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SLOVO STAROSTY✍TÉMA MěSíce

Jak se pereme se zimou v oBCi?

Zpravodaj obce Líbeznice 
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Líbeznický
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

každý, kdo stavěl dům nebo jej třeba jen 
rekonstruoval, ví, kolik je s tím práce, ještě než 
se poprvé kopne do země. Zpravidla se vynoří 
hned několik svízelných problémů, které se snaží 
celý záměr zhatit nebo alespoň oddálit. Přesně to 
v těchto dnech prožíváme v souvislosti s největším 
letošním počinem obce – dostavbou kanalizace. 
Každý den probíhají jednání a desítky telefonátů 
kvůli inženýrským sítím a stále nedořešeným 
majetkovým vztahům. Tu se ukáže, že chybí 
jeden metr obecního pozemku, tam zase schází 
povolení pro elektrickou přípojku k přečerpávací 
stanici, tady je zase příliš vysoko spodní voda, 
tam se mezitím do země dostalo plynové 
a vodovodní potrubí a pro kanalizaci chybí místo. 
Některé dny to skoro vypadá, že kanalizace 
nebude ani v příštím století. Zatím se ale naštěstí 
vždycky podařilo nějaké řešení najít. I líbeznická 
kanalizace ukazuje, že údělem každého 
stavebníka a investora je stále překonávat 
nejrůznější překážky. Navíc se musí snažit 
přeskakovat přes ně alespoň trochu rychleji, než 
s jakou rychlostí se objevují nové. Času je navíc 
opravdu málo. Na Rybníčku se začíná kopat hned 
na začátku března.

Na další straně najdete první návrh 
harmonogramu prací. Uvědomujeme si, že 
dozná určitě celou řadu změn. Je ale dobře se 
na nepohodlí předem připravovat, aby člověk 
nebyl tolik překvapen. Znovu si dovoluji požádat 
všechny o trpělivost a pochopení. Letošní rok 
bude ve velké části obce ve znamení nepořádku, 
bahna, výkopů a složitého hledání cesty pro jednu 
„zatracenou, ale zároveň potřebnou trubku“.

Kromě toho samozřejmě dále sháníme finanční 
prostředky na další záměry. Celkem podáme 
a připravíme v prvních třech měsících letošního 
roku 5 grantových žádostí. Kdyby z toho vyšla 
jen polovina, proinvestovali bychom v nejbližším 
období v obci vedle 33 milionů na kanalizaci 
dalších 11 milionů korun.

Snažíme se i o drobné pozitivní změny. 
Na samotném úřadě jsme na konci ledna udělali 
jednu malou úpravu pro všechny, kteří přicházejí, 
aby si vyřídili například občanský průkaz, nebo 
zaplatili poplatky. Dosud se museli k úřadu mírně 
sklonit a vsunout do malého okénka. Ti vyšší 
se potom při narovnání uhodili do hlavy. Teď je 
okénko o poznání vyšší a nikdo se při „jednání 
s úřadem“ zraňovat nebude. Je to další krůček 
k ještě přívětivějšímu úřadu. 

Přijďte se podívat.
Martin Kupka

Číslo měsíce: 2734 metrů
To je délka hlavního potrubí, které by mělo být 
do země uloženo v rámci poslední fáze výstavby 
kanalizace v Líbeznicích.

Po známé Kuberově novele zá-
kona o pozemních komunikacích 
přešla odpovědnost za schůdnost 
chodníků na obce a města. Tato 
změna se negativně promítla 
i do rozpočtu Líbeznic. Každý rok 
tak na zimní údržbu musíme vyna-
ložit ještě více prostředků. Letošní 
zima bude navíc podle všeho co 
do náročnosti spíše nadprůměrná.

Jsme samozřejmě omezeni mož-
nostmi technického vybavení. Ne-
zbývá nám, než zvládat sněhovou 
nadílku jen se dvěma zametacími 
stroji značky Stiga a s multikárou vy-
bavenou pluhem a sypačem. Vše je 
na čtyřech pracovnících technických 
služeb – na pánech Polednovi, Kul-
hánkovi, Oliveriusovi a Pokorném. 
Při intenzivním sněžení na konci 
roku byli jediní, kdo vytrvale křižoval 
i v nočních hodinách obecní komu-
nikace. Pro případ kalamitních stavů navíc jedno-
rázově objednáváme výpomoc v podobě traktoru 
s radlicí od soukromníků ze sousedních obcí.

