled, výroba dá-
rečků, přáníček, čertovské dopoledne a dětmi oblí-

bený „Kouzelný vánoční večer“. A protože tento 
čas je svým způsobem opravdu kouzelný, plný oče-
kávání, těšení a lidské lásky, chtěli jsme spolu 
s dětmi udělat radost také někomu, kdo nemá 
kolem sebe rodinu či své blízké… Proto jsme při vý-
robě dárků a přáníček mysleli i na všechny klienty 
Domova pro seniory Hortenzie v Bořanovicích. 
A stejně tak i na osaměle žijící líbeznické babičky 
a dědečky. Pravda, děti jsou možná ještě příliš malé, 
ale mnohé si dobře uvědomily, jak je krásné udělat 
i jen malou radost druhému. 

Přejeme krásné vánoční svátky a opravdu klidný 
a radostný rok 2023. 

Jiřina Svobodová

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT V OBLASTI KULTURY, 
SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2023 
I pro rok 2023 vyhlašuje Obec Líbeznice výzvu na podporu projektů v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit s finanční alokací 200 000 Kč. 
V loňském roce bylo podpořeno všech 24 akcí, o jejichž podporu organizátoři žádali.  

TÉMA

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 2. 1. 2023 do 31. 1. 2023. 

Žádosti mohou podávat fyzické osoby s trvalým 
bydlištěm v Líbeznicích nebo spolky a neziskové  
organizace, které v Líbeznicích mají 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 se každým rokem kromě již tradič-
ních akcí uskuteční i akce nové. Všem organizáto-
rům za to patří velké poděkování.  

-oú-
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ÚSPĚCHY

TANEČNÍ ŠKOLA DANY GREGOROVÉ A VELKÝ ÚSPĚCH  
NA SOUTĚŽI LET’S DANCE PÍSEK 2022 – ŠEST ZLATÝCH MEDAILÍ 
Po dvouleté pauze se opět utkali tanečníci a tanečnice na tradiční soutěži v Písku. K vidění byly různé kategorie tance. Děti od Dany Gregorové 
zazářily v sekci balet a contemporary, ve kterých za každé své vystoupení získaly první místo a navíc dva hlavní poháry.   

PizzicatoMedaile

Army Světlo

Ding Dong Duetto

Jako první se na jevišti objevili Anička Mrázová a Jan 
Hála a představili své baletní číslo s názvem Duetto. 
Ačkoli jej tančili úplně poprvé, kromě zlaté medaile 
získali i Pohár města Písek. 

Úspěšnou baletní choreografii Army zatančily 
děvčata z 3. ročníku a velmi se jim povedla. Odmě-
nou jim byly zlaté medaile a obdiv publika. 

Záhy po nich ukázaly dívky ze 4. ročníku, že i ony 
si zlaté medaile zaslouží, když ve své baletní kategorii 
předvedly novinku Pizzicato. 

Z baletu jsme se přehoupli do kategorie Contem-
porary. Skvělé bylo vystoupení 3. ročníku na novou 
skladbu Ding Dong, která svou neotřelostí v kategorii 
Mini zcela ohromila porotu i celý sál. Zasloužené zlaté 
medaile děvčatům udělaly radost. 

Velké očekávání přišlo při premiéře moderního 
tance Světlo, ve kterém dívky ze 4. a 5. ročníku opět 

ukázaly, že zvládnou předvést i těžký tanec, který jim 
jejich trenérka připravila. Soulad skupiny, kostýmy i lí-
čení patřily bezesporu k tomu nejlepšímu, co porota 
mohla hodnotit. Konkurenci se svou novinkou dívky 
předčily a těšily se z prvního místa. 

Pravý vrchol přišel ale zanedlouho poté. Dívky ze 
4. a 5. ročníku předvedly svou úspěšnou choreografii 
Oči tak skvěle, že za ni porota neudělila jen první 
místo, ale i Pohár poroty. 

Vstup do soutěží se v letošním roce nadmíru po-
vedl a budeme Daně a dětem držet palce, aby se 
stále zlepšovaly a umísťovaly na příčkách nejvyš-
ších. Jméno své domovské základny Líbeznice re-
prezentují už nyní skvěle. 

Vlasta Černínová 
foto Otakar Mráz Oči
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HISTORICKÉ OKÉNKO

LÍBEZNICKÉ KINO 
První kino v Líbeznicích – kinematograf – za-
hájilo svůj provoz roku 1919. Pro obyvatele 
obce se návštěva kina stala oblíbenou volnoča-
sovou zábavou, obohacením a součástí jejich 
života. Nebylo pro ně neznámou věcí, od sa-
mého jeho počátku jej měli možnost navštěvo-
vat v Karlově ulici v Praze, kde kouzelník Viktor 
Ponrepo otevřel první stálý biograf v Praze 
roku 1907 a pojmenoval jej Divadlo živých fo-
tografií. Televize zatím čekala na své objevení.  

Zpočátku se filmová produkce konala na sále u Čer-
ných v čp. 1, majitel kinematografu musel mít při 
promítání agregát na výrobu elektrické energie, je-
likož obec nebyla zcela elektrifikována (celková 
elektrifikace Líbeznic byla uskutečněna koncem 
dvacátých let 20. století). 

Objevovali se různí kočovní majitelé kinemato-
grafů, kteří lidem přinášeli pobavení. Nabídka byla 
omezená, většinou se jednalo o „němé“ grotesky 
doprovázené živou hudbou. Různí podnikatelé s ki-
nematografem, většinou v neděli, postavili do ně-
kterého místního sálu kabinu na promítání. Jedním 
z těch, kdo kino v obci provozovali, byl pan Kohn, 
který byl dobrým obchodníkem, s sebou měl dva 
zaměstnance, pokladníka a uvaděče. S vtipem sobě 
vlastním organizoval promítání pro děti a dospělé. 
Nastala však hospodářská krize, která se odrazila 
i v návštěvnosti kina, byla nízká a málo se promí-
talo. V době, kdy se ekonomická situace opět zlep-
šila, se provozu biografu v obci a jeho řízení ujala 
místní pobočka obce Legionářské (1926?). Jejich 
následovníkem, který začal biograf provozovat od 
roku 1938, byl místní Sokol, došlo i ke změně názvu 
na kino „Sokol“. Své sídlo měl v čp. 44 u Tišnov-
kých. 

V zadní části sálu pod balkonem byla postavena 
promítací kabina, filmy v ní promítal pan Jaroslav 
Charvát. Ředitelem se stal pan František Jiskra.   

Nad pódiem bylo zavěšeno promítací plátno, 
které mělo dobové standardní rozměry pro formát 
4 : 3. Diváci seděli na dřevěných židlích Thonet, vy-
rovnaných v několika řadách za sebou, které se vy-
klízely před taneční zábavou nebo cvičením.  

U Tišnovských v čp. 44 se pak promítalo s vynu-
cenými přestávkami, a to mezi oběma světovými 
válkami, za protektorátu, kdy 12. dubna 1941 byla 
Sokolu okupanty zastavena činnost a jeho majetek 
byl zabaven ve prospěch Říše. Po ukončení druhé 
světové války v roce 1945 Sokol svůj majetek získal 
zpět. Ale přišel rok 1948, kdy došlo ke znárodnění 
veškeré filmové produkce od výroby filmů až po 
jeho distribuci, výtěžek ze vstupného pak plynul do 
obecních rozpočtů, ale provoz byl jimi i financován.  

V podstatě se promítalo až do roku 1966, kdy 
došlo ke zničujícímu požáru budovy čp. 44. Požár 
vznikl v noci z 15. na 16. listopadu, příčinou vzní-
cení byl trám zazděný v komíně, sál byl vytápěn  
velkými kamny na pevná paliva, kouř z nich byl  
odváděn do komína. Přestože byl požár rozsáhlý 
a shořelo veškeré zařízení kina a divadelního sou-
boru, bylo velké štěstí, že se nikomu nic nestalo 
a došlo „jen“ k materiálním škodám.  

