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JARNÍ AKCE!

Od 1. 4. do 30. 4. 2008

Betonová cihla 
29 x 14 x 6,5 cm

Betonová dlaždice 
50 x 50 x 5 cm

Dekorační kamenivo 
frakce 22 – 32 mm

9,– Kč/ks
70,– Kč/ks

732,– Kč/t
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Máte zájem o nejčerstvější inforMace z obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?
sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

ZMěna terMínu akce Dětský Den!
Z technických důvodů je Dětský den přesunut 

na 24. května 2008

nej, nej, nej jiřího kraMpoLa
„Nesnáším nevelkorysé, lakomé lidi… to je mi 
přímo odporné.“, říká mj. Jiří Krampol  v roz-
hovoru, který poskytl našemu Zpravodaji.
Jiří Krampol vypadá skvěle! Snad nám odpustí, 
že připomeneme jeho blížící se životní jubi-
leum – v létě t.r. oslaví neuvěřitelných  70! Je 
vitální, usměvavý, přímý v řeči s jasným názo-
rem na věc a s nezaměnitelným úsměvem při 
vyprávění historek a vtipů. Tenhle úsměv před 
pointou, který si většina z nás pamatuje z jeho 
vyprávění, dává tušit, že i samotný vypravěč se 
dobře baví.
Jak se máte pane Krampole?
Já  dobře,  přestál  jsem nedávno několik 
nemocnic, měl jsem zápal plic, důsledkem 
toho jsem měl arytmii, ale v už je to dobré. 
Všechno jsem si zavinil ale sám, protože 
jsem se při  tenisu zpotil, nechal  jsem si 
mokré tričko a už to bylo.
Jak vzpomínáte na Váš veleúspěšný pořad Nikdo 
není dokonalý a co říkáte dnešnímu humoru 
v televizi?
Je to už půldruhého roku, co jsme skončili 
a točili jsme ho 10 a půl roku. Vzpomínám 
na to vše v dobrém, protože dělat přes 10 let 
pořad tohoto typu je nad lidské síly a jak to 
zpětně sleduji, musel jsem zažít, podle mých 
keců, asi 13 životů… (smích). Prostě v tako-
vém pořadu nešlo o to, zda-li to všechno 
člověk prožil opravdu, ale o to, aby se lidi 
bavili. Dnes, kromě několika pořadů, např. 
Honzy Krause, Karla Šípa a Marka Ebena 

mi nejvíc vadí, že chybí  lidi se smyslem 
pro humor. Jak může rozhodovat například 
o zábavných pořadech člověk, který smysl 
pro humor postrádá? A proč se stále a stále 
lidi dívají na socialistickou agitku typu Anděl 
na horách? No protože tam hrála řada skvě-
lých herců a hráli situace tak výborně, že bez 
ohledu na to, že je to film z odborářského 
prostředí s mnoha klišé, to pořád lidi baví 
a tudíž zajímá.
Často jste vyprávěl v pořadu Nikdo není doko-
nalý o Vašem učiteli Miloši Nedbalovi a jeho 
hereckých kolezích, jak se navzájem dobírali 
a panovala mezi nimi rivalita. Jak to vnímáte?
Víte, rivalita mezi nimi byla, ale když pak 
mistr Pivec zemřel, ten Nedbal tam stál u té 
rakve a brečel. Mezi nimi, stejně jak se zmi-
ňuje o „pomluvách“ mezi herečkami Adina 
Mandlová, to nebyly pomluvy ve smyslu 
nenávisti, zloby a záště  jako se  to stává 
například mezi tzv. kamarádkami.
Jak vzpomínáte na éru socialismu ve vztahu 
k Vašim filmovým rolím?
Vadí mi v současnosti jedna věc, a to, kecy 
rádoby ex post, typu:“ Měli jste udělat tohle 
a tohle“. Já, když jsem dostal roli, ať už to 
byl pohraničník a nebo policista, skákal jsem 
tři metry do vzduchu, protože jsem chtěl 
hrát. A ještě ke všemu, nikdy jsem si neu-
měl představit, že se tady režim změní. Tak 
„prozíravý“ jsem nebyl… Byla taková doba. 
V časech, kdy jsem v Semaforu vystupoval se 

BLahopřání
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

v měsíci prosinci: Samec Josef, Vejvodová Eva, Vacková Marie, Marounek Karel, Bíbová Hana • v měsíci lednu: Pokorná Milada 
v měsíci únoru: Klácel Jaromír, Šup Jaroslav, Beránek Miloslav, Nytrová Emílie, Kulhánková Naďěžda, Maříková Dobroslava, Vacek 
Jiří, Došlá Rosina, Horáčková Eva, Štemproková Zdeňka • v měsíci březnu: Vacková Jarmila, Hrabalová Magdaléna, Horký Otto

Slávkem Šimkem a měli jsme v jedné scénce něco 
o indiánech – rudých bratrech, zavolal si nás na ÚV 
KSČ soudruh Müller, šéf kultury a dostali jsem 
strašné kapky. Chtěl bych vidět, jak by se zacho-
vali a jací by byli tenkrát hrdinové ti, kteří nás dnes 
soudí. Ve skupině Miloslava Šimka nebyl nikdo 
v KSČ a stále slýchám výčitky tohoto typu. Proč? 
Nemám rád zvednuté varující a vyčítající prsty. 

/pokračování na straně 3/

Vážení  spoluobčané, poslední dobou dochází v naší obci 
k poškozování majetku tzv. grafity, které hyzdí soukromý 
i obecní majetek. Vzhledem k tomu, že policejní práce se 
neobejde bez spolupráce s veřejností, prosím proto všechny 
spoluobčany, kteří budou mít poznatky vedoucí k odhalení 
pachatelů trestných činů i přestupků, aby se s důvěrou obrátili 
na Obecní policii Líbeznice, tel. 724 112 124, která v případě 
nutnosti zajistí oznamovateli anonymitu.
Usilujeme o to, aby pořádek a bezpečí nebyly jen prázdné pojmy.

Rudolf SEDLÁK, velitel Obecní policie Líbeznice

jen nebýt lhostejní!

EXPRESS 
NEBANKOVNÍ 
     PŮJČKY 

pro zaměstnance, důchodce, 
OSVČ a ženy na MD... 

Bankou ani jinde neprojdete? U nás ano! 

