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SLOVO STAROSTY✍TÉMA MĚSÍCE

AUTOBUSY
V MLHÁCH

Milí spoluobčané,

dostává se Vám do ruky nová podoba 
Líbeznického zpravodaje. Věřím, že se Vám bude 
líbit a že se díky ní snadno a rychle dostanete 
ke všem potřebným informacím o dění v naší obci. 
Zároveň se budete s Líbeznickým zpravodajem 
setkávat ve svých schránkách častěji než dosud – 
nové číslo vyjde každý měsíc. Bude to tak trochu 
zkouška naší obce, zda aktivity všech spolků 
a práce vedení obce zaplní každý měsíc čtyři 
strany zpravodaje. Já se toho neobávám, protože 
velký díl únorového čísla zaplní materiály, které se 
do tohoto vydání už nevešly.

Vedle nové podoby zpravodaje pracujeme 
i na novém obecním webu, který přinese nové 
služby a funkce. 

Ptáte se, jestli těch informací nebude na tak 
velkou obec zbytečně mnoho? V této oblasti platí: 
raději více než méně. Stará pravda navíc říká, že 
informací není nikdy dost. Je na každém občanovi, 
jestli se bude o dění v obci zajímat. V každém 
případě ale chceme, aby každý, kdo ten zájem mít 
bude, se k informacím dostal co nejsnáze.

Rok 2011 v obci
Letošní rok bude pro obec opravdu náročný 

a bude záležet i na správném toku informací, 
abychom jím prošli co nejlépe. V polovině roku
by se mělo začít jezdit po obchvatu obce.
To bude pro obec bezesporu historická změna 
a změní například i podmínky pro místní 
podnikatele. Začneme pracovat na dokončení 
kanalizace. Do země se kopne hned na jaře.
I to bude vyžadovat úzkou spolupráci a co nejlepší 
komunikaci mezi obcí a občany. Rád bych při 
této příležitosti také upozornil, že již předchozí 
obecní zastupitelstvo rozhodlo o příspěvku 
majitelů stávajících nemovitostí na vybudování 
kanalizačních přípojek v jednotné výši 35 tisíc 
korun. Tuto částku bude opravdu nutné do konce 
letošního roku obci zaplatit. Uvádím to v nejdelším 
možném předstihu, protože chápu,
že to není zanedbatelná investice. Celkové 
náklady na dokončení kanalizace představují 
bezmála 33 miliónů korun. Do realizace se 
můžeme pustit jen díky dotaci Ministerstva 
zemědělství ve výši 20 miliónů korun. O pomoc 
jsme požádali samozřejmě také Středočeský 
kraj. Odpověď ale ještě nemáme. Zbytek bude 
obec muset zaplatit ze svého rozpočtu a úvěru. 
Příspěvky od obyvatel jej pokryjí jen z části.

Přeji zajímavé počtení a dobrý rok 2011.
Martin Kupka

Středočeský kraj informoval obce na přelo-
mu roku o záměru zrušit desítky autobu-
sových spojů. Změny by se podle předlo-
ženého návrhu dotkly linek, které zajišťují 
dopravní obslužnost i pro Líbeznice.

Pokud by došlo k omezení dopravy podle 
zmíněného návrhu, znamenalo by to vážné 
zhoršení dopravní obslužnosti celého regio-
nu. Například na lince Mělník – Libiš – Praha 
by podle návrhu zbylo ze 42 spojů pouhých 
9. Například na lince Praha – Mělník – Štětí by 
mělo dojít ke zrušení 26 spojů ze současných 
32. Zůstalo by jich tedy jen 6, slovy šest. Ome-
zení by navíc podle krajského přípisu mělo 
platit už od 1. února. (V případě linky Nerato-
vice – Praha provozované společností Veolia je 
škrtů naštěstí méně.)

Místo věcných argumentů jsme se ovšem 
od pana hejtmana dočkali jen politického vysvět-
lení, že za změnami stojí vládní škrty. To je ale 
zjevně v rozporu se skutečností. Středočeský kraj 
letos dostává od státu více, než dostal v loňském 
roce – v položce daňových příjmů bude mít podle 
schváleného rozpočtu o 150 miliónů více. Nikoli 
méně, jak by napovídalo hejtmanovo tvrzení.