Dodnes si pamatuji chladné pošmourné ráno, 
které po nočním požáru následovalo. Tehdy jsem 
šla okolo cestou do školy, chodila jsem do druhé 
třídy. Viděla jsem, jak se zde lidé scházeli, evidentně 
velmi smutní ze zmaru, který spatřili. Se sálem u Tiš-
novských je spojovaly vzpomínky nejen na biják, jak 
své kino mnozí nazývali, ale také na krásné taneční 
zábavy, setkávání se svými sousedy, seznámení s ži-
votními partnery. Sál u Tišnovských čp. 44 byl jedi-
nečný, vyhlášený konáním těch nejkrásnějších zábav 
v Líbeznicích a jejich okolí.   

Budova byla velmi vážně poškozena, otázkou 
bylo, jak dál.  Cena vstupného Bio legion z roku 1930

Program kina
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Místní národní výbor Líbeznice a jeho zastupi-
telé si byli dobře vědomi významu budovy čp. 44 
pro veřejnost. Ale otázka zněla, zda se budoucí ki- 
no stane pouze kinem, nebo opět multifunkčním 
sálem, kde se budou konat i taneční zábavy. 

Obec vyhlásila dotazníkovou akci, dnes by se na-
zvala referendem mezi občany Líbeznic. V ní se mě- 
li vyjádřit, zda by si přáli vícefunkční kulturní sál 
s kinem, či jen kino, širokoúhlé s divadelním sálem, 
včetně stupňovitého hlediště. Zvítězila varianta druhá. 

Po jejím uskutečnění Líbeznice získaly moderní 
kino, ale zároveň přišly o velmi důležitý komuni-
kační prostor, což byl taneční sál, kde by se mohly 
pořádat taneční zábavy, karnevaly i sportovní akce. 

Místní spolky a organizace své taneční zábavy 
musely pořádat v okolních vsích, ve Zloníně, v Bášti, 
Dolínku, což byla pro Líbezňany tak trochu potupná 
situace.  

CELKOVÁ REKONSTRUKCE 
BUDOVY ČP. 44 BYLA  
DOKONČENA NA PODZIM 
ROKU 1972 

Jedna z ústředních budov náměstí změnila svůj 
vzhled, z budovy pseudorenesanční se stala budova 
pseudofukcionalistická bez oken. Místo sedlové by- 
la zhotovena střecha pultová. 

Rekonstrukcí čp. 44 se výrazně zlepšil návštěv-
nický komfort, sociální zázemí včetně prostorných 
šaten. 

Prvním promítaným filmem pro dospělé byl 
francouzský film Velký flám. 

Od začátku roku 1973 se promítalo třikrát týdně 
ve dvou promítacích časech, v 17.00 a 19.30 hodin. 
Vedoucím – ředitelem – kina byl jmenován pan 
Jarda Charvát, řešil objednávky u Ústřední půjčovny 
filmů v Praze, filmy nechal posílat na nádraží Měšice, 
kde přebíral filmové kazety, které byly uzamčeny 
v původně plechových, později plastových obalech.   

Další klíčovou osobou kina byl promítač. V Lí-
beznicích jím byl pan Míla Friedrich, časem si z po-
mocníků vychoval své zástupce, jako byl Láďa Vy-
hnal. Filmy k promítání byly dodávány v několika 
kusech cívek na celuloidových páscích a promítány 
v promítárně na dvou promítačkách MEOPTON IV. 
Ty si promítač musel předem připravit, vyčistit, 
ohřát, aby filmovou kopii mohl založit beze strachu, 
že se jí něco stane.  

OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ  
ŠIROKOÚHLÉHO KINA  
LÍBEZNICE PROBĚHLO  
2. PROSINCE 1972 V 17 HODIN 

Když se na promítaném filmu v rohu objevilo ko-
lečko, jednalo se o pokyn pro promítače spustit na-
vazující cívku na druhé promítačce. Filmy se po 
ukončení promítání musely převinout pomocí pře-
víječky filmů na začátek, převíječka patřila k základ-
nímu vybavení promítací místnosti kina, stejně tak 
dva trezory na filmy. Kromě nich zde byl i přístroj 
na diapozitivy MEOPTA, na kterém se promítaly re-
klamy, křemíkový usměrňovač 100 A, elektronkový 
zesilovač 10 W, reprodukční skříň, lepička filmů, 
dva odposlechové reproduktory a také magneto-
fony, ze kterých se přehrávala hudba před každým 
představením, a pokud mezi promítáním byla pře-
stávka, tak i během ní. Často zaznívala tehdy oblí-
bená píseň „Je t’aime“. Takto pouštěná hudba, 
přímo z magnetofonu, byla v tehdejších kinech 
spíše výjimkou. 

Pokladna kina se nacházela v přízemí budovy, 
pokladní byla paní Kosová a paní Turková. Lístky do 
první řady se neprodávaly, jelikož vzdálenost první 
řady od promítacího plátna nebyla bezpečná. Ka-
pacita kina byla 205 míst k sezení, v případě vel-
kého zájmu se dávaly přístavky. Požár střechy v čp. 44 v roce 1966

Karneval v čp. 44 z šedesátých let

Prostor kina vytápěl kotel na pevná paliva, jako 
otop se používal koks, z něj ohřátý teplý vzduch se 
vháněl do prostoru kinosálu, ale přesto se špatně 
temperoval, proto byly později nainstalovány elek-
trické přímotopy. O topení se staral Jaroslav Durčo. 
Úklid měla na starost paní Bicanová (Charvátová) 
s manželem.  

Uvaděči byli paní Lavičková s manželem, ná- 
vš těvníky zdravívali: „Vítáme vás, vítáme vás.“ 

V devadesátých letech 20. století k nám byla do-
vážena nová technika, různá domácí kina, video-
přehrávače, které začínaly být běžnou součástí  
domácností, otevíraly se videopůjčovny s bohatou 
nabídkou kazet s filmy na VHS, které zásobova- 
ly domácnosti. Zájem o kino upadal, počet jeho  
návštěvníků se snižoval. Kina začala být ztrátová 
a postupně docházelo k jejich uzavírání. 

I nad líbeznickým širokoúhlým kinem se zača- 
lo smrákat, posledním promítacím dnem se stal  
29. říjen 1995, kdy se dával americký film s názvem 
Vražedný computer. Promítal jej pan Vláďa Vyhnal. 
Prakticky se jím uzavřela historie líbeznického kina, 
trvající tři čtvrtě století.  

Hana Bílková 
foto archiv -hb-   

 
(Děkuji za spolupráci paní Věře Barborové, dceři ře-
ditele sokolského kina Františka Jiskry, Vláďovi Vy-
hnalovi, poslednímu promítači líbeznického kina, 
a Jaroslavu Štemprokovi. Zdroje: Líbeznický zpravo-
daj, zvláštní číslo, MNV Líbeznice 1986, zpracoval 
Černý, Jiří.)
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UPOZORNĚNÍ 
K PLACENÍ  
POPLATKŮ  
ZA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD V ROCE 
2023 
Při placení místního poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci postupujte prosím 
následujícím způsobem: 

PŘI ZMĚNĚ NÁDOBY  
ČI ZMĚNĚ POČTU SVOZU  
Vyplnit a podat ohlášení plátce poplatku a objed-
nání kapacity, a to do 31. ledna 2023.  

Formulář je k dispozici na webu obce a na obec-
ním úřadě. Dokument lze zaslat elektronicky na  
e-mail obec@libeznice.cz, odevzdat osobně na 
obecním úřadě nebo zaslat poštou.  

Uhradit místní poplatek za odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci za aktuální poplat-
kové období. Po připsání platby na účet obce vám 
bude vhozena do schránky známka včetně po-
tvrzení do sběrného dvora.

TÉMA

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 ex-
krementy. Prosíme, používejte je, a to mini-
málně 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 popularitu 
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-

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 další rok a uhradit 
sazbu za vybranou nádobu pro aktuální rok.  

Výše sazby za jednotlivé nádoby se mění v sou-
vislosti s aktuální cenou stanovenou poskytovate-
lem služeb společností IPODEC – sledujte prosím 
webové stránky obce, kde budou informace o ceně 
zveřejněny. 