Tel.: 720 386 371

PURTEX s.r.o., - výrobce 
matrací,  250 66 Zdiby 
u Prahy, Ústecká 103

přijme:
 pracovnici na pozici mistrová šicí dílny 

pro výrobu potahů matrací 

 pracovnice pro šití potahů na matrace 
pro šicí dílnu

 pracovníka na obsluhu prošívacího stroje 
Mammut - požadujeme  vyučení v technickém 
oboru  nebo SŠ, znalost PC. Pracoviště Klecany, 

Parkerova 617. Nástup možný ihned. 
Nabídky se životopisem zasílejte na e-mail: 

korinek@purtex.cz, tel: 724 344 090, 284 021 823.

 prodavače pro firemní prodejnu 
ve Zdibech u Prahy. Výhodou praxe v obchodě, 

zodpovědnost, PC, ŘP sk. B. Nabídky se 
životopisem zasílejte na e-mail:  

hubackova@purtex.cz, tel: 284 021 811.

SEPARACE ODPADU !

Bioodpad (posekaná tráva, listí, kuchyňský odpad) nepatří do příkopu, směsného 
odpadu, za plot a ani na skládku.

Sběr plných pytlů z chodníku u Vašeho domu a rozvoz prázdných pytlů – 
každé pondělí od 18:00 hodin.

Objednávky pytlů (50 Kč /120 litrů/ ks) na tel. čísle 731 105 030 

pondělí, úterý 8 – 14 hodin, středa 13 – 19 hodin. Možno též SMS zprávou 24 hodin denně.

www.kompostarna.cz

inZerce



Vážení občané,
nedávno jsem obdržel výsledky krajské soutěže 
obcí v třídění odpadu a zjistil jsem, že se naše 
obec pohybuje až kdesi ve spodní části druhé 
poloviny výsledkové tabulky, což jistě není 
důvod k oslavě. Přitom rozhodujícími kritérii 
byl nejen podíl vytříděného a nevytříděného 
odpadu, ale třeba také průměrná hmotnost 
takového odpadu odvezená z jednoho kontej-
neru. Z tohoto vyplývá, že občané netřídí tak, 
jak by mohli, protože k tomu nemají finanční 
motivaci, dále často požadují  přistavení dalšího 
kontejneru, aniž využijí kapacitu stávajících. 
Například kartónové obaly jsou často v kontej-
neru na papír v původním tvaru kvádru, takže 
zaberou velký objem, stejně tak plastové obaly 
jsou často v kontejneru na plasty v původním 
tvaru. Přitom kartónový obal je možno rozlo-

žit a vytvořit z něj hromádku zabírající zlomek 
původního objemu. Stejně tak je možno sli-
sovat polyetylenovou láhev např. sešlápnutím 
a tím zmenšit tak její objem. To nemluvím 
o tom, že často je v těchto kontejnerech něco, 
co tam rozhodně nepatří. 
Protože věřím, že v naší obci nebydlí méně 
inteligentní občané než v obcích, které  se 
v soutěži umístily na předních místech, je to 
možná způsobeno i malým prostorem, který 
obec  věnuje  informování  a  přesvědčování 
veřejnosti v této důležité oblasti. Možná, že si 
dostatečně neuvědomujeme, že cena uložení 
odpadu na skládku soustavně roste, takže nyní 
jsou náklady na likvidaci komunálního odpadu 
již dvojnásobné než před lety, přičemž popla-
tek daný zákonem stále zůstává ve výši 500 Kč 
na občana. Ten uhradí zhruba 50% skutečných 

nákladů. Přitom obec nemůže občanům nabíd-
nout snížení poplatku při dokonalejším třídění, 
zejména když náklady na tříděný odpad rostou 
podle počtu kontejnerů, ale příjmy rostou jen 
podle skutečné hmotnosti vytříděného odpadu, 
která je z výše uvedených důvodů nižší, než by 
být mohla. 
Na závěr dovolte, abych vám sdělil alespoň 
jednu pozitivní zprávu, kterou  je nabídka  
odvozu bioodpadu (posekaná tráva, listí, odpad 
ze zpracované zeleniny apod.). Tuto službu si 
lze objednat u firmy AGROMARKET. Je to 
služba zejména pro ty,  kteří nemají čas odvá-
žet bioodpad v sobotu do sběrného dvora. Více 
o této službě pojednává samostatný inzertní  
příspěvek. 
Přeji Vám hezké prožití jarního období  

Otakar Hlavín, starosta

iZer po pLastice Má úspěch!

tříDíMe oDpaD - tříDění pLastů
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inforMace Z oBecního úřaDu

V prvním pololetí se žáci naší školy účastnili 
několika soutěží a v mnoha se úspěšně umístili 
na předních místech.
V soutěži takový je náš svět, kterou každoročně 
organizuje Úřad městské části pro Prahu 3, 
získali ocenění tito žáci:
•  za  3. místo ve výtvarné oblasti - pavel 
nádvorník ze 7. ročníku
• čestné uznání ve výtvarně-literární oblasti - 
Zuzana hromadová a kristýna pospíchalová 
z 8. ročníku
Dalším skvělým úspěchem je určitě 1. místo 
Milana klejzara ze 7. ročníku v literární soutěži 
nakladatelství albatros s tematem: Můj nejhrůz-
nější a nejbáječnější zážitek z prázdnin. Soutěže 
se účastnilo více jak 600 žáků a studentů.
Ve výtvarné soutěži kdo umí, ten umí, kterou 
vyhlásila Obchodní akademie Satalice a kterou  

zaštiťuje každoročně Magistrát Prahy 2, repre-
zentovaly a propagovaly svoji obec se svými 
projekty tyto žákyně:
• Markéta kolínová a Zuzana hromadová (8. r.) 
- Kostely povodí Mratínského potoka - síťotisk
• štěpánka oliveriusová, kristýna Zemanová 
a Lenka schneiderová  (6.  r.)  - Naše  obec 
Líbeznice
• kristýna hladká  (8.  r.)  -  Kostely  okolí 
Líbeznic - kresba
• petra černohorská, pavlína Morkusová 
a kateřina hacklová (7. r.) - Kapličky v okolí 
Líbeznic

Všechna  výtvarná  dí la  byla  vyst avena 
na Novoměstské radnici. Děvčata za svoje pro-
jekty získala Zvláštní cenu odborné poroty, 
kterou převzala od náměstkyně primátora hlav-
ního města Prahy.

Koncem února proběhla na naší škole recitační 
soutěž.V kategorii mladších žáků zvítězili 
a do obvodního kola postupují: 1. jitka černá - 
3. ročník, 2. tomáš vyhlídal - 3. ročník.