Šetřit v ekonomicky složité situaci je samo-
zřejmě nezbytné. Cestou je ale spíše zkvalitnění 
grafi konu dopravy. Oddálení či vypuštění spo-
jů, které se po pěti minutách zbytečně zdvojují. 
Další cesta k úsporám vede přes zapojení spojů 
do Pražské integrované dopravy. Obec o tom 
v posledních dnech informovali sami dopravci. 
Praha by tomu podle jejich slov byla nakloně-
na. Ve výsledku by takový krok mohl dokonce 
znamenat zlepšení dopravy a v každém pří-
padě úsporu pro samotný kraj. Nic takového 
se ale v dopisech kraje a v následných reak-
cích neobjevilo. Pan hejtman na svých škrtech 
trvá. Zcela protichůdné a nelogické je ovšem 
rozhodnutí krajského vedení zachovat jízdné 
pro žáky a studenty zdarma. Dojde tak možná 
k paradoxní situaci – k čemu bude sleva, když 
nebude čím jezdit?

Skutečně zarážející na celém návrhu Středočes-
kého kraje je, že neobsahuje žádnou ekonomic-
kou analýzu ani věrohodné údaje o vytíženosti 
jednotlivých linek. Mezi spoji označenými ke zru-
šení jsou spoje, které prokazatelně využívají i žáci 
a studenti k cestě do školy a další k cestě do prá-
ce. Naplňují tedy přesně tzv. základní dopravní 
obslužnost, za kterou je kraj odpovědný.

Spolu se starosty dalších obcí Regionu povodi 
Mratínského potoka jsme se proto obrátili otevře-
ným dopisem na hejtmana Středočeského kraje 
a vyzvali jej, aby celý návrh přehodnotil a podlo-
žil věcnými argumenty. Obáváme se, že omezení 
autobusových spojů může zkomplikovat dojíždění 
za prací, do škol a za zdravotní péčí tisícům lidí, 
může dojít ke zhoršení dopravní situace v celém 
regionu vlivem nárůstu individuální dopravy a ko-
nečně se může zvýšit nezaměstnanost a zhoršit 
ekonomická situace celého regionu.

Hejtman a jeho náměstek pro dopravu 
uvedli v médiích rozdílné termíny spuštění 
krajských škrtů v dopravě. Zatímco hejtman 
trvá na svém začátku února, jeho náměstek 
se nechal slyšet, že bude navrhovat posun 
do března. Zatím tedy nevíme, jak to ve sku-
tečnosti bude vypadat a co se s autobusovými 
spoji stane. Určitě se ale v sobotu 29. ledna 
od 18 hodin zúčastníme mimořádného jedná-
ní krajského zastupitelstva k tomuto tématu. 
O jeho svolání požádal klub zastupitelů ODS 
a pan hejtman vyšel vstříc – našel toto neob-
vyklé datum a čas. Snad bude nakonec přízni-
vé pro veřejnou dopravu a obyvatele středo-
českých obcí a měst.

- mk -

Podrobný návrh krajských škrtů v dopravě 
najdete na obecním webu www.libeznice.cz.

Kvůli kraji je autobusová doprava v mlhách – není jasné, jaké spoje tu od února budou stavět 
a jaké kraj zruší

O dalších novinkách, problémech 
a připravovaných projektech obce se dozvíte 
na www.libeznice.cz a také na obecní stránce 
na sociální síti facebook www.facebook.com/
obec.libeznice.

Číslo měsíce:
1985 – tolik obyvatel je v Líbeznicích přihlášeno 
k trvalému pobytu k 1. 1. 2011.
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Nový pavilon mateřské školy a škol-
ní družiny Bezinka se v pondělí 3. ledna 
2011 otevřel dětem. Samy si při slavnost-
ním otevření přestřihly pásku. Asistoval 
jim spolu se současným starostou obce 

Martinem Kupkou i jeho předchůdce Otakar 
Hlavín, ředitelky obou škol Iva Pekárková 
a Martina Podlipná. Kmotry se stali senátor-
ka Veronika Vrecionová (ODS) a poslanec 
Stanislav Huml (VV).

„Rádi bychom, aby se všechny děti cítily v ma-
teřské škole bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, 
byly u nás šťastné a spokojené, a abychom se 
v péči o ně vydali s rodiči na cestu spolupráce, 
vzájemné důvěry a otevřenosti,“ uvedla při ote-
vření ředitelka mateřské školy Martina Podlipná.