•    Podnikatelé, kteří mají vlastní smlouvu pří- 
mo se svozovou společností a její kopii dokládali 
letos na obecní úřad, předloží úřadu doklad – 
fakturu o zaplacení likvidace odpadu za rok 
2022. 

•    Podnikatelé, kteří smlouvu se svozovou spo-
lečností nemají uzavřenou a budou ji uzavírat 
od roku 2023, předloží kopii této smlouvy také 
na obecním úřadě. 

 
Doklad o zaplacení likvidace odpadů, smlouvu o za-
jištění likvidace odpadů nebo uzavření smlouvy na 
zapojení do systému nakládání s odpady v obci Lí-
beznice je nutné předložit či uzavřít nejpozději do 
28. února 2023. 
 
Doklady o zaplacení a kopie smluv o zajištění lik- 
vidace odpadů je možné poslat elektronicky na 
adresu obec@libeznice.cz. 

-jh-

STÁVAJÍCÍ NÁDOBA  
(není změna nádoby ani počtu svozu 
oproti roku 2022) 
Stačí pouze uhradit místní poplatek za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci za aktuální 
poplatkové období.  

Po připsání platby na účet obce vám bude vho-
zena do schránky známka včetně potvrzení do sběr-
ného dvora.

MOŽNOSTI HRAZENÍ  
POPLATKU 
Poplatek půjde nadále zaplatit čtyřmi způsoby, a to 
v hotovosti na obecním úřadě, platební kartou na 
obecním úřadě, převodem na účet obce a prostřed-
nictvím systému MOBISYS. Před placením poplatku 
si ověřte jeho výši – bude uvedena na webu obce. 
Při placení prostřednictvím systému MOBISYS bude 
výše poplatku přednastavena.

KAM S TUKY  
A OLEJI Z KUCHYNĚ? 
Pokud je vyléváte do odpadu či WC, zaděláváte si 
na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil své 
služby i o likvidaci těchto specifických odpadů, kte-
rou pro obec bezplatně realizuje společnost IPO-
DEC. Stačí přinést oleje či tuky v PET lahvi do sběr-
ného dvora. Ulevíte tak svému domu.  

Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani 
do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vylévá- 
te 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 zanesení ka-
nalizace, respektive zalepení odpadních systémů. 

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jím-
kách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků 
k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích 
plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně roz-
kládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují ko-
rozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombi-
nací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají 
vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry 
apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaš -
kové vody, vzniká přímo živná půda pro větší výskyt 
zmíněných komplikací. 

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-
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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  
líbeznickým občanům 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) 
➧ vyřazené elektrické spotřebiče 
➧ zářivky 
➧ barvy a laky 
➧ velkoobjemový odpad 
➧ stavební suť (jedno kolečko s objemem do 50 kg) 
➧ autobaterie 
 
Za co si připlatíte (ceny jsou včetně DPH): 

➧ každé druhé a další kolečko sutě               60 Kč 
➧ pneumatika – osobní automobil          60 Kč / ks 

BIOODPAD  
I v roce 2023 bude možné využít sezonního svozu 
bioodpadu. Svoz bude probíhat od března do li- 
stopadu, každou středu v sudém týdnu. První  
svoz proběhne ve středu 8. března a poslední  
29. listopadu 2023. Svozy bioodpadu tedy pro-
běhnou v těchto dnech: 8. 3., 22. 3., 5. 4.,  
19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 14. 6., 28. 6., 12. 7., 
26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 20. 9., 4. 10., 18. 10.,  
1. 11, 15. 11. a 29. 11. 
 
Poplatek pro aktuální rok je možné uhradit buď ho-
tově v pokladně obecního úřadu v úředních hodi-
nách 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 také 
online pomocí systému MOBISYS. Do variabil-
ního 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 známka  automa-
ticky doručena do schránky. Před placením po-
platku si ověřte jeho výši pro aktuální rok na webu 

SVOZ VÁNOČNÍCH 
STROMKŮ 
Stromky bude pravidelně jedenkrát týdně ve středu 
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 své vánoční stromky odstrojili opravdu dů-
kladně od všech kovových, skleněných či plastových 
ozdob i vyprskaných prskavek. 

Vytipovali jsme 10 svozových míst tak, aby byla 
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 4. ledna a ná-
sledují další čtyři středy 11., 18., 25. ledna 2023 
a poslední 1. února 2023. 
 
Svozová místa: 

 1. Ve Dvoře za čp. 745 

 2. křižovatka Na Mýtě x Školská u čp. 313 

 3. křižovatka K Makůvce x Kojetická x J. Pavelky 

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

 5. ulice Sportovní na rohu hřiště před cestou ke 
středisku 

 6. konec Východní ulice směrem do pole 

 7. roh J. Seiferta a ulice Lánské 

 8. konec ulice Bořanovické u čp. 231 

 9. ulice Pražská před křižovatkou s ulicí U Cihelny 

10. konec ulice U Cihelny směrem na pole 

Ludmila Červínová

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

obce nebo telefonicky na obecním úřadě. Při pla-
cení prostřednictvím systému MOBISYS bude výše 
poplatku přednastavena. 

Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr 
bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bez-
platně 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 hodin) na obecním úřadě zaplatit příslušnou 
částku a nádoba na bioodpad vám bude doručena 
před váš dům. 

Jana Idjerová

➧ pneumatika – nákladní automobil     220 Kč / ks 
➧ okenní rámy se sklem                         60 Kč / ks 
 
Platby je možno zaslat na účet Obce Líbeznice  
č. 3220201/0100, do variabilního symbolu uveďte 

svoje číslo popisné, do zprávy pro příjemce svoje 
příjmení. 
 
Co není možné ve sběrném dvoře složit: 

➧ odpad, který obsahuje směsi azbestu a asfaltu 

POPLATKY ZA PSY 
A UBYTOVÁNÍ 
Pokud jste vlastníkem psa, stáváte se poplatníkem 
místního poplatku, který je splatný do 15. druhého 
příslušného kalendářního roku, tzn. do 15. února 
2023.  
 
Aktuální výše poplatku bude uvedena na webo-
vých stránkách obce (Obecní úřad – Poplatky). 
 
● Plátcem poplatku z pobytu je ten, kdo poskytuje 

na území obce Líbeznice ubytování za úplatu.  

● Sazba poplatku je ve výši 5 Kč za den a jedno 
lůžko.  

● Splatnost poplatku je nejpozději do 15 dnů ná-
sledujícího čtvrtletí. 

-lč-
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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 uvedením rozměrů 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  
VČETNĚ TERMÍNŮ DODÁNÍ TISKOVÝCH PODKLADŮ (článků, fotografií atd.)

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 2023 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 Líbeznice                        500,00                           605,00 

Ford tranzit                                                             Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
jednorázový odvoz větví a klestí                                                                                     

spojený s likvidací mimo obec do 15 km              600,00                           726,00 

Ford tranzit                                                             Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
jednorázový odvoz materiálu a odpadu v obci                                                          

každá započatá půlhodina                                         150,00                           181,50 

Ford tranzit                                                             Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
jednorázový odvoz materiálu mimo obec do 15 km                                                

každá započatá půlhodina                                         200,00                           242,00 

Ford tranzit                                                             Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
jednorázový odvoz mimo obec nad 15 km                                                                 

1 km                                                                                     34,00                              41,14 

Ford tranzit                                                             Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
nakládka a vykládka (čekací doba)                                                                                 

každá započatá čtvrthodina                                        25,00                              30,50 
Provedené práce                                                 Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
nakládka a vykládka                                                                                                           

každá započatá půlhodina                                         150,00                           181,50 

Traktor                                                                       Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
práce traktorem 

každá započatá hodina                                               540,00                           653,50  

Uložení stavební sutě                                        Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
jeden naložený Ford tranzit                dle vážního lístku    dle vážního lístku 

Uložení objemného odpadu                         Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
jeden naložený Ford tranzit                dle vážního lístku    dle vážního lístku 

Provedené práce vibrační deskou              Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
každá započatá čtvrthodina                                        90,00                           108,90 

Výkopové práce                                                   Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
každá započatá hodina                                               600,00                           726,00 