V kategorii starších žáků se umístili: 1. Lenka 
schneidrová - 6. ročník - postupuje do obvod-
ního kola, 2. josef vyhlídal - 6. ročník - postu-
puje do obvodního kola, 2. kristýna Zemanová 
- 6. ročník - náhradník do obv. kola, 3. Lucie 
vorlíčková - 6. ročník

Všem  vítězům  blahopřejeme  a  doufáme, 
že  budou  ve  svých  soutěžních  úspěších 
pokračovat.

Kolektiv redakce školního časopisu 
ZŠ Líbeznice - Ať se ví !

úspěchy žáků LíBeZnické ZákLaDní škoLy

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje 
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Vážení čtenáři,
mezi nejmladší a zároveň nejrozšířenější oba-
lové materiály patří plasty. Důvody  jejich 
masového  rozšíření  jsou bezesporu  jejich 
přednosti,  jako  je pevnost, nepropustnost, 
snadná tvarovatelnost a zejména malá hmot-
nost v porovnání s ostatními materiály. Plastů 
používaných jako obaly a konstrukční mate-
riály je nepřeberné množství a stále přibývají 
nové. V souvislosti s jejich neustále narůstají-
cím množstvím a skutečností, že se vyrábějí 
převážně z neobnovitelných zdrojů, se zvy-
šují požadavky na jejich recyklaci. Základním 
předpokladem pro úspěšnou recyklaci plastů je 
jejich důkladné roztřídění na dotřiďovacích lin-
kách a samozřejmostí musí být absence nečis-
tot, jako jsou zbytky potravin nebo chemikálií. 
Ty totiž mohou celý proces recyklace výrazně 
zkomplikovat nebo úplně znemožnit. I když se 
způsoby sběru v jednotlivých oblastech mohou 
lišit, princip dotřídění na dotřiďovacích linkách 
je stejný. Jednotlivé plasty se musí od sebe 

ručně oddělit. Z linek pak ke konečnému zpra-
cování odjíždějí již tzv. jednodruhové materi-
ály, které je snadné zpracovat. V příštím díle se 
budeme věnovat podrobněji PET lahvím, které 
patří mezi nejlépe zpracovatelné plasty.

PET lahve se velmi často považují za symbol 
konzumu, bývá poukazováno na jejich přítom-
nost v přírodě. Přesto se jedná o materiál, který 
je plně recyklovatelný a v našich krajích je nej-
více recyklovaným plastem. Zpracování PET 
lahví předchází jejich třídění na dotřiďovací 
lince. Tam se lahve třídí podle barev a spolu 
s víčky i etiketami se lisují do balíků. Znamená 
to tedy, že víčka i etikety mohou na lahvích 
zůstat. Dále se PET lahve namelou na malé 
kousky, tzv. flakes, které se vyperou ve vodní 
lázni. Při praní se odstraňují víčka, etikety, 
zbytky lepidel, kterými jsou etikety přilepené, 
a také zbytky nápojů. Takto vyprané kousky 
jsou základní surovinou pro recyklaci. 

V ČR existují dvě technologie na zpracování 
PET lahví. Ta první je v Plané nad Lužnicí, kde 
se PET lahve taví a vytlačují se z nich textilní 

vlákna. Z vláken se vyrábějí netkané textilie, 
zátěžové koberce, koberce do automobilů apod. 
Druhá továrna, která  je v Jílovém u Prahy, 
vyrábí z PET lahví nové  lahve. Recyklát  je 
použit na výrobu  jádra  lahve a povrch  se 
potáhne novým, nepoužitým materiálem. Tím 
se dosáhne stoprocentní nezávadnosti lahve, 
výroba takovýchto lahví je navíc levnější než 
výroba z primární suroviny. Velká část vytří-
děných PET lahví se také vyváží do zahra-
ničí. PET lahve se obchodují na světové burze 
a jejich největším odběratelem je Čína, kam se 
odvážejí v lodních kontejnerech, ve kterých se 
do Evropy dováží např. textil. V Číně se z PET 
lahví vyrábějí zejména textilní vlákna. V příš-
tím díle si přiblížíme recyklaci ostatních druhů 
plastů.

Průměrný občan Středočeského kraje vytřídí 
ročně 7,1 kg plastů! Více než 8 tisíc tun plastů 
tak neskončí na skládkách odpadů, což potvr-
zuje, že třídění odpadů má smysl!

Nezapomeňte, třídění odpadů dává starým 
věcem nový život.

Pane Krampole, mám se Vás ptát, s kterou politic-
kou stranou sympatizujete či zda máte svého nej-
oblíbenějšího politika?
Nikdy nebudu mít svou politickou stranu ani 
pravici ani levici, notabene, když si myslím, že 
tady žádné stranické polarizování neexistuje. 
Ale zeptejte se mě, koho bych rád viděl jako 
prezidenta.
Tak koho?
Marka Ebena, je to mimořádně vzdělaný člo-
věk, má ohromné charisma, umí mluvit, umí 
se chovat, je relativně ještě mladý. I přesto, že 
Marek Eben je absolutně z jiného těsta než 
jsem já, to nemá s tím nic společného, ale 
například nikdo jiný nemohl dělat Anežku, 
nikdo líp už nikdy neudělá Tý, Tý, a nikdo 
by lépe  neudělal Plovárnu. Je to člověk, který 
má nadhled, tak trochu, ale  s přesnou dáv-
kou, tzv. ucmrndne fór, umí si udělat  srandu 
z ostatních, ale také ze sebe.
Jaký máte vztah k Praze a konkrétně k okolí 
Pařížské, kde bydlíte?
Bydlím nyní  tady, vlastně v centru Prahy, 
nedaleko Židovského města a odmalička mám 
k tomuto koutu Prahy silný vztah. Chodil jsem 
sem, ještě když jsme bydleli na Žižkově. Přečetl 
jsem spoustu  knih s židovskou tematikou 
a mám tady krámek, kde mi schovávají právě 
tento druh literatury. Např. kniha „Kavárna 
Fénix aneb se židy je legrace“ je skvost, ale 
jedna z nejkrásnějších knížek, kterou jsem kdy 
četl, a myslím, že jsem nic krásnějšího v životě 
nečetl,  je kniha od Axela Muntheho Kniha 
o životě a smrti. Dokonce mi ji před několika 
lety sehnal jeden známý vázanou v kůži.