Obec Líbeznice nový pavilon vybudovala ze 
svého rozhodnutí a ze svých vlastních prostřed-
ků v rekordně krátkém čase 5 měsíců. Stavba 
si vyžádala náklady 8 mil. Kč. Podařilo se tak 
rozšířit kapacitu místní mateřské školy o dalších 
25 dětí. Stejný počet dětí bude využívat také 
školní družinu. Pro mnoho mladých rodin, kte-
ré v Líbeznících žijí léta nebo se sem nedávno 
přistěhovaly, se počátkem roku 2011 významně 
zjednodušil život.

Obec tak vyřešila na dlouhou dobu jeden 
ze svých vážných problémů – nedostatek míst 
v mateřské škole. Časový rekord nevytvořila 
jen samotná stavba. Krátký byl i čas od prv-
ních úvah, přes projekt až po rozhodnutí 
obecního zastupitelstva. V jiných obcích se 
přitom takové rozhodnutí táhne léta. Pozitivní 
roli v tomto případě sehrál i zájem a aktivní 
zapojení rodičů.

- na -

LÍBEZNICKÉ DĚTI 
MAJÍ OD LEDNA 
BEZINKU

Aby tu byly děti šťastné a spokojené – přála 
při otevření Bezinky ředitelka mateřské školy 
Martina Podlipná

Obecní zastupitelstvo schválilo těsně před 
Vánocemi rozpočet pro rok 2011. Na jeho 
přípravě se jako každoročně podíleli za-
městnanci Obecního úřadu, Rada obce 
a nově se k rozpočtu před jeho schválením 
vyjádřil i Finanční výbor.

OBECNÍ FINANCE JSOU V DOBRÉ KONDICI
Dobrou zprávou pro všechny občany Lí-
beznic je, že hospodaření obce je zdravé. 
Obec nemá žádné vážné finanční problémy. 
I v roce 2011 počítá obecní rozpočet s vyrov-
naným hospodařením, kdy rozpočet s příjmy 
i výdaji počítá ve stejné výši 25 180 000 Kč. 
Rozpočet však ještě nezahrnuje významné 
výdaje, kterými v roce 2011 budou investice 
do dostavby kanalizace a zateplení budovy 
základní školy. Návrh financování těchto akcí 
bude připraven do konce ledna, vzhledem 
k tomu, že část prostředků na připravované 
projekty má obec jako rezervu z minulosti 
a část bude financována případnou půjčkou, 
na jejíž postupnou úhradu má také obec do-
statek financí, příznivá bilance rozpočtu by 
měla být zachována.

PŘÍJMY VERSUS VÝDAJE
Příjmy v roce 2011 vycházejí z dlouhodobých 
zkušeností a reality roku 2010. Nejvýznam-
nější změny v příjmové části rozpočtu pro-
ti roku 2010 zaznamenává položka příjmů 
daně z nemovitosti, kde by mělo dojít té-
měř k 100% nárůstu, způsobenému zejména 
zvýšením koefi cientu pro výpočet daně z ne-
movitosti. 

Rozpočet počítá s mírným navýšením výdajů 
na údržbu komunikací (zde se projeví napří-
klad tuhá zima a investice do opravy komunikací 
v havarijním stavu), na dopravní obslužnost 
(nový spoj z Báště), na údržbu zdravotního 
střediska (zejména oprava střechy), v kapito-
le tělovýchova, volný čas, zájmová činnost 
a posvícení (tradiční příspěvky na spolko-
vou činnost a vybudování prostoru pro spolky 
ve staré škole), na veřejné osvětlení (rozšíření 
sítě pouličního osvětlení), na péči o veřejnou 
zeleň (úpravy zeleně po realizaci poslední fáze 
dostavby kanalizace). Ke zvýšení významnému 
z hlediska procentuálního dochází u požární 
ochrany, to je dáno nároky na pořízení nové 
techniky a vybavení hasičů. V případě nákladů 
na zastupitelstvo obce je vyšší částka dána 
zvýšením počtu uvolněných zastupitelů obce.

Není ambicí tohoto článku rozklíčovat všech-
ny položky, zájemci, kteří chtějí do obecního roz-
počtu více proniknout, mají možnost na webo-
vých stránkách nebo v úředních hodinách přímo 
na obecním úřadě.