Drobné zednické, výkopové a údržbářské práce                         dle dohody 
Půjčovné – výsuvný žebřík                             Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
1 den                                                                                 200,00                           242,00 

Sekání trávy se sběrem                                    Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
do 100 m2                                                                        300,00                           363,00 

Sekání trávy se sběrem                                    Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
1 m2 (nad 100 m2)                                                               3,00                                 3,63 

Sekání porostu traktorem                              Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
1 m2                                                                                        2,40                                 2,90 

Úklid sněhu                                                            Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
1 m2 (do 30 m2)                                                                   4,80                                 5,81 

Úklid sněhu                                                            Kč bez DPH           Kč s DPH 21 % 
1 m2 (nad 30 m2)                                                                 3,00                                 3,63

    Ceník 2023

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

  Leden 2023                                  6. 1. 2023       28.–29. 1. 2023 

  Únor 2023                                   3. 2. 2023       25.–26. 2. 2023 

  Březen 2023                              10. 3. 2023           1.–2. 4. 2023 

  Duben 2023                                 6. 4. 2023       29.–30. 4. 2023 

  Květen 2023                                5. 5. 2023       27.–28. 5. 2023 

  Červen 2023                                9. 6. 2023           1.–2. 7. 2023 

  Červenec–Srpen 2023                  9. 8. 2023           1.–2. 9. 2023 

  Září 2023                                     8. 9. 2023   30. 9.–1. 10. 2023 

  Říjen 2023                                 6. 10. 2023     28.–29. 10. 2023 

  Listopad 2023                            6. 11. 2023     25.–26. 11. 2023 

  Prosinec 2023                            1. 12. 2023     16.–17. 12. 2023

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 

Od 15. října 2012  
– Sleva při celoroční objednávce uveřejnění inzerce činí 25 % z celkové ceny.  
– Sleva při uveřejnění inzerce ve třech a více výtiscích za sebou činí 10 % z cel-

kové ceny.  

Od 18. března 2011  
– Místní neziskové organizace budou v Líbeznickém zpravodaji inzerovat zdarma 

(vel. 93 x 132 mm) – 70/2011 – usnesení 9. RO ze dne 18. 3. 2011.  

Od 28. března 2018  
Okolní obce + jejich neziskové organizace – 1x ročně inzerce zdarma, vel.  
93 x 132 mm, další inzerce 50 % z ceníku. Usnesení RO Líbeznice ze dne 28. 3. 
2018 č. 74/2018-7.

Po vytištění zpravodaje vám bude tento i s fakturou doručen poštou, příp. faktura zaslána e-mailem.
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OBECNÍ POLICIE

OBECNÍ POLICIE 
V ROCE 2022 
V současné době tvoří Obecní policii Líbeznice tři 
strážníci a asistent prevence kriminality s další spe-
cializací na odchyt psů. Na základě veřejnoprávní 
smlouvy strážníci zajišťují také obce Bašť, Předboj 
a Bořanovice.  

V roce 2022 strážníci Obecní policie Líbeznice 
řešili celkem 461 přestupků, z čehož bylo příkazem 
na místě uloženo 109 pokut a 215 přestupků bylo 
postoupeno správnímu orgánu. Skladba spácha-
ných přestupků v obci je různorodá. V počtu však 
jednoznačně vedou přestupky v dopravě, a to ze-
jména překročením nejvyšší povolené rychlosti 
v obci a stáním vozidel v místech, kde to je zaká-
záno – stání na chodníku, v autobusové zastávce, 
v zákazu zastavení nebo i na parkovišti vyhrazeném 
pro osoby s tělesným postižením. Mezi další pře-
stupky, které strážníci v letošním roce řešili, patří na-
příklad přestupky proti majetku, zejména drobné 
krádeže, poškozování cizí věci nebo odkládání od-
padu mimo určená místa, kdy se díky kamerovému 
systému podařilo odhalit několik hříšníků, kteří od-
kládali k místu tříděného odpadu stavební materiál 
apod. Podařilo se také usvědčit a zadokumentovat 
prodej elektronických cigaret nezletilým dětem, kdy 
byla prodejci uložena několikatisícová pokuta.  

Strážníci v průběhu roku 2022 asistovali při  
11 dopravních nehodách, u 6 požárů, zajišťovali  
10 kulturních akcí, uspořádali 10 bezpečnostně 
preventivních přednášek. V 10 případech poskyt- 
li technickou pomoc občanům, v 6 případech řešili 
nalezené věci, v 5 případech vyjížděli na oznámení 
o napadení objektu na základě elektronického za-
bezpečení obecních budov nebo na základě ozná-
mení od občanů. Odchyceno bylo 23 volně pobí-
hajících psů.  

Strážníci obecní policie průběžně vyhodnocují 
data z umístěných ukazatelů okamžité rychlosti 
v obci. Na základě těchto dat byla vyhodnocena 
místa a doba, kdy nejčastěji dochází k překračování 
povolené rychlosti v obci, a na těchto místech stráž-
níci pravidelně měří rychlost. 

Měření rychlosti obecní policie provádí ve dvou 
režimech. V prvním případě hlídka zastavuje řidiče, 
kteří překročí povolenou rychlost, a na místě jim 
ukládá v příkazním řízení pokuty.  

Ve druhém případě hlídka nastaví silniční rychlo-
měr do automatizovaného režimu, všechna vozidla, 
která překročí povolenou rychlost, jsou zaznamenána 
a následně jsou provozovatelé vozidla oznámeni 
místně příslušnému odboru dopravy obce s rozšíře-
nou působností, který jim zašle výzvu k uhrazení po-
kuty za překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci. 
Tento model měření využíváme zejména u ukazatelů 
okamžité rychlosti tak, aby byl zaznamenán řidič vo-
zidla, který nereaguje na ukazatel rychlosti a jede nad 
zákonem povolenou rychlost v obci.  

POMÁHAJÍ A CHRÁNÍ 

Obecní policii se také podařilo v průběhu roku za-
držet několik pachatelů trestných činů. V prvním 
případě se dokonce jednalo o tříčlennou posádku 
vozidla, kdy bylo následně zjištěno, že vozidlo je 
odcizené, řidič má uložen zákaz řízení a v zavaza-
dlovém prostoru vozidla bylo několik autorádií 
a „výbavička“ potřebná ke vloupání do vozidel 
a čerpaní pohonných hmot. Ve druhém případě 
se opět jednalo o řidiče, který měl soudem ulo-
žený zákaz řízení, a přesto usedl za volant. Stráž-
níci také zadrželi výtržníka, který na autobusové 
zastávce rozkopával odpadkové koše a poničil  
je. Uvedení výtečníci byli pro podezření ze spá-
chání trestného činu předáni policistům z OO PČR 
Odolena Voda.  

Obecní policie 2022                          foto archiv OP

Stanoviště zahrádkářů na Dětský den                                                                                                 foto -hp-

ROČNÍ ČINNOST 
SPOLKU  
ZAHRÁDKÁŘŮ  
LÍBEZNICE 
Spolek líbeznických zahrádkářů v roce 2022 neza-
hálel. V březnu a dubnu jsme uspořádali dva zá-
jezdy, do polského města Kudowa Zdrój a do Lito-
měřic na Tržnici Zahrady Čech. Spolu s ostatními 
spolky jsme v květnu zorganizovali spolkový ples 
v hale Na Chrupavce. Tam naše spolupráce neskon-
čila, pomocí na stanovišti jsme se podíleli na orga-
nizaci dětského dne a vybírali jsme vstupné na Lí-
beznickém posvícení. V říjnu měl náš spolek na 
programu Vejšlap povodím Mratínského potoka, 
další zájezd do Polska a prohlídku zámku v Břeža-
nech. Do konce roku nás ještě čeká adventní zájezd 
do německé Pirny a vánoční punč na náměstí na 
Štědrý den.  

Hana Pavlasová

Dle statistik OO PČR Odolena Voda bylo v rámci 
území obce Líbeznice v roce 2022 zaevidováno cel-
kem 23 trestných činů, z čehož 7 případů bylo ob-
jasněno přímo a 4 případy byly objasněny doda-
tečně.  