Aby se zimní údržba zvládala co nejlépe a dařilo 
se zmírňovat důsledky nepříznivého počasí, bylo 
nutné určit časové priority podle důležitosti ko-
munikací. Podobná pravidla existují i na dálnicích, 
silnicích I. třídy i tříd nižších.

Soudě podle kladných ohlasů spoluobčanů 
a také ve srovnání s okolními obcemi (a třeba 
i Prahou) se technickým službám podařilo ná-
sledky zimy zmírnit ve velmi slušném rozsahu. 
Pozornost jsme se navíc snažili věnovat i odstra-
ňování drobných nedostatků na základě přímé 
odezvy občanů.

Pokračování na str. 2

Od začátku února mělo dojít podle návrhu Středo-
českého kraje k výraznému omezení spojů. Na zá-
kladě odporu starostek a starostů obcí se změna 
v plánovaném rozsahu nakonec neuskutečnila. 
Podařilo se získat čas na další jednání. Cílem je 
dosáhnout takových změn, které dopravu neohro-
zí, ale mohou ji do budoucna naopak zkvalitnit. 
„Možnosti úspor leží především v lepší organizaci 
dopravy a v integraci dalších středočeských linek 
do Pražské integrované dopravy. Přáli bychom si, 
aby v dohledné době bylo možné pro dopravu 
v Praze i ve středních Čechách používat jednu elek-
tronickou peněženku,“ vysvětluje starosta obce 
Líbeznice Martin Kupka. Právě o těchto změnách 
chtějí v únorových dnech jednat starostové obcí 
a měst s vedením regionu. Ten další změny avizoval 
právě na březen.

Středočeský kraj oznámil na samém konci loň-
ského roku razantní škrty v autobusových spojích 
a dal obcím necelé dva týdny na to, aby reagovaly. 

Obec Líbeznice byla jedna z nejaktivnějších a ozva-
la se se svými námitkami obecnými i konkrétními 
okamžitě.

Z iniciativy krajských zastupitelů ODS proběhlo 
dokonce mimořádném jednání zastupitelstva. Soci-
ální demokraté a komunisté ale zabránili schválení 
programu. Na diskusi o krajském návrhu na ome-
zení veřejné dopravy tak nakonec nedošlo. Na jed-
nání přitom kromě zastupitelů dorazila téměř stov-
ka starostů středočeských obcí a měst.

„Je to výraz arogance a absolutního pohrdání. 
David Rath bohužel během jednání neodpověděl 
na žádný konkrétní dotaz. Všechno sváděl na vlád-
ní škrty. Omezení dopravy je ale výhradním rozhod-
nutím kraje. Jsou to krajské škrty. Nedozvěděli jsme 
se, jaké jsou k nim skutečné důvody. Ani kraj neví, 
kolik jimi vlastně ušetří. Jízdné se přitom zdražilo 
a podle některých dopravců by zdražení mělo po-
krýt vyšší náklady. Nežijeme ve vzduchoprázdnu. 
V žádném jiném kraji se podobně masivní škrty 
v dopravě nedělají. David Rath se vyhýbá odpově-
dím a odpovědnosti,“ reagoval na předčasně ukon-
čené jednání středočeského zastupitelstva starosta 
Líbeznic Martin Kupka.

-na-

autoBusy 
v Jednom kole

Chodníky v zimě udržují dva vozy Stiga a jejich zdatní 
piloti. Foto: -na-



Líbeznický zpravodaj 2/20112

Líbeznický zpravodaj  č. 2, únor 2011, ročník 9

UDÁLOSTI

ROZHOVOR

O první únorové sobotě se 
v Líbeznicích poprvé ko-
naly domácí vepřové hody. 
Soudě podle návštěvnosti 
měly úspěch. Vůně jitrnic 
a jelit přilákala na líbeznický 
fotbalový stadion opravdu 
hodně lidí. Podle některých 
odhadů se za zabíjačkový-
mi specialitami vypravila 
v průběhu dopoledne a od-
poledne až pětistovka lidí. 
Pořadatelé akce – členové 
kulturního výboru – si obě-
tavě oblékli zástěry a celou 
dobu měli hodně na pilno. 
Ve frontách se ale tento-
krát nikdo nehádal – možná 
i díky vydařenému hudební-
mu doprovodu. Celá akce 
měla navíc něco z obrázků 
Josefa Lady – majestátního 
mistra řeznického.