JAK NA TO, ABY BYLO JEŠTĚ LÉPE
Všechno, co je dobré, však může být ještě lepší. 
Příjmová část obecního rozpočtu se může navý-
šit zejména v kapitole daně z příjmu fyzických 
osob ze závislé činnosti. Kdyby se všichni, kte-
ří v obci žijí, ale nemají zde trvalý pobyt, přihlá-
sili, mohla by obec být řádově o několik milionů 
bohatší. Tyto prostředky by poté bylo možné vy-
užít k dalšímu rozvoji obce. V obecním rozpočtu 
je několik poměrně výrazných položek, které si 
zaslouží pozornost a které mohou v budoucnu 
přinést dílčí úspory. Jde například o smlouvu 
na správu pouličního osvětlení, kde i drobná 
úspora je v řádech stotisíců. Pozornost věnova-
ná takovýmto položkám se vyplatí a bude priori-
tou zastupitelstva nejen v roce 2011.

František Grunt
předseda Finančního výboru

HOSPODAŘENÍ 
OBCE V ROCE 2011

Od listopadu působí 
při obecním zastupitel-
stvu Výbor pro rozvoj 
obce. V předchozích ob-
dobích nesl název sta-
vební. Už tato změna 
naznačuje, že by se měl 
do budoucna více zabý-
vat koncepcí dalšího rozvoje Líbeznic. Nadále 
se bude vyjadřovat k záměrům, které by se 
měly v obci realizovat a připomínkovat bude 
například i návrhy změn územních plánů okol-
ních obcí. Předsedkyní výboru se stala Blanka 
Hašková. Svůj pohled na obec přibližuje v ná-
sledujícím rozhovoru.

V Líbeznících bydlíte od malička. Jak hod-
notíte současnou tvář obce?

První dojem při průjezdu obcí asi není nejlepší 
a určitě máme co zlepšovat. Minulá zastupitel-
stva se soustředila na to, abychom měli v pořád-
ku „střeva“ – všechny rozvody, plyn, kanalizaci 
a aby se odvedla dopravní zátěž. V letošním 
a příštím roce by se kanalizace měla dokončit. 
To nejdůležitější bude hotovo a můžeme se víc 
začít soustředit na vše hezké a víc viditelné – uli-
ce, chodníky, parky, náměstí. Abychom byli ne-
jen funkční, ale zároveň i hezká obec.

Co pokládáte za největší přednost Líbeznic?
Předností je, že jsme kousek od Prahy a při 

tom zůstáváme obcí, ve které se lidé navzájem 
pozdraví a kde vám sousedka vyndá popelnice, 
když zapomenete. Děsí mě anonymita města. 
Přestože jsme se rozrostli, myslím že pospolitost 
z naší obce nezmizela. Za to jsem ráda.

Čemu byste do budoucna chtěla jako 
předsedkyně Výboru pro rozvoj obce po-
moci a čemu naopak zabránit?

Pomoci Líbeznicím k dalším projektům typu re-
vitalizace historického jádra obce, díky kterému 
okolí kostela prokouklo. Chtěli bychom dobudo-
vat chodníky tam, kde nejsou, zpevnit povrchy 
komunikací v místech, kde je stav nejzoufalejší, 
a vytvořit fungující centrum obce. Myslím, že 
na 4 roky je  to rozumný a snad splnitelný plán 
vzhledem k fi nančním možnostem Líbeznic.

Čemu chci zabránit? Rozhodně další plošné 
výstavbě u nás v obci a v tom je zajedno, zaplať 
Pán Bůh, celé součastné zastupitelstvo. 

Čím se Výbor pro rozvoj obce v součas-
nosti zabývá?

Připravili jsme vyjádření ke změně územní-
ho plánu sousedních Hovorčovic. Připravujeme 
návrh komplexního řešení zeleně od kostela až 
po úřad po dokončení kanalizace. A zabýváme 
se odvodněním obce u Mratínky.

Vaše kadeřnické studio patří k nejvyhlá-
šenějším v zemi. V podobě účesů ztvárňu-
jete své představy a originální nápady. Jak 
byste naši obec učesala?

Já myslím, že na česání je ještě brzy, teď jsme 
se teprve umyli,  takže na řadě je opravdu výživná 
regenerační kůra, určitě musíme taky udělat něco 
s barvou, pak můžeme teprve tvořit účes a ten 
musí být rozhodně slušivý i praktický jak do spo-
lečnosti tak na doma, což  obrazně mluví za vše.