Z objasněných případů lze uvést 5 případů ří-
zení motorového vozidla v době uloženého zá-
kazu činnosti, 1 případ řízení motorového vozidla 
pod vlivem alkoholu s hladinou vyšší než 1 pro-
mile, 1 případ nebezpečného vyhrožování, 1 pří-
pad poškozování cizí věci, 1 případ neoprávněného 
výběru finanční hotovosti nebo veřejné schvalo-
vání útoku na Ukrajinu.   

U neobjasněných případů se ve 2 případech jed-
nalo o krádež pohonných hmot z vozidel, pokus 
vloupání do stavebního kontejneru nebo krádež ka-
talyzátoru z osobního automobilu. U 3 případů krá-
deže jízdních kol z pozemku je podezřelá osoba  
ustanovena a vyhlášena do celostátního pátrání. 
Osobu se podařilo ustanovit díky kamerovému sy-
stému obce a kamerám na domech občanů.  

Rudolf Sedlák  

Bezpečnostní situace v obci  
Rozbor trestné činnosti                                      2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022 

spácháno celkem                                                26         31         34         40         26         31         23 

objasněno přímo                                                  6           3           6          10          5           6           7 

objasněno dodatečně                                           9           6          10          8           3           4           4 

BILANCE LÍBEZNICKÝCH SPOLKŮ
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Mládežnické oddíly při tréninku                                                                             foto archiv 1. FC Líbeznice

LÍBEZNICKÝ  
FOTBAL STÁLE DRŽÍ 
VYSOKOU LAŤKU 
VE VŠECH SVÝCH 
VĚKOVÝCH  
KATEGORIÍCH 
Po loňské „neúspěšné“ sezoně našeho A muž-
stva v krajském přeboru jsme se vrátili zpět do 
přeboru okresního. Neúspěšné je v uvozovkách, 
protože účast v krajském přeboru je historicky 
nejúspěšnější etapou líbeznického fotbalu, je 
to nejvyšší soutěž, která se kdy v Líbeznicích 
hrála! A hráči i trenéři si zaslouží poděkování 
za to, že náš fotbal dokázali posunout tak  
vysoko. Přesto byl krajský přebor nad naše sí- 
ly, a to nejen hráčské, ale i organizační a fi-
nanční. Proto rozhodnutí vrátit se zpět o sou-
těž níž a nezachraňovat se ve vyšší soutěži bylo 
dobrým a rozumným krokem a fotbal zase dělá 
radost hráčům i fanouškům.  

Před začátkem sezony jsme řešili problém s nedo-
statkem hráčů, odešli starší hráči a hráči s dlouho-
dobým zraněním, ale podařilo se nám do týmu zí-
skat několik hráčů z Ukrajiny a ti hře dali nový 
náboj. Jsou to kluci draví po vítězství a společně vy-
tvořili fajn kolektiv, který v jarní soutěži obdržel jen 
tři porážky a po polovině sezony je na druhém 
místě tabulky se stejným počtem bodů, jako má 
tým první. Tak nezbývá než držet palce. 

Benfika stabilně dělá radost hlavně sama so- 
bě, zde výsledky nejsou důležité, radost dělá láska 
k fotbalu, kamarádství a pohybu. Tým se pohybuje 
ve spodní části tabulky, ale Benfika nikdy nebyla 
stavěna pro to, aby dobývala postupová místa, 
nýbrž pro to, aby si zahráli starší kluci, rozehráli se 
kluci mladší, hráči po zraněních a byla záložním 
týmem našeho A mužstva. A svou úlohu plní doko-
nale… 

S končícím rokem přichází tradičně také rekapi-
tulace i za líbeznickou fotbalovou mládež. Můžeme 
s radostí konstatovat, že se jedná o rok nejúspěš-
nější. 

Po období poznamenaném pandemií covidu-19 
jsme se mohli v tomto roce opět vrhnout v plné síle 
a s velkým elánem do pravidelných tréninků a fot-
balových soutěží. 

S velkou radostí můžeme konstatovat, že se 
nám v průběhu jara podařil historický okamžik pro 
mládežnický fotbal v Líbeznicích – obě naše pří-
pravky, mladší i starší, zakončily své soutěže bez je-
diné prohry. 

Výsledky našich týmů jsou pro nás všechny ra-
dostí, ale zároveň víme, že se v těchto kategoriích 
nejedná tolik o výsledky, jako o radost ze hry, zlep-
šování fotbalových dovedností a poznávání důleži-
tosti soudržnosti týmu. 

Všeho vyjmenovaného si díky snaze našich svě-
řenců užíváme společně ve velkém množství a jsme 
za to rádi. 

Na základě výsledků se trenérský tým rozhodl, 
že nadešel správný čas naše svěřence posunout, 
a tak jsme oba naše týmy pro podzimní sezonu po-
sunuli o kategorii výše – do kategorie mladších žáků 
a starší přípravky. 

S vědomím složitosti přechodu do vyšších kate-
gorií a souvisejících změn herních systémů jsme tak 
učinili na základě přesvědčení, že není nutné „pře-
šlapovat“ na místě, ale výkonnostně děti posouvat. 

I přes skutečnost, že jsme mnoho zápasů ode-
hráli s týmy sestavenými z hráčů starších a fyzicky 
vyspělejších, dokázali jsme odehrát mnoho vyrov-

naných i vítězných zápasů, což byla pro naše svě-
řence ta nejlepší motivace do dalších tréninků. 

My, trenéři a „naše“ děti, tak máme mnoho dů-
vodů ke spokojenosti a věříme, že stejnou radost 
z našich výsledků mají nejen rodinní příslušníci na-
šich malých fotbalistek a fotbalistů, ale i obyvatelé 
Líbeznic. 

  
Jsme pyšní na to, že se nám v průběhu roku poda-
řilo vlastními silami realizovat následující projekty: 
•  dokončení druhé fáze instalace umělého osvět-

lení fotbalového hřiště „svépomocí“ trenérského 
týmu, 

•  úspěšná účast týmů na zimních turnajích, 
•  uskutečnění a organizace charitativní akce 

„Světla pro Ukrajinu“ s finanční sbírkou pro 
ukrajinské děti působící v naší ZŠ, 

•  realizace „sezonní dokopné“ pro všechny mlá-
dežnické týmy, 

•  uskutečnění 3. fotbalového kempu, 
•  opakované návštěvy fotbalistů z 1. ligy pro inspi-

raci dětí, 
•  předvánoční setkání s fotbalovou tematikou a sou- 

těžemi pro všechny členy klubu, 
•  propagaci líbeznického fotbalu na novém webu 

a na Instagramu. 
  
Největším ohodnocením naší společné práce je 

ale to, že se nám za poslední rok podařilo „fotba-
lově oslovit“ mnoho dětí nejen z Líbeznic, ale 
i okolních obcí. 

Díky novým malým zájemcům a doplnění tre-
nérského týmu o další tatínky „dobrovolníky“ se 
nám tak podařilo plnohodnotně „rozjet“ třetí mlá-

dežnický tým – mladší přípravku – se záměrem při-
hlásit i tyto malé borce do soutěže. 

Rok 2022 tak zakončujeme s historicky největ-
ším počtem mládežnických týmů – mladšími žáky, 
starší a mladší přípravkou v celkovém počtu téměř 
75 pravidelně trénujících a z fotbalu nadšených ma-
lých fotbalových hvězd líbeznického trávníku. 

Díky rodičům dětí a jejich pravidelným kvartál-
ním příspěvkům jsme tak finančně soběstační a mů-
žeme všechny vybrané finance ve 100 % vrátit 
dětem v podobě jejich fotbalového vybavení v klu-
bových barvách a doplnění tréninkových pomůcek 
pro trénink venku i v hale. 

 
Závěrem se sluší opět poděkovat: 
•  zástupcům obce za poskytnuté zázemí a vstříc-

nost vůči celému fotbalovému oddílu, 
•  všem fanouškům, kteří navštěvují fotbalové zá-

pasy všech věkových kategorií, 
•  všem rodinným příslušníkům nejen za zasílání 

pravidelných příspěvků, ale především za pod-
poru poskytovanou dětem i dospělým hráčům po 
celý rok,  

•  ale hlavně těm nejdůležitějším – všem fotbalis-
tům, malým i velkým – za jejich zájem o fotbal, 
snahu, chuť, nadšení a lásku k tomuto úžasnému 
sportu. 