O čem to je? 
Velmi stručně řečeno: Je to prostě o tom, že 
když člověk opravdu v životě něco chce, tak 
toho dosáhne. A to se mi líbí.
Co Vám nejvíc vadí v současnosti?
No, vadí mi celosvětová glorifikace „nýmandů“. 
To  je  to,  co  je  nejstrašnější,  že  hodnoty 
jsou absolutně pomýlené. To, že např. Eva 
Urbanová dostane celosvětově prestižní oce-
nění v oboru zpěv nebo že Roman Šebrle získá 
zlatou medaili, o tom se skoro nepíše anebo 
tak možná se to člověk dočte na straně 15, ale 
o tom, že se nějaký kretén svlíknul do naha 
na Náměstí Republiky, toho jsou plné noviny... 
a příkladů tohoto typu je víc než dost!  A to se 
týká nedocenění více oblastí, např. výzkumu 
v lékařství,  oblasti umění a mnoha dalších. 
A to mi vadí. Z některých tzv. prvostránko-
vých „zpráv“ opravdu nespím týden…!!
Rád a často cestujete. Kde jste byl nejčastěji a kde 
se Vám nejvíc líbilo?
Byl jsem 27 krát např. v USA, ale nejvíc se mi 
líbilo před čtyřmi lety v Jihoafrické republice.  
Byl jsem v Johannesburgu a v Kapském Městě, 
navštívil jsem Cape Point, Mys dobré naděje, 
viděl jsem Stolovou horu. Byla to nejkrásnější 
místa, co jsem v životě viděl. Rasismus jsem 
tam vůbec nepociťoval, zvláště Kapské Město 
je pro mě, se svým kosmopolitním složením 
obyvatelstva a jejich vztahy mezi sebou, mode-
lem moderního světa, světa bez válek a vůbec 
světa tak, jak by měl vypadat.
Kdo Vás v životě nejvíc ovlivnil, jak v profesním tak 
v soukromém životě?
Strašně moc vděčím profesoru Rakovi, který 

učil na Divadelní fakultě zahraniční - sever-
ské divadlo, později učil v Upsale, ve Švédsku, 
který mě vlastně navedl na hodnotnou četbu. 
Byl jsem totiž z našeho Žižkova vzácně nese-
čtělý, o  světové  literatuře  jsem neměl  ani 
potuchy. Za hodně  vděčím panu profeso-
rovi Lukavskému, díky němuž jsem se dostal 
k herectví a byl přijat na DAMU. On to byl, 
kdo se přimluvil, aby mě vzali. Měl jsem velmi 
rád Vlastimila Brodského, Jiřího Vosku, Karla 
Högera. Za hodně také vděčím panu Josefu 
Hirschalovi.
Jaký typ ženy se Vám nejvíc líbí?
To máte jako s botami. Jdete si vybrat z tisíců 
a zrovna si vyberete a ani nevíte proč právě 
jen ty jediné, třeba i laciné, které se vám líbí. 
Nezáleží na  tom, zda  je  černá, blondýna, 
vysoká, štíhlá či při těle. Má něco, co se nedá 
identifikovat a líbí se to právě jen a jen Vám.
Povězte mi, co je Vaše  hobby? Slyšela jsem něco 
o malování.
Já malovat vůbec neumím, ale přesto  jsem 
kdysi udělal v rozmezí pondělí až čtvrtek přes 
100 obrazů, z nichž většinu mi můj kamarád 
a vynikající český malíř Josef Vyleťal dobře 
prodal v tehdejším západním Německu a při-
vezl mi pěkné peníze. A za to jsem mu pěkně 
poděkoval… (smích).

Za všechny čtenáře líbeznického Zpravodaje 
děkujeme  mnohokrát  za  rozhovor,  pře-
jeme hodně zdraví a štěstí a těšíme se opět 
na humor v podání Jiřího Krampola, ať už pro-
střednictvím TV obrazovky, filmu či divadla.

Zpracovala PhDr. Eva Kupcová

V pátek 4. dubna a nově též pro velký zájem 
i v pondělí 7. dubna, vždy v 19.30 hod. se 
bude  konat  v Divadle  kouzel  premiéra 
nového zábavného pořadu baviče Zdeňka 
Izera a Petra Freunda s názvem Po plastice 
pípl! Diváci  se budou moci opět  setkat 
s jedinečným a nezaměnitelným humorem 
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené parodie televizních pořadů, zábav-

ných soutěží a imitování celé řady popu-
lárních českých  i zahraničních zpěváků 
a zpěvaček. Vše v živém podání bez jaké-
hokoliv playbacku doplněné nejrůznějšími 
zábavnými kostýmy a převleky. Vstupenky 
na všechna představení si můžete zakoupit 
v pokladně divadla a také v předprodeji 
v Pizzerii U kouzelníka v přízemí divadla. 

Petra Pavlíková

  Druh odpadu PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové 

obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, 
lepenka, kancelářský papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité 

plenky

PLASTY

sešlápnuté pet lahve, plastové nádoby a lahve, plastové 
kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, 

jogurtů  a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, 
prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících 

prostředků

do kontejneru nepatří bakelit, guma, pvc, linoleum, 
pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly 

od chemikálií olejů a barev

SKLO bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací 
sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla

NÁPOJOVÉ 
KARTONY 

vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod. do kontejneru nebo stojanu nepatří nápojové kartony se 
zbytky potravin

KAM S VAŠÍM ODPADEM? co kam patří a nepatří...

Skautské středisko v Líbeznicích uspořádalo  9. února svůj již druhý ples.
Konal se v restauraci “U jezera „ ve Zloníně. O ples byl letos velký zájem, 
o čemž svědčí to, že většina vstupenek byla prodána dávno předem. K posle-
chu a tanci hrála skupina MEGA.
V průběhu plesu měla děvčata ze skautského oddílu taneční vystoupení, 
které diváky velmi nadchlo. Za svitu pochodní skautky roztočily barevná 
kola v setmělém sále a předvedly světelnou show spojenou s tancem s šátky. 
Skauti uspořádali během večera několik tanečních soutěží pro pobavení. 
Vyvrcholením plesu byla bohatá tombola, za kterou všem, kteří do ní přispěli, 
děkujeme. Mohu říci, a to určitě nejen za sebe, že letošní Skautský ples se 
vydařil, a proto se již dnes můžeme těšit na ten příští.              Václav Mikoláš

skautský pLes
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Vážení občané,
nedávno jsem obdržel výsledky krajské soutěže 
obcí v třídění odpadu a zjistil jsem, že se naše 
obec pohybuje až kdesi ve spodní části druhé 
poloviny výsledkové tabulky, což jistě není 
důvod k oslavě. Přitom rozhodujícími kritérii 
byl nejen podíl vytříděného a nevytříděného 
odpadu, ale třeba také průměrná hmotnost 
takového odpadu odvezená z jednoho kontej-
neru. Z tohoto vyplývá, že občané netřídí tak, 
jak by mohli, protože k tomu nemají finanční 
motivaci, dále často požadují  přistavení dalšího 
kontejneru, aniž využijí kapacitu stávajících. 
Například kartónové obaly jsou často v kontej-
neru na papír v původním tvaru kvádru, takže 
zaberou velký objem, stejně tak plastové obaly 
jsou často v kontejneru na plasty v původním 
tvaru. Přitom kartónový obal je možno rozlo-