Letošní Vánoce se v mnohém podobaly těm 
mnoha předešlým. Tuk z vánočního pečiva se 
postupně přesouval někam do oblasti kolem 
pasu. Sníh, který předtím celý měsíc padal sko-
ro denně, na Štědrý den téměř roztál a dokon-
ce začalo docela hustě pršet. V televizi jedna 
pohádka stíhala druhou. V Líbeznicích se ko-
naly v adventním období koncerty v kostele 
svatého Martina, které jako vždy skvěle zorga-
nizoval kulturní výbor a které lidem pomohly 
na chvíli zapomenout na předvánoční shon 
a vnímat krásu vánoční hudby při vynikající 
akustice uvnitř kostela. 

Přece se však letošní líbeznické Vánoce v něčem 
od těch předchozích lišily. Pan starosta Martin Kup-
ka představil zástupcům líbeznických spolků svůj 
nápad uspořádat setkání obyvatel obce na prostran-

Do práce kulturní-
ho výboru se Šárka 
Kettnerová zapojila 
už v předchozím vo-
lebním období. Teď 
kulturní a sociální 
výbor sama vede. 
O svých názorech 
a pohledu na kul-
turní akce v Líbezni-
cích hovoří v násle-
dujícím rozhovoru.

Jak si představujete kulturní život dvoutisí-
cové obce?

Aby jeho nabídka byla pestrá, zajímavá a nalá-
kala co nejvíce lidí. Aby si v ní každý občan, od 
ditěte po babičku, našel to své a zpříjemnil spo-
lečné žití všech obyvatel. A o to se u nás budeme 
i nadále snažit. 

Netrpí líbeznický kulturní život blízkostí Pra-
hy? Všichni máme za rohem rozmanitou kul-
turní nabídku hlavního města – od galerií až 
po koncerty různých žánrů. Není to nepřemo-
žitelná konkurence? A není kulturní nabídka 
v Líbeznicích trochu nadbytečná? 

Kultura v Líbeznicích určitě nadbytečná není. 
Ne každý má možnost nebo finance vydat se za ní 
do Prahy. Ale hlavně cílem našich akcí je stmelit 
zdejší obyvatele, dát jim příležitost setkat se se svý-
mi sousedy a skamarádit jejich děti. Pak i zážitek je 
větší, prožíváte-li ho s přáteli. 

Na začátku února jste připravili zabíjačkové 
hody. Bude to jediná letošní novinka? Co ještě 
chystáte?

Určitě zachováme již úspěšně ověřené akce, jako 
karneval, dětský den, posvícení a adventní koncert. 
Ale také bychom chtěli nabídku rozšířit o akce 
sportovní a vzdělávací – jak pro děti, tak pro do-
spělé. Překvapením na nejbližší dobu je, že naše 
pozvání přijala herečka Tereza Brodská a s přáteli ze 
seriálu Ulice přijede do Líbeznic na besedu s našimi 
občany. 

Můžeme se těšit na nějakou novinku na po-
svícení?

Posvícení má laťku hodně vysoko, budeme rádi, 
udržíme-li ji a bude-li nějaké překvapení, snad ne-
bude pro nás! A vy se nechte překvapit.

Na své vizitce máte uvedeno povolání flo-
ristka. Vážete květiny v krásném pražském 
květinářství. Jaký je Váš nejoblíbenější muzi-
kál? My Fair Lady?

Muzikál My Fair Lady mám ráda, ale číslo jedna 
je u mě Dracula. Občas také piju někomu krev... 

Co má z umění předsedkyně kulturního 
a sociálního výboru nejraději?