  
Přejeme vám krásné Vánoce, mnoho zdraví 
a zážitků spojených (ne)jen s naším fotbalem 
v roce 2023. 

Zdeněk Stibal, Martin Kadečka

Líbeznické fotbalový A tým                                                                                     foto archiv 1. FC Líbeznice

A pokud budete mít zájem o více informací, navštivte nás na www.fclibeznice.cz nebo nás sle-
dujte na instagramovém či facebookovém účtu fclibeznice.
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Po velmi úspěšném ligovém období nastal v líbez-
nickém ping pongu přirozený útlum. Vrátili jsme se 
na původní pozice, a to účast v mistrovských sou-
těžích regionu Prahy-východ.  

Ve velmi kvalitní herně Na Chrupavce a po covido-
vých přestávkách opět bojují tři družstva dospělých 
v okresním přeboru první, druhé a třetí třídy. Tým 
žáků se pravidelně účastní pěti bodovacích turnajů 

okresu. Oddíl stolního tenisu tvoří 22 dospělých  
a 8 žáků.  
Níže uvádím tabulky průběžných výsledků mužstev 
k 30. listopadu 2022:

Okresní přebor 1. třídy
tabulka:

Družstvo PU V R P K Dkóre Body
1. TTC Říčany C 9 9 0 0 0 103 : 59 27

2. Spolek sportu Líbeznice A 9 6 0 3 0 98 : 64 18

3. Spartak Čelákovice B 7 5 1 1 0 69 : 57 16

4. AERO Odolena Voda B 9 4 1 4 0 80 : 82 13

5. TTC Říčany D 9 3 1 5 0 78 : 84 10

6. TTC Brandýs n L. D 8 10 4 8 0 75 : 69 10

7. AERO Odolena Voda C 9 3 1 4 0 63 : 99 9

8. TJ Mnichovice A 8 3 0 5 0 68 : 76 9

9. SKST Úvaly A 8 2 1 5 0 69 : 75 7

10. Slavoj Veleň 8 0 3 5 0 53 : 91 3

Okresní přebor 3. třídy
tabulka:

Družstvo PU V R P K Skóre Body
1.  Sokol Přezletice C 8 6 2 0 0 92 : 52 20

2.  SKST Úvaly D 8 6 0 2 0 91 : 53 18

3.  Sokol Mratín B 10 5 2 3 0 90 : 90 17

4.  TTC Brandýs n L. E 8 5 0 3 0 77 : 67 15

5.  Spartak Čelákovice D 8 5 0 3 0 84 : 60 15

6.  Spolek sportu Líbeznice C 8 4 2 2 0 78 : 66 14

7.  Sokol Nehvizdy 8 4 1 3 0 81 : 63 13

8.  Jizera Káraný 8 4 1 3 0 71 : 73 13

9.  TTC Říčany G 8 2 0 6 0 55 : 89 6

10.  SK Zlonín 8 1 1 6 0 62 : 82 4

11.  Sokol Zvánovice 6 1 1 4 0 35 : 75 4

12.  TJ Mnichovice B 8 0 0 8 0 50 : 94 0

Okresní přebor 2. třídy
tabulka:

Družstvo PU V R P K Skóre Body
1.  Spartak Čelákovice C 7 6 1 0 0 84 : 42 19

2.  SKST Úvaly B 8 6 0 2 0 97 : 47 18

3.  Spolek sportu Líbeznice B 7 5 1 1 0 68 : 58 16

4.  TTC Říčany F 10 5 0 5 0 77 : 101 15

5.  Sokol Přezletice B 7 4 0 3 0 71 : 55 12

6.  SKST Úvaly C 9 3 2 4 0 81 : 81 11

7.  Sokol Velké Popovice C 8 3 1 4 0 69 : 75 10

8.  TTC Říčany E 8 2 1 5 0 67 : 77 7

9.  Sokol Mratín A 6 2 0 4 0 50 : 56 6

10.  ASK Stará Boleslav 7 2 0 5 0 55 : 71 6

11.  AERO Odolena Voda D 7 0 2 5 0 35 : 91 2

Bodovací turnaj mládeže v Líbeznicích 19. března 2022                                                                                                                                                       foto J. Srbek

Odkaz a kontakty:  
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420209/rocnik-2022/soutez-5045 
 
Příští rok předpokládáme, že se opět uskuteční mezinárodní utkání v anglic-
kém Sittingbornu, a to už asi dvacáté, o putovní pohár, který je zasvěcen bý-
valému hráči Jirkovi Zemánkovi. Akce je už tradiční a velmi přátelská s vysokou 
sportovní úrovní. 

Myslím, že se opět začíná blýskat na lepší časy, protože stolní tenis se v Lí-
beznicích hraje už od roku 1974 nepřetržitě. Věřím, že nadějní žáci a junioři, 
Adam Korejs, Adam Krejčí, David Veleba, Tomáš Pytelka, Matyáš Kotrbáček 
a další, po nás převezmou štafetu na dalších 50 let. 

Honza Srbek (+420 242 429 242)

50 LET STOLNÍHO TENISU V LÍBEZNICÍCH 
Rád bych vás informoval o současném dění v oddíle stolního tenisu.
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V pátek 22. října jsme se všichni sešli v Líbeznicích 
před klubovnou kvůli křtu Almanachu vydaného 
k výročí 100 let našeho střediska. Po krátkém po-
vídání a samotném křtu jsme naskákali do aut 
a vydali se směrem k naší cílové destinaci. Tou byl 
chatkový kemp Bucek v obci Třtice. Po ubytování 
jsme se najedli, každý snědl, co si dovezl. Poho-
dový večer jsme pak zakončili okolo půlnoci krát-

kým zápasem v nohejbale. V sobotu ráno jsme si 
mohli díky nevlídnému počasí trochu přispat, 
takže na výlet jsme vyrazili až okolo poledne, kdy 
už se začalo vyjasňovat. Naším cílem byl Křivoklát, 
kam jsme se zdárně dostali bez větších potíží. Od-
měnou nám byl skvělý oběd a krásný výhled na 
hrad. Po obědě jsme vyrazili na cestu zpět do 
kempu.

V květnu jsme položili kytici k pomníku na náměstí 
spolu se zástupci obce, už bez roušek, a to samé 
i v říjnu. 

Dne 21. května jsme uspořádali májovou zá-
bavu U Kouzelníka a zjistili, že zpívat jsme neza-

pomněli. Také jsme pomohli s organizací spolko-
vého benefičního plesu Na Chrupavce. 

Dne 4. června jsme podpořili výročí 140 let od 
založení baráčnické obce Petra Gutha v Praze 1. 
Dne 18. června jsme se rozjeli poznat krásy naší 

JAKÝ BYL ROK 2022 PRO NAŠE  
BARÁČNÍKY V LÍBEZNICÍCH? 
I když se mně to tak nejevilo, nebyl tak špatný. V únoru jsme se sešli na volebním sezení v Bistru 
Žlutá karta, provedli jsme volby na období 2022–2023 a v březnu v Dolínku na volebním sezení 
XVI. Župy K. H. Borovského, kde máme čtyřčlenné zastoupení v konšelstvu.

vlasti, a to do Jičína. Cestou zpět jsme udělali za-
stávku ve Vesci s roubenkami a v Sobotce, kde je 
dobrá cukrárna. Díky podpoře obce jsme nemuseli 
cenu za výlet zvyšovat. 

V září jsme pomohli s prodejem vstupenek na 
Líbeznickém posvícení a 8. října jsme se účastnili 
oslav 90 let od založení baráčníků ve Vinoři. 

Dne 23. listopadu jsme navštívili divadlo v Hor-
ních Počernicích a 26. listopadu jsme si poslechli 
české písničky a pořádně to roztočili na tanečku 
U Kouzelníka. 

Konec roku zakončíme dobrou večeří v restau-
raci a po sousedsku na Štědrý den na náměstí 
u svařáku.  