– na –

DĚSÍ MĚ ANONYMITA 
MĚSTA

UDÁLOST ROZHOVOR

TÉMA ROZPOČET
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Na začátku prosince loňského roku proběhlo 
ve svatební síni obecní úřadu již tradiční vítání 
nových občánků do obce Líbeznice. Dorazilo jich 
v náručí rodičů a v doprovodu dalších příbuzných 
celkem 21. Jednalo se o děti narozené koncem 
roku 2009 a v roce 2010. Starosta obce Mar-
tin Kupka ve své premiéře se státním znakem 
na krku malé občánky náležitě přivítal. Po dlouhé 
době přibyla do obce také dvojčátka. Nechyběl 
ani malý kulturní program, který si nacvičily děti 
z Mateřské školy v Líbeznicích pod vedením 
ředitelky Martiny Podlipné.

Vítání občánků pořádá Obecní úřad v Lí-
beznicích vždy jednou za rok. Tuto tradici 
chceme rozhodně zachovat i do budoucna, 

VÍTÁNÍ NOVÝCH 
OBČÁNKŮ

Do kdy je třeba zaplatit poplatek za odvoz 
odpadu a jaká je jeho výše?

Nejpozději do 31. ledna každého kalendářního 
roku. Sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 
500 Kč.

Poplatek platí:

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. 
Za domácnost může být poplatek odveden 
společným zástupcem, za rodiny nebo bytový 
dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou 
povinny obci oznámit jména a data narození 
osob, které poplatek odvádějí.

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Firmy a OSVČ platí na základě Smlouvy o využí-
vání systému nakládání s odpadem, kterou mají 
možnost uzavřít s obcí Líbeznice. Cena za od-
voz jedné nádoby (120 l nebo 110 l) je 2 500 Kč 
za rok.

Jana Idjerová

NEZAPOMEŇTE 
VČAS ZAPLATIT
ZA ODPAD!

V podzimním čísle Zpravodaje jsem Vás 
obsáhle informoval o všech souvislostech 
problémů s rozpočtem Státního Fondu Do-
pravní Infrastruktury (SFDI) a jeho možných 
dopadech na náš obchvat. Ale jak kdysi řekl 
Napoleon Bonaparte situace na bojišti se 
mění každým okamžikem… 

V průběhu podzimu stavba pokračovala sice 
zpomaleným tempem, nicméně nebyla zasta-
vena, což byl výsledek našich jednání a tlaku 
na ministerstvo dopravy. Přidělené prostředky 
byly však již vyčerpány v průběhu října a tak 
sdružení stavebních fi rem pracovalo opět 
na dluh, stejně jako ve druhé polovině roku 
2009. Vše vypadalo tak, že bude dluh ve výši 
téměř 50 mil. Kč uhrazen až z  rozpočtu roku 
2011 a o to méně bude fakticky k dispozici 
na rok 2011. Nakonec byla v průběhu prosin-
ce ze strany ŘSD uhrazena kompletní chybě-
jící částka z nevyčerpaných prostředků jiných 
staveb.

Následně jsme však byli informováni, že 
na rok 2011 nebude v rozpočtu na dokončení 
obchvatu Líbeznic celá chybějící částka tzn. cca 
250 mil. Kč, ale jen 50 mil. Kč, což jsme pova-

OBCHVAT OBCE
– SVĚTLO NA KONCI 
TUNELU!

žovali za nepovedený žert ze strany Ministerstva 
dopravy! Náš obchvat má totiž na rozdíl od ji-
ných staveb kompletně vyřešeny všechny ma-
jetkové otázky, tzn. výkupy pozemků, dočasné 
zábory, platná stavební povolení a nic kromě 
fi nancí stavbu nebrzdí!! Během listopadu a pro-
since jsme proto vyvolali s panem starostou 
Kupkou několik jednání s poslanci Parlamentu 
ČR, kteří mají vztah k našemu regionu s cílem 
dosáhnout změny v rozpočtu SFDI a uvolnění 
zbývajících prostředků pro obchvat Líbeznic. 
Tohoto výsledku se však přes řadu slibů nepo-
dařilo dosáhnout, neboť celý rozpočet byl nako-
nec schválen ve Sněmovně bez jakýchkoli změn 
v původní navržené podobě.