Mezi mé favority v kultuře patří určitě divadlo. 
Není měsíc, abych do něj nezavítala. Na oblíbené 
hry chodím i několikrát. Koncerty, kina a výstavy to 
jen doplňují. 

-na-

zážitek Je větší, 
když Je s přáteli

ohlédnutí 
za líBezniCkými 
vánoCemi

ství před vchodem do kostela sv. Martina, kde by si 
lidé zazpívali koledy, vypili pohárek horkého punče, 
nebo čaje a odnesli si domů plamínek betlémského 
světla. Byl jsem zvědav, kolik lidí se nechá na Štědrý 
den odpoledne vylákat do mimořádně nepříjemné-
ho počasí a byl jsem mile překvapen, kolik se nás 
před kostelem sešlo. Mohli jsme si popřát hezké 
svátky s mnoha lidmi, se kterými jsme se již dlouho 
nepotkali. Naši hasiči rozdávali pohárky s horkými 
nápoji a k tomu perníčky, od vstupu do kostela zněla 
hudba a zpěv koled v podání Lucie Stollové, v před-
sálí kostela rozdávali skauti plamínky betlémského 
světla a všichni lidé vypadali, že mají velmi dobrou 
náladu, třebaže jim venku pršelo na hlavu a vítr zha-
sínal plamínky betlémského světla. Nám se napří-
klad k naší lítosti nepodařilo světlo dopravit domů, 
třebaže jsme se pro nový plamínek vraceli třikrát. 
Přesto nám to vánoční náladu nepokazilo, jen jsme 
si slíbili, že pokud se tato akce bude příští rok opa-
kovat, musíme si opatřit lepší větruvzdornou lam-
pičku. Rád bych poděkoval nejen panu starostovi 
za dobrý nápad, ale i všem členům místních spolků, 
kteří se podíleli na organizaci tohoto milého setkání 
místních lidí předtím, než se sejdou u prostřených 
svátečních stolů se svými blízkými. 

Přeji všem hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lás-
ky i pracovních úspěchů do roku 2011. 

Otakar Hlavín

Úspěšná premiéra vepřovýCh hodů

Dokončení ze str. 1

Řezník byl opravdu stylový. Foto: -na-

Technické vybavení obce pro zimní údržbu

1. Dvě multikáry, kde na jedné je namon-
tována radlice a nástavba na posyp. Druhá 
slouží k zajištění ručního odklizení sněhu 
a posypu chodníků, které jsou nedostupné 
technikou – obecní úřad, lékárna, zdravot-
ní středisko, apod. V rámci úklidu sněhu 
bylo v průběhu dosavadní zimy najeto cca 
5000 km.

2. Dvě Stigy, které zajišťují úklid chodníků, 
a tam, kde není chodník, projíždějí ulicí pro 
zajištění odklizení sněhu pro chodce.

3. Bobík – pro nakládání posypového materiálu 
a odklizení většího množství sněhu.

4. Plužení velkým traktorem (na objednávku) 
v případě, kdy naše technika již na velké 
množství sněhu nestačí.

Zima ale ještě nekončí – i v dalších týdnech 
budete pracovníky technických služeb s odklí-
zecí technikou vídat na silnicích v tom nejhorším 
počasí. Kromě klimatických vrtochů narážejí při 
zimní údržbě často na jednu velmi nepříjemnou 
komplikaci – a tou jsou špatně zaparkovaná auta. 
Chtěl bych touto cestou poprosit všechny vlastníky 
vozidel, aby právě v zimě parkovali co nejohledu-
plněji a přemýšleli o tom, zda nebrání v průjezdu 
techniky. Multikára s radlicí nemá na sněhu stabi-
litu pětitunového nákladního automobilu. Ani ten 
se na zmrzlé vozovce s radlicí nemůže pohybovat 
s přesností na centimetry, aby se vyhnul nešťastně 
zaparkovaným vozům. Řada zbytečných problémů 
a připomínek by odpadla, pokud bychom všichni 
parkovali s ohledem na nutnost zimní údržby.

František Závorka,
místostarosta
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TÉMA KANALIZAce

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Obec požádala kraj o dotace
Obec Líbeznice podala v polovině ledna tři žádos-
ti o finanční prostředky z fondů Středočeského kraje. 
Požádala v úhrnu o částku vyšší než 10 milionů korun.