Věra Vörösová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

Trasa Bucek–Křivoklát a zpět: 43 km a 650 m převýšení                                                                                                                                                             foto Fred

CYKLOTOULKY KMENE STOKY –  
KŘIVOKLÁTSKO 2022 

Zpáteční cesta byla o poznání zajímavější než 
první polovina dne, jeli jsme více přírodou a bylo 
více problémů. Přes všechny křeče, rozbité kotníky 
a rozpadlá kola jsme se ale nakonec v pohodě vrátili 
do kempu, kde jsme pak už zbytek dne odpočívali. 
Nebyli bychom to však my, kdybychom stejně za 
chvíli zase nevzali míč a nezačali hrát všemožné hry 
a další aktivity.  

V neděli ráno jsme se sbalili, uklidili a vyrazili na 
cestu k domovu. Celý víkend se velmi povedl, 
a přestože jsme byli rozlámaní, tak se všem líbil. 

Tadeáš
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LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LETOPISY OBCE  
LÍBEZNICE 
XX. 

Vydání farářovo: Úroků 40 zl., daň z hlavy 30 kr., 
daň z 19 strychů farních polí 15 zl. 27 kr. a ze  
63 strychů zádušních polí 28 zl. 22,5 kr., třídní daň  
4 zl. 6 kr., domovní 4 zl., příspěvek seminaristům  
4 míry 3 čtvrtce žita = 5 zl. 15 kr., desátku 1 zl.  
20 kr., příspěvek semináře v hotovosti 48 kr., forti-
ficatorium 1 zl. 20 kr., daň z dědictví (odkazů) 1 zl. 

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

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 

JAK SE SKAUTOVALO V LÍBEZNICÍCH V ROCE 2022? 
Na začátku letošního roku mělo Skautské středisko Willi Líbeznice zaregistrováno 249 členů v sedmi dětských oddílech a jednom oddíle dospělých. 
Čtyři oddíly máme přímo v Líbeznicích, jsou to dva dívčí oddíly – Amazonky a Štiky – dva chlapecké – Stopaři a Surikaty. Líbezničtí skauti mají k dis-
pozici krásné klubovny ve Sportovní hale Na Chrupavce, nad bistrem Žlutá karta. Dalším pátým oddílem líbeznického střediska jsou vodní skauti 
5. Oceán v Hovorčovicích. Také oni mají svou klubovnu v objektu, kde je v Hovorčovicích obecní knihovna. Další je chlapecký oddíl Vlčí důl, který 
funguje ve Zloníně, kde má k dispozici klubovnu v nově zrekonstruovaném objektu Komunitního centra (nad restaurací Zlonínský Dvůr). Posledním 
sedmým oddílem je roverský kmen Fénix, který spojuje starší skauty a skautky na 15 let neboli rovery a rangers. Ti se scházejí v klubovně v Bašti.  

Rok 2022 byl pro skauty a skautky po covidové pře-
stávce postupným návratem do původní činnosti 
plné akcí, výletů, závodů a nadšení. Začátek roku 
byl ještě s covidovými omezeními. Například led-
nová soutěž Prahou plnou strašidel, které se kaž-
doročně účastní trojice z mnoha našich oddílů, 
měla trochu jiná pravidla než předchozí roky, aby 
se zamezilo velkému setkávání lidí na jednom 
místě. Kromě pražských strašidel se mladší děvčata 
vydala i do Brandýsa nad Labem, kde hledala bran-
dýská strašidla.  

Když to koncem února konečně vypadalo, že už 
žádná covidová opatření nebudou, přišla zpráva 
o napadení Ukrajiny Ruskem. Protože skauti rádi 
pomáhají, zapojili jsme se hned do několika sbírek 
na pomoc Ukrajině. Během března se Líbeznice za-
čaly zaplňovat ukrajinskými dětmi, a tak jsme se 
s nimi podělili o naše líbeznické klubovny. Dopoled -
ne se z kluboven staly školní třídy pro ukrajinské 
děti a odpoledne jsme je využívali pro skautské 
schůzky. 

DÍVČÍ – AMAZONKY A ŠTIKY 

Největšího úspěchu dosáhlo naše středisko 
v okresním kole Závodu světlušek a vlčat, které se 
konalo v 23. dubna v Klecanech. V okrese Praha- 
-východ máme nyní 11 skautských středisek a v této 
konkurenci dokázaly líbeznické světlušky obsadit 
první tři místa a líbeznická vlčata první dvě místa. 
Na družiny z ostatních středisek zbylo už jen jedno 
medailové místo. Všechny vítězné hlídky postoupily 

i do krajských kol závodu, kde dále reprezentovali 
Líbeznice a vedli si výborně i tam.  

Krásnou akci uspořádal v květnu pro celé středi-
sko vodácký oddíl 5. Oceán. Účastníci si mohli vy-
zkoušet jízdu na pramicích v soutěži nazvané „O ča-
jovou lžičku“. Jezdilo se na bývalé pískovně Baraba, 
kousek od Mělníka. 

Na začátku června se vypravilo dvacet starších 
skautů a skautek na mezinárodní skautské setkání 
Intercamp do Francie. Setkání se konalo v areálu 
přírodního muzea Ecomusée ďAlsace a zúčastnilo 
se ho 2 400 účastníků z různých evropských zemí 
a USA. Vyzkoušeli si týmové aktivity v mezinárod-
ních kolektivech a navštívili nádherná města Kolmar 
a Štrasburk.  

A když se přiblížilo léto a prázdniny, uspořádalo 
naše líbeznické středisko tři letní tábory v Hradča-
nech u Mimoně a jeden vodácký tábor na Šumavě 
u Lipna, kterých se celkem zúčastnilo asi 140 dětí. 
Tábory jsou vyvrcholením celoroční skautské čin-
nosti a vedoucí je plánují a připravují program již 
mnoho měsíců dopředu. Odměnou jim je radost 
dětí a nezapomenutelné společné zážitky v krásné 
přírodě.  

S prvním zářím začíná nejen nový školní rok, ale 
také nový skautský rok. Oddíly, které mají volná 
místa, nabírají nové členy a začíná poprázdninová 
činnost. Bohužel v posledních letech máme tak plné 
kapacity kluboven i vedoucích, že se přibírá vždy 
jen pár dětí. 

Na podzim se uskutečnila již tradiční celostředi-
sková výprava. Každý rok jezdíme na jiné místo 
a letos jsme se podívali do klubovny skautů 
v Chebu. Výprava letos byla jen pro světlušky a vl-

čata, ale i tak se jí zúčastnilo 44 dětí a vedoucích 
ze všech našich oddílů.  

Během podzimu se nám podařilo vydat první 
část našeho skautského almanachu, který nese 
název 100 let skautingu v Líbeznicích. Momentálně 
se pilně pracuje na dílu druhém. Příští rok totiž bu-
deme oslavovat přesně 100 let od založení skaut-
ského střediska Willi Líbeznice a bude vás čekat  
zajímavý program na toto téma. Oslavy budou pro-
bíhat od 10. do 12. listopadu roku 2023. 

CHLAPECKÉ – STOPAŘI  
A SURIKATY 

V listopadu jsme zorganizovali již třetí ročník 
rádcovského kurzu Závit pro účastníky ve věku  
13–15 let. Kurz je vzdělávací akce a je určen pro 
„rádce družin“, tzn. ty, kdo pomáhají připravovat 
program na schůzky nebo se chtějí naučit něco víc 
než na běžných schůzkách. 

Na konec roku mají všechny oddíly naplánovány 
vánoční besídky a rozloučení s rokem 2022. 

Ve všech vesnicích, kde naše středisko působí, 
budou skauti rozdávat Betlémské světlo, 23. pro-
since to bude v Bášti, 23.–24. prosince v Hovorčo-
vicích a na Štědrý den ve Zloníně a v Líbeznicích. 
Těšíme se, že se třeba potkáme a předáme vám pla-
mínek představující symbol míru, lásky, naděje 
a přátelství. 

Ivana Krausová 
foto Martin Šíla

36 kr., kominíku 2 zl. 24 kr. (škrtnuto), opravy na 
faře 10 zl. Úhrnem 112 zl. 55,5 kr. 