žit a vytvořit z něj hromádku zabírající zlomek 
původního objemu. Stejně tak je možno sli-
sovat polyetylenovou láhev např. sešlápnutím 
a tím zmenšit tak její objem. To nemluvím 
o tom, že často je v těchto kontejnerech něco, 
co tam rozhodně nepatří. 
Protože věřím, že v naší obci nebydlí méně 
inteligentní občané než v obcích, které  se 
v soutěži umístily na předních místech, je to 
možná způsobeno i malým prostorem, který 
obec  věnuje  informování  a  přesvědčování 
veřejnosti v této důležité oblasti. Možná, že si 
dostatečně neuvědomujeme, že cena uložení 
odpadu na skládku soustavně roste, takže nyní 
jsou náklady na likvidaci komunálního odpadu 
již dvojnásobné než před lety, přičemž popla-
tek daný zákonem stále zůstává ve výši 500 Kč 
na občana. Ten uhradí zhruba 50% skutečných 

nákladů. Přitom obec nemůže občanům nabíd-
nout snížení poplatku při dokonalejším třídění, 
zejména když náklady na tříděný odpad rostou 
podle počtu kontejnerů, ale příjmy rostou jen 
podle skutečné hmotnosti vytříděného odpadu, 
která je z výše uvedených důvodů nižší, než by 
být mohla. 
Na závěr dovolte, abych vám sdělil alespoň 
jednu pozitivní zprávu, kterou  je nabídka  
odvozu bioodpadu (posekaná tráva, listí, odpad 
ze zpracované zeleniny apod.). Tuto službu si 
lze objednat u firmy AGROMARKET. Je to 
služba zejména pro ty,  kteří nemají čas odvá-
žet bioodpad v sobotu do sběrného dvora. Více 
o této službě pojednává samostatný inzertní  
příspěvek. 
Přeji Vám hezké prožití jarního období  

Otakar Hlavín, starosta

iZer po pLastice Má úspěch!

tříDíMe oDpaD - tříDění pLastů

NeJ, NeJ, NeJ... pokračování ze strany 1
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V prvním pololetí se žáci naší školy účastnili 
několika soutěží a v mnoha se úspěšně umístili 
na předních místech.
V soutěži takový je náš svět, kterou každoročně 
organizuje Úřad městské části pro Prahu 3, 
získali ocenění tito žáci:
•  za  3. místo ve výtvarné oblasti - pavel 
nádvorník ze 7. ročníku
• čestné uznání ve výtvarně-literární oblasti - 
Zuzana hromadová a kristýna pospíchalová 
z 8. ročníku
Dalším skvělým úspěchem je určitě 1. místo 
Milana klejzara ze 7. ročníku v literární soutěži 
nakladatelství albatros s tematem: Můj nejhrůz-
nější a nejbáječnější zážitek z prázdnin. Soutěže 
se účastnilo více jak 600 žáků a studentů.
Ve výtvarné soutěži kdo umí, ten umí, kterou 
vyhlásila Obchodní akademie Satalice a kterou  

zaštiťuje každoročně Magistrát Prahy 2, repre-
zentovaly a propagovaly svoji obec se svými 
projekty tyto žákyně:
• Markéta kolínová a Zuzana hromadová (8. r.) 
- Kostely povodí Mratínského potoka - síťotisk
• štěpánka oliveriusová, kristýna Zemanová 
a Lenka schneiderová  (6.  r.)  - Naše  obec 
Líbeznice
• kristýna hladká  (8.  r.)  -  Kostely  okolí 
Líbeznic - kresba
• petra černohorská, pavlína Morkusová 
a kateřina hacklová (7. r.) - Kapličky v okolí 
Líbeznic

Všechna  výtvarná  dí la  byla  vyst avena 
na Novoměstské radnici. Děvčata za svoje pro-
jekty získala Zvláštní cenu odborné poroty, 
kterou převzala od náměstkyně primátora hlav-
ního města Prahy.

Koncem února proběhla na naší škole recitační 
soutěž.V kategorii mladších žáků zvítězili 
a do obvodního kola postupují: 1. jitka černá - 
3. ročník, 2. tomáš vyhlídal - 3. ročník.

V kategorii starších žáků se umístili: 1. Lenka 
schneidrová - 6. ročník - postupuje do obvod-
ního kola, 2. josef vyhlídal - 6. ročník - postu-
puje do obvodního kola, 2. kristýna Zemanová 
- 6. ročník - náhradník do obv. kola, 3. Lucie 
vorlíčková - 6. ročník

Všem  vítězům  blahopřejeme  a  doufáme, 
že  budou  ve  svých  soutěžních  úspěších 
pokračovat.

Kolektiv redakce školního časopisu 
ZŠ Líbeznice - Ať se ví !

úspěchy žáků LíBeZnické ZákLaDní škoLy

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje 
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Vážení čtenáři,
mezi nejmladší a zároveň nejrozšířenější oba-
lové materiály patří plasty. Důvody  jejich 
masového  rozšíření  jsou bezesporu  jejich 
přednosti,  jako  je pevnost, nepropustnost, 
snadná tvarovatelnost a zejména malá hmot-
nost v porovnání s ostatními materiály. Plastů 
používaných jako obaly a konstrukční mate-
riály je nepřeberné množství a stále přibývají 
nové. V souvislosti s jejich neustále narůstají-
cím množstvím a skutečností, že se vyrábějí 
převážně z neobnovitelných zdrojů, se zvy-
šují požadavky na jejich recyklaci. Základním 
předpokladem pro úspěšnou recyklaci plastů je 
jejich důkladné roztřídění na dotřiďovacích lin-
kách a samozřejmostí musí být absence nečis-
tot, jako jsou zbytky potravin nebo chemikálií. 
Ty totiž mohou celý proces recyklace výrazně 
zkomplikovat nebo úplně znemožnit. I když se 
způsoby sběru v jednotlivých oblastech mohou 
lišit, princip dotřídění na dotřiďovacích linkách 
je stejný. Jednotlivé plasty se musí od sebe 

ručně oddělit. Z linek pak ke konečnému zpra-
cování odjíždějí již tzv. jednodruhové materi-
ály, které je snadné zpracovat. V příštím díle se 
budeme věnovat podrobněji PET lahvím, které 
patří mezi nejlépe zpracovatelné plasty.