Nicméně jeden zásadní posun nastal 
a je zcela klíčový pro další vývoj. Na zá-
kladě předběžných dohod mezi SFDI a ŘSD 
a poslanci z Hospodářského výboru by měla 
být zbývající částka uvolněna na počátku roku 
2012! Sdružení stavebních fi rem by dokončilo 
stavbu dle nyní platné prodloužené smlouvy, tj. 
do 31. 7. 2011 a chybějící fi nanční prostředky 
by obdrželo na počátku roku 2012. Na zákla-
dě našich jednání s vedením zhotovitele stav-
by je tato varianta akceptovatelná!!! Budeme 
trvat na tom, aby byly stavbařům poskytnuty 
dostatečné záruky – tzn. uzavřena doplňující 
smlouva, že fi nance na počátku roku 2012 
od státu skutečně obdrží.

Pokud by k tomuto nedošlo a stavba byla 
zastavena docházelo by ze strany státu k  po-
rušování zákona o ochraně veřejného zdraví, se 
všemi dalšími důsledky. Na tuto zásadní skuteč-
nost jsme v dopise již v srpnu 2010 upozornili 
nového ministra dopravy s tím, že pokud bude 

Sběr autolékárniček pro Keňu
Obec Líbeznice se připojila ke sbírce společnosti 
Adra na pomoc nemocnicím v Keni. Do 15. února 
můžete přinést obvazový materiál z prošlých 
autolékárniček přímo na líbeznický obecní úřad.

• • •
Sociálně-právní poradna obnoví činnost
Od 11. února budou moci občané se zdravotním 
handicapem znovu využívat sociálně-právní 
poradenství v zasedací místnosti Obecního 
úřadu. Paní Anna Fibrová jim bude k dispozici 
každý druhý a čtvrtý pátek v měsíci vždy od 14 
do 16 hodin.Líbeznice mají nové občánky

Obchvat Líbeznic v lednu 2011

výstavba zastavena, budou podány hromadné 
žaloby na stát z důvodů trvalého vystavení ob-
čanů životu v karcinogenním prostředí, s pře-
kračováním všech povolených limitů hlučnosti 
a prašnosti stanovených zákonem. Pevně věří-
me, že k tomuto kroku nebudeme nakonec nu-
ceni přistoupit.

Domnívám se, že jsme za dané situace udělali 
maximum možného a máme nyní velkou šanci, 
že se konečně po polovině roku 2011 otevření 
obchvatu skutečně dočkáme.

O dalším vývoji Vás budu i nadále informovat.

Jan Vondráš
předseda Výboru dopravy

protože pamětní zápis o slavnostním uvítání 
do života zůstává uchován pro další generace. 

Uvítány do obce byly tyto děti: Jiří Šula, Marek 
Cattan, Vít Kroupa, Šimon Franc, Jiří Píša, 
Martin Mariňak, Barbora Wessnitzerová, 
Filip Šoch, Anna Svobodová, Veronika 
Šeráková, Samuel Karas, Karla Butovská, 
Václav Kapal, Anežka Křesadlová, Alexie 
Seifová, David Veleba, Adam Kellner, Filip 
Renza, Tim Vyhnálek, Veronika Grabowská 
a Simona Grabowská.

Lucie Vörösová

TÉMA OBCHVAT

KRÁTKÉ ZPRÁVY OZNÁMENÍ
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Líbeznická Stonožka se narodila v září roku 
2010. Na začátku to byla jen myšlenka několika 
maminek začít organizovat nějaké akce pro 
ně samotné a jejich děti, které v té době ještě 
nenavštěvovaly školu ani školku.

Největším problémem bylo místo konání 
zamýšlených aktivit – s tím nakonec pomohlo 
již bývalé zastupitelstvo a povolilo nám využívat 
zasedací místnost obecního úřadu. 

A tak jsme v říjnu loňského roku spustili 
tři kroužky, na které se nám podařilo zajistit 
výborné lektory:

KERAMICKÁ DÍLNA – se zkušenou lektorkou 
pí. Ivanou Buďárkovou, 

HRÁTKY S ANGLIČTINOU – s pí. Mgr. Michaelou 
Jahodovou, učitelkou anglického jazyka, 

MODELÁŘSKÁ DÍLNA – pod dohledem 
zkušeného modeláře Království železnic
p. Petra Štikara.

Příznivou odezvu máme také na TVŮRČÍ DÍLNY. 