Středočeský kraj tradičně přispívá obcím na výstavbu 
kanalizace a čistíren odpadních vod. Podmínkou bývá 
dotace od státu. Tu Líbeznice získaly. Kraj by měl podle 
odeslané žádosti přispět částkou 2,5 milionu korun.

Už předchozí vedení obce připravilo projekt na re-
konstrukci hřišť a na výstavbu haly pro stolní tenis 
v Areálu zdraví. Pro novou žádost bylo nutné pro-
jekt oprášit a mírně upravit. Hodnota celé investice 
přesahuje 8 milionů korun. Žádáme přitom od kraje 
více než 7 milionů.

Konečně třetí žádost se vztahuje k nezbytnému 
pořízení nového zásahového vozu pro líbeznické ha-
siče. Ten současný slouží 28 let a nynějším nárokům 
už opravdu nevyhovuje. Daří se jej udržovat v provo-
zu jen díky obrovskému úsilí hasičů. Novější vozidlo 
by přitom jejich zásahy mohlo urychlit a ušetřit navíc 
mnoho hodin času stálými opravami.

-mk-

Boj o dotace pokračuje
Obec připravuje pro jarní období další tři žádosti. 
Ministerstvo pro místní rozvoj bude žádat o příspě-
vek na rekonstrukci nebytových prostor v přízemí 
staré školy pro nové komunitní centrum – společ-
ný prostor a útočiště pro všechny líbeznické spolky 
a neziskové organizace. Dále se obec pokusí získat 

K dokončení kanalizace zbývá poslední etapa. 
Foto: archiv

Divadelní představení žáků 9. třídy, jako dárek na přivítanou pro budoucí prvňáčky. Foto: archiv ZŠ

dostavBa 
kanalizaCe

finance na výstavbu hřiště u školy od Nadace ČEZ 
a rozsahem největší žádost o dotaci se bude týkat 
nezpevněných komunikací v obci a prostranství před 
školou. Nový dotační program z prostředků EU pro 
místní komunikace vyhlásil nově Středočeský kraj.

-mk-

Zápis do prvního ročníku v líbeznické 
škole
Ve dnech 20. a 21. 1. 2011 se v Základní škole 
Líbeznice konal zápis do prvních tříd. 

Malí adepti studia na této škole byli hned u dveří 
přivítáni žáky vyšších ročníků, kteří se převlékli 
za půvabné víly a dobromyslné vodníky. Pohádkové 
bytosti odvedly malé děti a jejich rodiče do školní 
knihovny, kde je několika větami přivítal pan Mar-

tin Kupka, líbeznický starosta a paní ředitelka naší 
školy Ivana Pekárková. Když všichni přítomní za-
tleskali žákům osmého a devátého ročníku za to, 
že jim zahráli veselou pohádku O statečné prin-
cezně Máně, odvedli vodníci a víly děti a jejich rodiče 
do prvních tříd. Tady vlídné paní učitelky zjišťovaly, co 
všechno již děti umějí a zvládají. Většinou byly s výko-
ny budoucích žáčků velmi spokojené.

Nakonec si děti vybraly dárečky z velkého množ-
ství výrobků, které pro ně přichystali jejich starší 
(budoucí) spolužáci.

K letošnímu zápisu se dostavil, stejně jako vlo-
ni, velký počet dětí – přes osmdesát předškoláčků. 
Doufáme, že se s těmito čipernými človíčky v září 
setkáme v naší škole, že se jim tu bude líbit a bu-
dou sem chodit rádi.

Josef Vyhlídal, 9. ročník

Obec Líbeznice dostala příležitost splatit koneč-
ně letitý dluh a dostavět zbývající část kanalizace. 
Klíčové bylo rozhodnutí současného vedení Mi-
nisterstva zemědělství o dotaci ve výši 20 milionů 
korun pro Líbeznice. Celkové náklady na dokon-
čení kanalizace dosahují téměř 33 milionů korun.