PET lahve se velmi často považují za symbol 
konzumu, bývá poukazováno na jejich přítom-
nost v přírodě. Přesto se jedná o materiál, který 
je plně recyklovatelný a v našich krajích je nej-
více recyklovaným plastem. Zpracování PET 
lahví předchází jejich třídění na dotřiďovací 
lince. Tam se lahve třídí podle barev a spolu 
s víčky i etiketami se lisují do balíků. Znamená 
to tedy, že víčka i etikety mohou na lahvích 
zůstat. Dále se PET lahve namelou na malé 
kousky, tzv. flakes, které se vyperou ve vodní 
lázni. Při praní se odstraňují víčka, etikety, 
zbytky lepidel, kterými jsou etikety přilepené, 
a také zbytky nápojů. Takto vyprané kousky 
jsou základní surovinou pro recyklaci. 

V ČR existují dvě technologie na zpracování 
PET lahví. Ta první je v Plané nad Lužnicí, kde 
se PET lahve taví a vytlačují se z nich textilní 

vlákna. Z vláken se vyrábějí netkané textilie, 
zátěžové koberce, koberce do automobilů apod. 
Druhá továrna, která  je v Jílovém u Prahy, 
vyrábí z PET lahví nové  lahve. Recyklát  je 
použit na výrobu  jádra  lahve a povrch  se 
potáhne novým, nepoužitým materiálem. Tím 
se dosáhne stoprocentní nezávadnosti lahve, 
výroba takovýchto lahví je navíc levnější než 
výroba z primární suroviny. Velká část vytří-
děných PET lahví se také vyváží do zahra-
ničí. PET lahve se obchodují na světové burze 
a jejich největším odběratelem je Čína, kam se 
odvážejí v lodních kontejnerech, ve kterých se 
do Evropy dováží např. textil. V Číně se z PET 
lahví vyrábějí zejména textilní vlákna. V příš-
tím díle si přiblížíme recyklaci ostatních druhů 
plastů.

Průměrný občan Středočeského kraje vytřídí 
ročně 7,1 kg plastů! Více než 8 tisíc tun plastů 
tak neskončí na skládkách odpadů, což potvr-
zuje, že třídění odpadů má smysl!

Nezapomeňte, třídění odpadů dává starým 
věcem nový život.

Pane Krampole, mám se Vás ptát, s kterou politic-
kou stranou sympatizujete či zda máte svého nej-
oblíbenějšího politika?
Nikdy nebudu mít svou politickou stranu ani 
pravici ani levici, notabene, když si myslím, že 
tady žádné stranické polarizování neexistuje. 
Ale zeptejte se mě, koho bych rád viděl jako 
prezidenta.
Tak koho?
Marka Ebena, je to mimořádně vzdělaný člo-
věk, má ohromné charisma, umí mluvit, umí 
se chovat, je relativně ještě mladý. I přesto, že 
Marek Eben je absolutně z jiného těsta než 
jsem já, to nemá s tím nic společného, ale 
například nikdo jiný nemohl dělat Anežku, 
nikdo líp už nikdy neudělá Tý, Tý, a nikdo 
by lépe  neudělal Plovárnu. Je to člověk, který 
má nadhled, tak trochu, ale  s přesnou dáv-
kou, tzv. ucmrndne fór, umí si udělat  srandu 
z ostatních, ale také ze sebe.
Jaký máte vztah k Praze a konkrétně k okolí 
Pařížské, kde bydlíte?
Bydlím nyní  tady, vlastně v centru Prahy, 
nedaleko Židovského města a odmalička mám 
k tomuto koutu Prahy silný vztah. Chodil jsem 
sem, ještě když jsme bydleli na Žižkově. Přečetl 
jsem spoustu  knih s židovskou tematikou 
a mám tady krámek, kde mi schovávají právě 
tento druh literatury. Např. kniha „Kavárna 
Fénix aneb se židy je legrace“ je skvost, ale 
jedna z nejkrásnějších knížek, kterou jsem kdy 
četl, a myslím, že jsem nic krásnějšího v životě 
nečetl,  je kniha od Axela Muntheho Kniha 
o životě a smrti. Dokonce mi ji před několika 
lety sehnal jeden známý vázanou v kůži.

O čem to je? 
Velmi stručně řečeno: Je to prostě o tom, že 
když člověk opravdu v životě něco chce, tak 
toho dosáhne. A to se mi líbí.
Co Vám nejvíc vadí v současnosti?
No, vadí mi celosvětová glorifikace „nýmandů“. 
To  je  to,  co  je  nejstrašnější,  že  hodnoty 
jsou absolutně pomýlené. To, že např. Eva 
Urbanová dostane celosvětově prestižní oce-
nění v oboru zpěv nebo že Roman Šebrle získá 
zlatou medaili, o tom se skoro nepíše anebo 
tak možná se to člověk dočte na straně 15, ale 
o tom, že se nějaký kretén svlíknul do naha 
na Náměstí Republiky, toho jsou plné noviny... 
a příkladů tohoto typu je víc než dost!  A to se 
týká nedocenění více oblastí, např. výzkumu 
v lékařství,  oblasti umění a mnoha dalších. 
A to mi vadí. Z některých tzv. prvostránko-
vých „zpráv“ opravdu nespím týden…!!
Rád a často cestujete. Kde jste byl nejčastěji a kde 
se Vám nejvíc líbilo?
Byl jsem 27 krát např. v USA, ale nejvíc se mi 
líbilo před čtyřmi lety v Jihoafrické republice.  
Byl jsem v Johannesburgu a v Kapském Městě, 
navštívil jsem Cape Point, Mys dobré naděje, 
viděl jsem Stolovou horu. Byla to nejkrásnější 
místa, co jsem v životě viděl. Rasismus jsem 
tam vůbec nepociťoval, zvláště Kapské Město 
je pro mě, se svým kosmopolitním složením 
obyvatelstva a jejich vztahy mezi sebou, mode-
lem moderního světa, světa bez válek a vůbec 
světa tak, jak by měl vypadat.
Kdo Vás v životě nejvíc ovlivnil, jak v profesním tak 
v soukromém životě?
Strašně moc vděčím profesoru Rakovi, který 