ŠKOLA 

Kdy byla škola líbeznická založena? Dne 27. listo-
padu 1676 rozkázal arcibiskup pražský Jan Bedřich 
hr. Waldštein všem vikářům a každému faráři 
a správci duchovnímu, by do čtrnácti dnů odpově-
děli k pěti (ze 42) otázkám škol se týkajících. Prvá 
z otázek byla: „Je-li při každém farním sídle škola 
pro cvičení mládeže?“ 

Když potom roku následujícího (1677) duchovní 
správce tehdejšího vikariátu kosteleckého (snad če-
lakovského?) odpovědi o školách, sobě podříze-
ných, předložil konsistoři, bylo v nich o škole líbez-
nické praveno: „V Líbeznicích zřídila se škola před 
rokem (tedy r. 1676) péčí pana kapitána či hejt-

mana (pakoměřického). Lze dle toho založení školy 
zdejší položiti do r. 1676. 

První zmínka o učiteli nachází se v zdejší farní 
matrice narozených r. 1692. Zápis zní: „31. března 
1692 okřtěn jest syn, jménem Jan Václav, otce Ma-
touše Lebedy, kantora tehdáž zdejšího a matky  
Kateřiny.“ Byl-li Matouš Lebeda prvním učitelem lí-
beznickým, nevíme, ale možno se tak téměř na jisto 
domnívati, neboť jako jsme od r. 1692 nalezli v ma-
trikách časté zmínky o učitelích zdejších, tak na-
opak před tímto rokem není ani stopy o nich 
a přece počínají matriky ty rokem 1655. 

První původní budova školní se nezachovala do 
dnů našich, bylať r. 1878 zbořena při stavbě vlečné 
dráhy do cukrovaru. 

AD

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  
Elliotová 

30. 12. 1865 narozen anglický spisovatel, básník 
a novinář, nositel Nobelovy ceny za literaturu Rudyard 
Kipling – Písně mužů, Kniha Džunglí, Mauglí
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Pořad vánočních bohoslužeb  
v kostele sv. Martina v Líbeznicích 
 
24. 12. Štědrý den (sobota) 

16 hod. Vánoční mše pro rodiny s dětmi  
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. 12. Boží Hod (neděle) 
10 hod. Mše sv. s lidovým zpěvem 

31. 12. Silvestr (sobota) 
16 hod. J. J. Ryba Česká mše vánoční 
Velký sbor, sóla, orchestr a varhany 
Řídí Lucie Stollová 

2023 
1. 1. Nový rok (neděle) 

10 hod. Mše sv. s lidovým zpěvem 

8. 1. Křtu Páně (neděle) 
10 hod. Mše sv. s lidovým zpěvem

Vánoce 2022

OBECNÍ KNIHOVNA

PROŽIJME SPOLEČNĚ VÁNOČNÍ PŘÍBĚH… 
Znovu a znovu se každý rok opakuje stejný příběh zrození nového života. A my lidé se rádi ne-
cháme unášet kouzlem, tajemnem a věčným zázrakem a také neochvějnou vírou v otevřená srdce 
nás všech. Vánoce jsou svátky rodiny, a to nejen té úzké, kdy se u společného stolu sejdou rodiče 
s dětmi, ale ve vzpomínkách jsou místem i pro ty, které jsme nepřestali milovat, přestože jim ne-
úprosný běh času vyměřil jejich pozemskou pouť. 

Duch vánočních svátků v nás nepřestává žít. Je 
mýtem, legendou opředenou o lidské tradice. 

Božena Němcová ve své nesmrtelné Babičce 
vzpomíná na chvíle vzrušení před příchodem Ježíška 
na Starém bělidle, kdy babička tuto kouzelnou 
idylku dokázala dětem pohádkově přiblížit: 

 
„Přinese nám Jezulátko něco?“ ptaly se děti ba-

bičky potajmo, když se začalo uklízet ze stolu. „To 
já nemohu vědět, uslyšíte jestli zazvoní,“ řekla ba-
bička. Děti menší postavily se k oknu, míníce, že  
Jezulátko musí jít okolo oken a že je uslyší. „Což 
nevíte, že není Jezulátko vidět ani slyšet?“ pravila 
babička. 

„Jezulátko sedí v nebi na zlatých oblacích. Ne-
slyšíte nic než zvonku hraní.“ 

Děti se dívaly do oken, nábožně babičku po- 
slouchajíce. V tom kmitla okolo světlá zář a zvenku 
zazněl hlas zvonku. Děti sepjaly ruce, Adélka pak 
šeptala tiše: „Babičko, to světlo bylo Jezulátko, 
viďte?“ Babička přisvědčila, v tom také matka do 
dveří vcházela, oznamujíc dětem, že v babiččině 
světnici Jezulátko jim nadělilo.  

 
Tato krásná vánoční symbolika má své kořeny ve 

známé biblické události, kdy – jak dokazuje sv. Ma-

touš ve svém evangeliu – obdarovali mudrcové 
právě narozené děťátko ve městě Betlémě. 

V našich krajích je to Ježíšek, který k nám takto 
vstupuje každý rok o Štědrém večeru. 

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, kdy k nám promlouvají 
rorátní zpěvy, jsou to i svatoštěpánské koledy a pas-
torely jako perly lidové tvořivosti. Hudba v tomto 
čase nás provází prakticky až do svátků Tří králů, 
kdy se provozovaly v dřívějších dobách různé vá-
noční hry. 

K vrcholným umělcům u nás v tomto směru 
bezesporu patří český kantor a vlastenec Jakub 
Jan Ryba a jeho Česká mše vánoční. Je i více než 
dvě stě let po svém vzniku symbolem českých 
Vánoc a holdem narození Ježíše Krista. U nás v Lí-
beznicích se tato mše hraje každý rok v kostele sv. 
Martina. 

Nejslavnější vánoční píseň, která se rozeznívá 
prakticky po celém světě, měla premiéru o půlnoci 
Štědrého večera roku 1818 v kostele sv. Mikuláše 
v malebném městečku Obendorf. Původní název 

zněl „Píseň z nebes“. Dnes ji známe jako „Tichá 
noc, svatá noc“ autorů Josepha Franze Mohra 
a Franze Xavera Grubera. 

O Vánocích se rádi obracíme k pověrám, mý- 
tům a poddáváme se jejich podmanivému kouzlu. 
Zlatá či zelená snítka jmelí tuto nádhernou atmo-
sféru dokáže dotvářet. Proto s pomocí jeho křeh-
kých větviček rádi krášlíme příjemné prostředí 
svého domova. S ranním rozbřeskem na Štědrý 
den je zavěšujeme nad štědrovečerní tabuli, aby-
chom pak v naději očekávali, že nám splní přání, 
když je zašeptáme do plamínku první zapálené 
svíčky na vánočním stromečku. Polibek pod ním 
pak umocňuje tu nádhernou, neopakovatelnou 
a kouzelnou moc lásky k bližnímu, ať je to pusa 
od maminky, objetí dobrých přátel, či polibek 
z čisté lásky. 

Dopřejme si proto v těchto chvílích vánoční ra-
dosti to štěstí, že můžeme být spolu se svými dra-
hými a našemu srdci nad jiné blízkými a ponořme 
se do tajemství vánočního času. 

Pokoj lidem dobré vůle… 
 
/Zdroje: J. Jarkovský – Příběh českých vánoc/ 

AD
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Kalendář akcí  
pro rok 2022/2023

 24. 12.  Setkání s punčem a betlémským  
světlem na Mírovém náměstí 

2023 

   14. 1.  Líbeznický ples 
   11. 3.  Maškarní ples

KALENDÁŘ AKCÍ ZUŠ 2022

Akce se konají v uměleckém sále ZUŠ – www.zuslibeznice.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

19. 12.   11. vánoční Líbeznění, 18:00 hodin 
20. 12.    Koncert smyčcového oddělení,  

18:30 hodin 

Klidné prožití svátků  
vánočních a mnoho krásných 

i šťastných chvil v roce 2023  
přejí 

zastupitelé a pracovníci  
obce Líbeznice