„Pomoc Ministerstva zemědělství je opravdu klíčo-
vá a velkorysá. Požádali jsme o dotaci také Středo-
český kraj. Pokud by se k nám zachoval stejně, jako 
se dříve choval k jiným obcím, měli bychom od něj 
dostat dotaci ve výši alespoň 2,5 milionu korun,“ říká 
starosta Martin Kupka. Ani případný neúspěch u kra-
je by ale výstavbě neměl zabránit. Jen bude situace 
pro obec komplikovanější.

V minulosti rozhodlo obecní zastupitelstvo o spo-
lupodílu v jednotné výši 35 tisíc Kč na každou připo-
jovanou domácnost (u novostaveb 75 tisíc Kč). Ani 
tento podíl náklady na dostavbu kanalizace nemůže 
pokrýt. Obec bude muset zajistit nejméně 6 milionů 
korun ze svých zdrojů a z úvěru od banky.

Není časový ani finanční prostor absolvovat zno-
vu jednání o výši podílu jednotlivých domácností. 
Úplně spravedlivé řešení neexistuje. Pokud by obec 
nebyla ochotná podílet se na investici tak velkou 
částkou, musela by každá domácnost (i ta s velmi 
krátkou přípojkou) sáhnout do kapsy mnohem hlou-
běji. Státní i krajská dotace pokrývá totiž vždy jen 
náklady na hlavní řad. Vše, co z něj vybočuje, je už 
výhradně na obci a na majitelích nemovitostí. Řada 
obcí už v minulosti na základě špatných zkušenos-
tí upustila od určení individuální výše podílu podle 
délky přípojky. Ukázalo se totiž, že i ty nejkratší pří-

pojky obec dotuje a pro některé domácnosti s větší 
vzdáleností od hlavního řadu se zavedení kanalizace 
stalo finančně neúnosné. Obec Líbeznice se přitom 
ke svým občanům chová více než vstřícně. Jako jedna 

z mála dosud přispívala každoročně všem domácnos-
tem nepřipojeným na kanalizaci významnou částkou 
na odvoz fekálií. Nové zastupitelstvo obce Líbeznice 
neměnilo dříve schválená pravidla.

Všichni majitelé stávajících nemovitostí, kteří 
se budou ke kanalizaci připojovat, tedy musejí 
do konce letošního roku zaplatit 35 tisíc korun. 
„Informujeme o tom v co nejdelším předstihu, 
aby se každý mohl připravit,“ vysvětluje mís-
tostarosta obce František Závorka.

Harmonogram dostavby kanalizace:

n	 jde jen o orientační předběžné termíny, které 
budou postupně upřesněny

n	 o termínu výstavby v lokalitě Na Skalce 
a U Kola vedení obce se zhotovitelem jedná 

n	 pro části kanalizace vedené pod nynější silnicí 
I. třídy je limitující zprovoznění obchvatu

-na-

doba trvání zahájení dokončení
Na Rybníčku, U Studánky 78 dnů 3/2011 6/2011
přečerpávací stanice 20 dnů 3/2011 4/2011
kanalizace 48 dnů 4/2011 6/2011
povrchy 10 dnů 6/2011 6/2011
Družstevní 37 dnů 6/2011 7/2011
kanalizace 25 dnů 6/2011 7/2011
povrchy 12 dnů 7/2011 7/2011
Mělnická I/9 od čp. 275 k čp. 39 32 dnů 7/2011 8/2011
kanalizace 20 dnů 7/2011 8/2011
povrchy 12 dnů 8/2011 8/2011
Mělnická I/9 od čp. 152 k čp. 252 54 dnů 8/2011 10/2011
kanalizace 42 dnů 8/2011 10/2011
povrchy 12 dnů 10/2011 10/2011
Zahradní 36 dnů 10/2011 11/2011
přečerpávací stanice 14 dnů 10/2011 10/2011
kanalizace 15 dnů 10/2011 11/2011
povrchy 7 dnů 11/2011 11/2011
Mírové náměstí, Sklenářská, Na Hůrce, Zdibská 76 dnů 10/2011 1/2012
kanalizace 62 dnů 10/2011 1/2012
povrchy 14 dnů 1/2012 1/2012
Na Skalce, U Kola 29 dnů 1/2012 2/2012
kanalizace 21 dnů 1/2012 2/2012
povrchy 8 dnů 2/2012 2/2012
dokončovací práce 14 dnů 2/2012 3/2012
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LíBeZNIcKÉ ŠKOLY KNIHOVNA

POZVÁNKY

BLAHOPŘÁNí







Dne 24. 3. 2011 proběhne v mateřské škole 
Líbeznice Den otevřených dveří. Přijďte se 
od 15.00 do 17.00 hodin podívat, v jakém pro-
středí mohou vyrůstat vaše děti.