učil na Divadelní fakultě zahraniční - sever-
ské divadlo, později učil v Upsale, ve Švédsku, 
který mě vlastně navedl na hodnotnou četbu. 
Byl jsem totiž z našeho Žižkova vzácně nese-
čtělý, o  světové  literatuře  jsem neměl  ani 
potuchy. Za hodně  vděčím panu profeso-
rovi Lukavskému, díky němuž jsem se dostal 
k herectví a byl přijat na DAMU. On to byl, 
kdo se přimluvil, aby mě vzali. Měl jsem velmi 
rád Vlastimila Brodského, Jiřího Vosku, Karla 
Högera. Za hodně také vděčím panu Josefu 
Hirschalovi.
Jaký typ ženy se Vám nejvíc líbí?
To máte jako s botami. Jdete si vybrat z tisíců 
a zrovna si vyberete a ani nevíte proč právě 
jen ty jediné, třeba i laciné, které se vám líbí. 
Nezáleží na  tom, zda  je  černá, blondýna, 
vysoká, štíhlá či při těle. Má něco, co se nedá 
identifikovat a líbí se to právě jen a jen Vám.
Povězte mi, co je Vaše  hobby? Slyšela jsem něco 
o malování.
Já malovat vůbec neumím, ale přesto  jsem 
kdysi udělal v rozmezí pondělí až čtvrtek přes 
100 obrazů, z nichž většinu mi můj kamarád 
a vynikající český malíř Josef Vyleťal dobře 
prodal v tehdejším západním Německu a při-
vezl mi pěkné peníze. A za to jsem mu pěkně 
poděkoval… (smích).

Za všechny čtenáře líbeznického Zpravodaje 
děkujeme  mnohokrát  za  rozhovor,  pře-
jeme hodně zdraví a štěstí a těšíme se opět 
na humor v podání Jiřího Krampola, ať už pro-
střednictvím TV obrazovky, filmu či divadla.

Zpracovala PhDr. Eva Kupcová

V pátek 4. dubna a nově též pro velký zájem 
i v pondělí 7. dubna, vždy v 19.30 hod. se 
bude  konat  v Divadle  kouzel  premiéra 
nového zábavného pořadu baviče Zdeňka 
Izera a Petra Freunda s názvem Po plastice 
pípl! Diváci  se budou moci opět  setkat 
s jedinečným a nezaměnitelným humorem 
Zdeňka Izera. Jako vždy přijdou na řadu 
oblíbené parodie televizních pořadů, zábav-

ných soutěží a imitování celé řady popu-
lárních českých  i zahraničních zpěváků 
a zpěvaček. Vše v živém podání bez jaké-
hokoliv playbacku doplněné nejrůznějšími 
zábavnými kostýmy a převleky. Vstupenky 
na všechna představení si můžete zakoupit 
v pokladně divadla a také v předprodeji 
v Pizzerii U kouzelníka v přízemí divadla. 

Petra Pavlíková

  Druh odpadu PATŘÍ NEPATŘÍ

PAPÍR
noviny, časopisy, reklamní letáky, kartony, sešity, papírové 

obaly, krabice roztrhané na menší kusy, balicí papír, 
lepenka, kancelářský papír, sešity, obálky

do kontejneru nepatří mokrý, mastný nebo jinak 
znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité 

plenky

PLASTY

sešlápnuté pet lahve, plastové nádoby a lahve, plastové 
kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, 

jogurtů  a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, 
prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících 

prostředků

do kontejneru nepatří bakelit, guma, pvc, linoleum, 
pneumatiky, novodurové trubky, plastové obaly 

od chemikálií olejů a barev

SKLO bílé nebo barevné sklo, vymyté skleněné láhve, zavařovací 
sklenice, tabulové sklo

do kontejneru nepatří keramika, porcelán, autosklo, 
drátěné sklo a zrcadla

NÁPOJOVÉ 
KARTONY 

vypláchnuté krabice od džusů, mléka apod. do kontejneru nebo stojanu nepatří nápojové kartony se 
zbytky potravin

KAM S VAŠÍM ODPADEM? co kam patří a nepatří...

Skautské středisko v Líbeznicích uspořádalo  9. února svůj již druhý ples.
Konal se v restauraci “U jezera „ ve Zloníně. O ples byl letos velký zájem, 
o čemž svědčí to, že většina vstupenek byla prodána dávno předem. K posle-
chu a tanci hrála skupina MEGA.
V průběhu plesu měla děvčata ze skautského oddílu taneční vystoupení, 
které diváky velmi nadchlo. Za svitu pochodní skautky roztočily barevná 
kola v setmělém sále a předvedly světelnou show spojenou s tancem s šátky. 
Skauti uspořádali během večera několik tanečních soutěží pro pobavení. 
Vyvrcholením plesu byla bohatá tombola, za kterou všem, kteří do ní přispěli, 
děkujeme. Mohu říci, a to určitě nejen za sebe, že letošní Skautský ples se 
vydařil, a proto se již dnes můžeme těšit na ten příští.              Václav Mikoláš

skautský pLes
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JARNÍ AKCE!

Od 1. 4. do 30. 4. 2008

Betonová cihla 
29 x 14 x 6,5 cm

Betonová dlaždice 
50 x 50 x 5 cm

Dekorační kamenivo 
frakce 22 – 32 mm

9,– Kč/ks
70,– Kč/ks

732,– Kč/t
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Máte zájem o nejčerstvější inforMace z obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?
sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