Kroužky začaly fungovat velmi dobře, proto 
od února uvažujeme o zařazení ještě jednoho 
kurzu keramiky a náplň modelářského kroužku 
rozšíříme o letecké modelářství – v spolupráci 
s renomovaným českým modelářem p. Václavem 
Šorelem. Velký dík patří i paní ředitelce Podlipné 

O STONOŽCE
Z LÍBEZNIC…

z MŠ, která pro keramiku nabídla vhodnější 
prostory mateřské školky.

Od února dále připravujeme cyklus večerních 
tvůrčích dílen pro dospělé. Rádi bychom se 
jednou za měsíc setkali s dalšími maminkami, 
babičkami (případně tatínky?) a společně prožili 
nejen příjemný večer, ale zkusili nějakou novou 
rukodělnou techniku a odnesli si vlastnoručně 
zhotovený výrobek. 

Děti ve Stonožce se učí i s hlínou

Líbeznický stolní tenis: Loňská první úspěš-
ná sezona ve 3. celostátní lize pokračuje le-
tošním bojem o klidný střed tabulky.

Líbeznický stolní tenis reprezentovaný naším 
A-družstvem hrál v loňské sezoně jako vítěz 
Středočeské divize poprvé v historii v celostátní 
soutěži – 3. lize. Po počáteční nováčkovské ner-
vozitě se podařilo v průběhu podzimu uhrát sérii 
vítězných zápasů a jarní část pak odehrát v kli-
du. A nakonec obsadit v soutěži krásné 5. místo 
za mužstvy z velkých měst jako je Ústí nad La-
bem, Liberec, nebo Jirkov u Chomutova.

Letošní sezóna začala již bez dříve prvoligové-
ho hráče Jana Eschnera ze Sparty Praha, který 
ukončil činnost, avšak mužstvo se podařilo dopl-
nit Lukášem Rochowanským z druholigové Elizzy 
Praha. Jinak kádr zůstal nezměněn. Po úvodním 
vítězství v derby s Brandýsem nad Labem však při-
šlo bohužel několik nešťastných porážek – s TTC 
Kladno a TTC Litoměřice. Navíc se po 5. kole 
zranil nejlepší hráč A-družstva – dříve extraligový 
Václav Kraml, který je od svého příchodu v roce 
2008 bodově nenahraditelným mužem. Dalších 
5 kol odehrálo mužstvo se snahou příliš neztra-
tit na střed tabulky, což se díky remíze s Baníkem 
Chomutov a vítězství v Děčíně podařilo. Po návra-
tu V. Kramla do sestavy bylo vybojováno důležité 
vítězství 10:5 s AŠ Mladá Bolelav B, od které dělí 
nyní naše mužstvo v tabulce jen 2 body.

Právě sedmá (případně lepší) příčka je cílem pro 
jarní část soutěže, neboť znamená klid a vyhnutí 
se barážovým zápasům mezi 8–11. mužstvem. 
V letošní sezoně opět s vynikajícími výsledky hraje 
Václav Kraml se skore 19:1, standardní výkonnost 
podává nový hráč Lukáš Rochowanski a milým 
překvapením jsou výsledky Petra Janíčka a Jana 
Vondráše. Tomáš Juklík zatím zasáhl do soutěže 
pouze v jednom kole. Držme našemu A-muž-
stvu palce, aby se v jarní části soutěže posunulo 
do klidné části tabulky. B-družstvo bojuje zatím 
se střídavými úspěchy ve 2. třídě Krajské soutěže 
a má cíle jako A-družstvo, tzn. dostat se do klid-
ných vod středu tabulky. Zatím po podzimní části 
soutěže je také na 8. místě tabulky.

C, D, a E-družstvo hrají v okresním přeboru 
I., II. a III. třídy. Céčko obsadilo 5. místo v okres-
ním přeboru I. třídy a to hlavně díky Romanu Trgi-
ňovi, který posílil mužstvo v potřebných zápasech 
a uhrál rozhodující body. Družstvo D nám dělá 
největší radost. Velmi dobrá parta „přespolních“ 
z Čakoviček a Hovorčovic pod vedením Jirky 
Mohyly a za obětavé pomoci Pavla Václavíka, je 
na prvním místě v okresním přeboru druhé třídy, 
a to bez porážky. Éčko zatím zůstává za očekává-
ním. Mužstvo s kvalitní soupiskou a velkými zku-
šenosti dlouholetých hráčů v kombinaci se žáky 
obsadilo po polovině soutěže také osmé místo. 
Má ale určitě navíc a tak věříme, že v letošní jarní 
části se jim bude dařit lépe. 