Zároveň v tento den bude probíhat zápis do ma-
teřské školy Líbeznice na školní rok 2011/2012.

24. 3. 2011 – výdej přihlášek v čase 15.00–17.00 
hodin.

7. 4. 2011 – příjem vyplněných přihlášek s po-
tvrzením lékaře o řádném očkování dítěte v čase 
14.30–16.30 hodin.

Zápis probíhá v nové budově „Bezinka“ v ředi-
telně školy. Otevřená bude samozřejmě i starší bu-
dova „Jeřabinka“.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělá-
vání v mateřské škole zřizované obcí Líbeznice: 

n	 K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti 
zpravidla od 3 do 6 let.

n	 Mohou být přijaty pouze děti, které se 
podrobily stanoveným pravidelným očkováním 
nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, 
nebo že se nemohou očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci.

n	 O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje 
ředitel.

n	 Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní 
nárok s výjimkou dětí v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky.

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky s trvalým pobytem v obci Líbeznice.

2. Trvalý pobyt dítěte i obou rodičů v obci Líbeznice 
(od nejstarších po nejmladší). Přednostně budou 
přijímány děti s celodenní docházkou. 

Děti i dospělí si mohou vybírat z 9200 knih. Na-
jdou je seřazeny abecedně podle druhu. Dětské 
knihy jsou rozděleny podle věku a knihy pro do-
spělé podle žánru a témat: beletrie, detektivky, 
scifi, poezie, historie, cestopisy, slovníky, ku-
chařky, umění, lékařství, cvičení, diety, zoologie, 
zahradnictví, rybářství, motorismus, myslivost, 
chov zvířat, sport, vojenství, různé encyklopedie 
a jiné. Z pravidelně vydávaných časopisů knihov-
na odebírá: Čtyřlístek pro děti, Zahrádkář, Histo-
rie a vojenství.

Ročně se knižní fond rozrůstá o 100 až 150 no-
vých knih a dvakrát ročně rozšiřuje nabídku titulů 
100 knižních novinek z výpůjčního fondu Městské 
knihovny Mladá Boleslav. 

Knihovna poskytuje zdarma přístup na internet 
dostupný na čtyřech počítačích. 

Pro veřejnost je Obecní knihovna otevřena v úte-
rý a ve čtvrtek od 8  do 12 hod. a od 13 do 19 hod.

Roční poplatek dospělého čtenáře činí 50 Kč, 
poplatek dětí, důchodců, žen na mateřské dovole-
né a nezaměstnaných je 30 Kč. Výpůjční doba knih 
je jeden měsíc.

Knihovna pořádá různé společenské akce a spo-
lupracuje s ostatním obecními spolky. Dvakrát roč-

n	Vlasteneckodobročinná obec baráčníků v Líbez-
nicích Vás srdečně zve na Masopustní rej, který 
se koná v sobotu 19. února 2011 od 20.00 hod. 
v restauraci „U kouzelníka“ na náměstí. Hrajeme 
hezky česky, k poslechu a tanci hraje Černý Baron. 
Bohatá tombola. Vstupné dobrovolné.

• • •
n	Kulturní výbor Obce Líbeznice, Obec ba-
ráčníků Líbeznice, ZO ČSZ a SDH Líbeznice 
a Skautské středisko Willi Vás srdečně zvou 
na Dětský karneval s Vandou a Standou. 
V sobotu 26. února od 14.30 do 16.30 hodin 
v tělocvičně ZŠ Líbeznice.
Zajímavý program, soutěž o nejhezčí mas-
ku, tanec, soutěže, hry, tombola, občerstve-
ní. Vstupné dobrovolné, masky zdarma. 