ZMěna terMínu akce Dětský Den!
Z technických důvodů je Dětský den přesunut 

na 24. května 2008

nej, nej, nej jiřího kraMpoLa
„Nesnáším nevelkorysé, lakomé lidi… to je mi 
přímo odporné.“, říká mj. Jiří Krampol  v roz-
hovoru, který poskytl našemu Zpravodaji.
Jiří Krampol vypadá skvěle! Snad nám odpustí, 
že připomeneme jeho blížící se životní jubi-
leum – v létě t.r. oslaví neuvěřitelných  70! Je 
vitální, usměvavý, přímý v řeči s jasným názo-
rem na věc a s nezaměnitelným úsměvem při 
vyprávění historek a vtipů. Tenhle úsměv před 
pointou, který si většina z nás pamatuje z jeho 
vyprávění, dává tušit, že i samotný vypravěč se 
dobře baví.
Jak se máte pane Krampole?
Já  dobře,  přestál  jsem nedávno několik 
nemocnic, měl jsem zápal plic, důsledkem 
toho jsem měl arytmii, ale v už je to dobré. 
Všechno jsem si zavinil ale sám, protože 
jsem se při  tenisu zpotil, nechal  jsem si 
mokré tričko a už to bylo.
Jak vzpomínáte na Váš veleúspěšný pořad Nikdo 
není dokonalý a co říkáte dnešnímu humoru 
v televizi?
Je to už půldruhého roku, co jsme skončili 
a točili jsme ho 10 a půl roku. Vzpomínám 
na to vše v dobrém, protože dělat přes 10 let 
pořad tohoto typu je nad lidské síly a jak to 
zpětně sleduji, musel jsem zažít, podle mých 
keců, asi 13 životů… (smích). Prostě v tako-
vém pořadu nešlo o to, zda-li to všechno 
člověk prožil opravdu, ale o to, aby se lidi 
bavili. Dnes, kromě několika pořadů, např. 
Honzy Krause, Karla Šípa a Marka Ebena 

mi nejvíc vadí, že chybí  lidi se smyslem 
pro humor. Jak může rozhodovat například 
o zábavných pořadech člověk, který smysl 
pro humor postrádá? A proč se stále a stále 
lidi dívají na socialistickou agitku typu Anděl 
na horách? No protože tam hrála řada skvě-
lých herců a hráli situace tak výborně, že bez 
ohledu na to, že je to film z odborářského 
prostředí s mnoha klišé, to pořád lidi baví 
a tudíž zajímá.
Často jste vyprávěl v pořadu Nikdo není doko-
nalý o Vašem učiteli Miloši Nedbalovi a jeho 
hereckých kolezích, jak se navzájem dobírali 
a panovala mezi nimi rivalita. Jak to vnímáte?
Víte, rivalita mezi nimi byla, ale když pak 
mistr Pivec zemřel, ten Nedbal tam stál u té 
rakve a brečel. Mezi nimi, stejně jak se zmi-
ňuje o „pomluvách“ mezi herečkami Adina 
Mandlová, to nebyly pomluvy ve smyslu 
nenávisti, zloby a záště  jako se  to stává 
například mezi tzv. kamarádkami.
Jak vzpomínáte na éru socialismu ve vztahu 
k Vašim filmovým rolím?
Vadí mi v současnosti jedna věc, a to, kecy 
rádoby ex post, typu:“ Měli jste udělat tohle 
a tohle“. Já, když jsem dostal roli, ať už to 
byl pohraničník a nebo policista, skákal jsem 
tři metry do vzduchu, protože jsem chtěl 
hrát. A ještě ke všemu, nikdy jsem si neu-
měl představit, že se tady režim změní. Tak 
„prozíravý“ jsem nebyl… Byla taková doba. 
V časech, kdy jsem v Semaforu vystupoval se 

BLahopřání
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

v měsíci prosinci: Samec Josef, Vejvodová Eva, Vacková Marie, Marounek Karel, Bíbová Hana • v měsíci lednu: Pokorná Milada 
v měsíci únoru: Klácel Jaromír, Šup Jaroslav, Beránek Miloslav, Nytrová Emílie, Kulhánková Naďěžda, Maříková Dobroslava, Vacek 
Jiří, Došlá Rosina, Horáčková Eva, Štemproková Zdeňka • v měsíci březnu: Vacková Jarmila, Hrabalová Magdaléna, Horký Otto

Slávkem Šimkem a měli jsme v jedné scénce něco 
o indiánech – rudých bratrech, zavolal si nás na ÚV 
KSČ soudruh Müller, šéf kultury a dostali jsem 
strašné kapky. Chtěl bych vidět, jak by se zacho-
vali a jací by byli tenkrát hrdinové ti, kteří nás dnes 
soudí. Ve skupině Miloslava Šimka nebyl nikdo 
v KSČ a stále slýchám výčitky tohoto typu. Proč? 
Nemám rád zvednuté varující a vyčítající prsty. 

/pokračování na straně 3/

Vážení  spoluobčané, poslední dobou dochází v naší obci 
k poškozování majetku tzv. grafity, které hyzdí soukromý 
i obecní majetek. Vzhledem k tomu, že policejní práce se 
neobejde bez spolupráce s veřejností, prosím proto všechny 
spoluobčany, kteří budou mít poznatky vedoucí k odhalení 
pachatelů trestných činů i přestupků, aby se s důvěrou obrátili 
na Obecní policii Líbeznice, tel. 724 112 124, která v případě 
nutnosti zajistí oznamovateli anonymitu.
Usilujeme o to, aby pořádek a bezpečí nebyly jen prázdné pojmy.

Rudolf SEDLÁK, velitel Obecní policie Líbeznice

jen nebýt lhostejní!

EXPRESS 
NEBANKOVNÍ 
     PŮJČKY 

pro zaměstnance, důchodce, 
OSVČ a ženy na MD... 

Bankou ani jinde neprojdete? U nás ano! 

Tel.: 720 386 371

PURTEX s.r.o., - výrobce 
matrací,  250 66 Zdiby 
u Prahy, Ústecká 103

přijme:
 pracovnici na pozici mistrová šicí dílny 

pro výrobu potahů matrací 

 pracovnice pro šití potahů na matrace 
pro šicí dílnu

 pracovníka na obsluhu prošívacího stroje 
Mammut - požadujeme  vyučení v technickém 
oboru  nebo SŠ, znalost PC. Pracoviště Klecany, 

Parkerova 617. Nástup možný ihned. 
Nabídky se životopisem zasílejte na e-mail: 

korinek@purtex.cz, tel: 724 344 090, 284 021 823.

 prodavače pro firemní prodejnu 
ve Zdibech u Prahy. Výhodou praxe v obchodě, 

zodpovědnost, PC, ŘP sk. B. Nabídky se 
životopisem zasílejte na e-mail:  

hubackova@purtex.cz, tel: 284 021 811.

SEPARACE ODPADU !

Bioodpad (posekaná tráva, listí, kuchyňský odpad) nepatří do příkopu, směsného 
odpadu, za plot a ani na skládku.

Sběr plných pytlů z chodníku u Vašeho domu a rozvoz prázdných pytlů – 
každé pondělí od 18:00 hodin.

Objednávky pytlů (50 Kč /120 litrů/ ks) na tel. čísle 731 105 030 

pondělí, úterý 8 – 14 hodin, středa 13 – 19 hodin. Možno též SMS zprávou 24 hodin denně.

www.kompostarna.cz

inZerce