Domácí jarní zápasy A-mužstva v tělo-
cvičně Základní školy v Líbeznicích: 

12. 2. od 14:00 SKST Děčín, 13. 2. od 10:00 
TTC Litoměřice, 12. 3. od 14:00 Baník Most, 
13.3. od 10:00 Slavoj Ústí nad Labem, 26. 3. 
od 14:00 AŠ Mladá Boleslav, 27. 3. od 10:00 
Bělá p. Bezdězem. 

Ve výše uvedených termínech hraje 
i B-mužstvo, ale vždy o 3 hodiny později.

Přijďte povzbudit naše týmy!

Jan Srbek, místopředseda oddílu

Nedávná obleva bohužel odha-
lila množství nevábně vyhlížejících 
a zapáchajích pozdravů čtyřno-
hých miláčků. Někteří nepořádní 
majitelé psů se zkrátka spolehli 
na to, že milosrdný sníh skryje vše 
a pojali zimu jako uklízecí prázd-
niny. V Líbeznicích se tak otevřela 
nejen známá nerudovská otáz-
ka „Kam s nimi?“, ale i obecnější otázka „Co 
s tím?“. Rozhodně to není akademický problém. 
Během několika posledních dnů se v obecních 
mailech objevila řada spravedlivě rozhněvaných 
ohlasů.

Citujme alespoň z jednoho z nich od paní 
Renzové:

Jako každá správná maminka venčím své 
ratolesti v líbeznických ulicích, jsem u toho ale 
rudá vzteky když na některých místech není 
prostě ani kam šlápnout, natož projet kočárkem 
přes určitě víte co.

Bylo by možné zřídit nějaký jednorázový úklid 
rozčvaňhaných hovínek? Nejhorší je to v ulici 
mezi areálem zdraví a samoobsluhou... ale si-
tuace je podobná v téměř každé ulici. Zdaleka 

nejsem jediná mamika, které to velmi vadí, tak-
že nám na venkovních procházkách nezbývá nic 
jiného než se zkrátka bavit o…

Technické služby se skutečně po oblevě 
na úklid této specifi cké „komodity“ zaměři-
ly a přes veškerou přirozenou nechuť (či spíše 

nevůni) dělaly, co mohly. Navíc 
obec přišla s novým preventiv-
ním opatřením.

Vzhledem k tomu, že se jedná 
opravdu o nešvar jen některých 
majitelů psů, nechceme hned 
zavádět různá generální opatře-
ní, která by postihla všechny bez 
výjimky. Ani v této oblasti by ti po-

řádní neměli být trestáni za ty druhé. Není v silách 
obecní policie hlídat nepřetržitě všechna venčící 
prostranství.

V případě nového cíleného opatření bude 
záviset na pozornosti a aktivitě všech, kte-
rým chování nepořádných majitelů psů ztrp-
čuje život:

Vyzýváme všechny, kteří si všimnou ne-
pořádného psího pána (či paničky), aby 
jeho chování vyfotili mobilním telefonem 
a snímek poslali jako MMS na číslo obecní 
policie 724 112 124. Snímek je možné poslat 
i na mail: obecnipolicie@libeznice.cz. S hříš-
níkem bude následně zahájeno přestupko-
vé řízení a obecní policie mu uloží blokovou 
pokutu až do výše 1000 Kč. - na -
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Pedikúra opět ve zdravotním středisku v provozu
Objednávky: PO-ST na tel.: 775 101 005, ČT na tel.: 604 352 018

INZERCE

Rozvrh našich aktivit najdete na naši webové 
stránce www.stonozka-libeznice.cz, jakékoliv 
dotazy rádi zodpovíme i prostřednictvím telefonu 
na čísle: 604 250 990.

V případě, že by se podařil záměr nového 
zastupitelstva – zrekonstruovat a uvolnit pro 
neziskové organizace vhodné prostory pro 
setkávání – určitě bychom naši nabídku ještě 
rozšířili – nápady nám nechybí! V budoucnu 
bychom například rádi našli lektora/-ku na 
tancování pro holčičky a sportovní hry pro 
předškolní děti (v tělocvičně)… 

Miriam Kupková

Páníček to uklidí! Měl by!

KAM S NIMI?!

AKTIVITY SPOLKŮ LÍBEZNICKÝ SPORT

TÉMA
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