Letošní již 4. ročník skautského plesu se konal 
29. ledna v restauraci U Švejka v Čakovičkách pod do-
hledem dobrého vojáka Švejka. Do útulného prostředí 
dřevem obloženého sálu skautský ples přesně zapadl. 
K tanci a poslechu hrála skvělá kapela Gradace, která se 
s profesionální elegancí vměstnala na malinké pódium.

Ples byl pojat v hollywoodském stylu, nechyběl 
červený koberec, po kterém se promenádovaly ce-
lebrity v luxusních róbách – tedy osobnosti našeho 
střediska, kvalitní předtančení Elišky Sedláčkové 
s partnerem. Proběhlo několik tanečních soutěží, 
jejichž vítězové získali tekutou odměnu. Vyvrchole-
ním taneční zábavy bylo vyhlášení krále a královny 
plesu. Letošní ocenění získali Miriam a Martin Kup-
kovi. Dále byla předána soška Oskara za taneční 
soutěže Lence a Jiřímu Fredovi Mikyskovým. 

Přijímáme dívky od 1. do 3. třídy. Schůzky jsou 
každý čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod. v klubovně 
v Areálu zdraví v Líbeznicích.

Na schůzkách hrajeme hry, které rozvíjejí 
schopnosti a zdokonalují znalosti dívek například 
v oblastech první pomoci, poznávání přírody, 
orientace apod. Vše hravou formou. Podnikáme 
také výlety a v létě čtrnáctidenní tábor.

V případě zájmu se prosím ozvěte vedoucí oddílu 
– Kláře Musilové (Ještěrce).

Tel.: 604 567 331, e-mail: Klarcha@seznam.cz

INZeRUjTe V LíBeZNIcKéM ZPRaVODajI
 Formáty cena
   6 x 4,5 cm 420 Kč
   6 x 10 cm 900 Kč
 12 x 10 cm 1 200 Kč 
 18 x 10 cm 1 920 Kč
 18 x 20 cm 3 000 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Blahopřejeme lednovým a únorovým jubilantům:
Jaromír Klácel, 95 let; Pavel Vörös, 70 let; 
Anna Řepová, 60 let; Josef Koutník, 60 let.

Paní knihovnice Marie Krejčová má pro každé-
ho nejen knihu, ale i vstřícný úsměv. Foto: -na-

ně knihovna spoluorganizuje pochody Povodím 
Mratínského potoka – více informací na:

http://www.pochod.unas.cz

• • •
Pravidelně dvakrát ročně v knihovně probíhá 

sběr humanitárního materiálu pro Diakonii Brou-
mov. Termíny jsou vždy zveřejněny na nástěnce 

před vstupem do knihovny. Všem občanům, kteří 
se v loňském roce podíleli nebo se rozhodnou po-
dílet na charitativních sbírkách, patří poděkování 
obce Líbeznice i ředitele Diakonie PhDr. V. Králíka.

Veškeré informace o knihovně (nově nakoupené 
knihy, knihy z výpůjčního fondu) najdete na webo-
vých stránkách http://knihovna.libeznice.cz.

Přijměte pozvání k prohlídce knihovního fondu 
do obecní knihovny v Líbeznicích, Martinova ulice 
142, ze kterého si můžete vypůjčit knihu podle va-
šeho zájmu a vkusu.

Marie Krejčová, knihovnice

den otevřenýCh 
dveří a zápis 
do mateřské školy

AKTIVITY SPOLKů Velkolepá tombola by nebyla realizována bez na-
šich sponzorů, kterým tímto velice děkujeme.

Příjemným zpestřením večera byl vstup punkrocko-
vé kapely Borky Kempelen z Líbeznic, která na chvilku 
trochu přitvrdila muziku a rozvířila řady tanečníků. 

Pozdě v ranních hodinách sál opustili poslední hos-
té a tanečníci a já můžu za organizátorský tým říci, že 
se ples velmi vydařil a už se těšíme na další rok.

Martina Srbová

skautský ples 
střediska „Willi“ 
líBezniCe

Netradiční poděkování sponzorům plesu.
Foto: archiv Willi

 skautský oddíl 
světlušek – štik 
přiJímá nové 
členky!

naBídka líBezniCké 
knihovny


