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Jaro přinese zásadní změny 
na náměstí

Milí čtenáři,

ještě než přišly tuhé mrazy, užili jsme si 
na radnici malou povodeň. Sníh a následné 
mohutné dešťové přeháňky podrobily už tak 
promáčené základy obecního úřadu další 
zatěžkávací zkoušce. I tentokrát to budova 
přežila. Na pojistné plnění a výstavbu nového 
objektu nedošlo. A nedojde na ní ani v budoucnu. 
Drobná krizová situace urychlila dokončení prací 
na celkovém odvlhčení základů budovy v podobě 
celkové obvodové drenáže.

V dalších mrazivých únorových dnech jsme 
pracovali na přípravě dopravních opatření, které 
by od poloviny roku měly přinést další zklidnění 
dopravy v obci. S podrobnostmi se můžete 
seznámit v dalších materiálech tohoto zpravodaje.

Vrcholí také přípravy základní umělecké školy, 
která by se od září měla rozběhnout v místní 
základní škole. Čekáme už jen na klíčové 
rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Pokud by bylo pozitivní, přineseme 
už v příštím vydání zpravodaje podrobnou 
informaci o zápisu. Finišujeme také v přípravě 
projektu nové mateřské školy. S koncem února 
by mohlo vstoupit v platnost stavební povolení. 
Dokončíme také všechna nezbytná výběrová řízení. 
Stěžejní bude ale prodej starého objektu. Máme 
sice první zájemce, ale rozhodnuto ještě není.

Zájem obce o školy ale nekončí u budov 
a jejich vybavení. To je samozřejmě jen nezbytná 
podmínka. Podstatnější jsou, jako ve všech 
ostatních oblastech, lidé. V obou vzdělávacích 
institucích probíhá v těchto dnech dotazníkové 
šetření, které by mělo zmapovat klima škol 
a spokojenost rodičů. Výsledky šetření, které pro 
obě školy zajišťuje společnost SCIO, zveřejníme, ale 
především budou sloužit ke zkvalitňování služeb. 
V rozpočtu obce představují náklady na provoz 
obou školských příspěvkových organizací jednu 
z nejvýznamnějších položek. Zvyšování jejich kvality 
je nejen proto naším přirozeným, velmi důležitým 
zájmem.

Hned na začátku února se také v Arše sešli 
zástupci všech aktivních líbeznických spolků 
a neziskových organizací. Smyslem setkání byla 
především dohoda na spolupráci při přípravě všech 
akcí líbeznického kalendária. Kuli jsme ale také 
pikle, jak do mnoha bohulibých aktivit líbeznických 
spolků zapojit další obyvatele – starousedlíky i ty, 
kteří se do obce přistěhovali nedávno. Jednou 
z cest je i pozorné čtení tohoto zpravodaje. 
I v tomto čísle najdete hned několik pozvánek…

Váš starosta

Martin Kupka

Cesta k líbeznějšímu středu obce se v nad-
cházejících měsících znovu významně zkrátí. 
Zásadní úprava čeká především komunikace.

zeleň místo asfaltu
Desítky metrů čtverečních asfaltu vystřídá v hor-

ní části náměstí trávník a stromy. Křižovatka u Ka-
tranu se viditelně zmenší. V současné době zabírá 
Mělnická ulice u kostela včetně odbočovacího pru-
hu do Zdibské ulice více než 15 metrů. Po letošní 
připravované úpravě to bude jen 6,5 metrů.

V návaznosti na změnu kategorie komunikací bude 
hlavní silnice nově procházet z Mělnické do Zdibské 
ve směru od zahradnictví k mimoúrovňové křižovat-
ce na obchvatu. Dojde tu samozřejmě i ke změně 
přednosti v jízdě. Všechna auta přijíždějící ve směru 
od Divadla kouzel budou dávat přednost těm, která 
pojedou od zahradnictví směrem do Zdibské ulice. 
I to by mělo průjezd obcí postupně omezovat.

Pokud obchvat něčemu výrazně pomohl, tak je 
to ulehčení od nákladní dopravy. Od začátku roku 
platí pro tranzitní nákladní dopravu do obce zákaz 
vjezdu. Dopravní značení zároveň převedlo nezbyt-
nou nákladní dopravní obsluhu právě do horní části 
náměstí. Logické je to už proto, že mimoúrovňová 
křižovatka je bezpečnější než napojení u benzinové 
pumpy. Kolem Katranu by ale měla projíždět jen 
ta nákladní auta, která míří buď přímo do Líbeznic 
nebo do některého z blízkých skladových areálů. 

z hlavního tahu místní 
komunikace
Úsek Mělnické ulice od kostela po obecní úřad 

se promění v místní komunikaci. Toto nové zařa-
zení bude fakticky možné až po konečné kolau-
daci obchvatu v polovině roku. Většinu úprav ale 
bude možné realizovat do té doby. Až po Divadlo 
kouzel by se komunikace měla zúžit na 6,5 metrů, 
což je minimální šíře pro bezproblémové míjení au-
tobusů. Na změnu kategorizace silnic (na začátku 
druhé poloviny roku) budou muset počkat zvýšené 
přechody pro chodce. Ty na silnici I. třídy opravdu 
není možné vybudovat. Obec bude zároveň v rámci 
omezených finančních možností realizovat základní 
úpravy ostatních ploch náměstí. „Vycházet bude-

Číslo měsíce: 102 – to je počet dětí, které se dostavily 
k zápisu do prvních tříd základní školy v Líbeznicích.

Metry asfaltu vystřídá trávník. Foto -na-

Nová podoba křižovatky u Katranu

me z návrhu architektonického ateliéru Vyšehrad, 
který jsme veřejnosti představili už v loňském roce. 
Jakmile se otevřela možnost dalších vážnějších 
úprav, požádali jsme architekty o dopracování. Lví 
podíl na změně Mírového náměstí má ale stavba 
obchvatu, která zahrnuje i nezbytné úpravy stáva-
jících komunikací. Je to také další potvrzení známé 
pravdy, že štěstí přeje připraveným. Bez základní 
architektonické vize bychom dnes takové změny 
těžko plánovali,“ říká starosta obce Martin Kupka 
a zdůrazňuje, že jen díky vzácné shodě okolností 
se podaří realizovat potřebná dopravní opatření 
v rekordně krátkém čase. Za „normální“ situace 
trvá příprava jen jednoho zvýšeného přechodu tře-
ba i celý rok.

další kroky k bezpečněJší
a klidněJší obci
Vedle přerodu náměstí pracují projektanti na dal-

ších opatřeních, po kterých volala i petice občanů 
z konce loňského roku. Konkrétní podobu dostává 
nová podoba křižovatky u kapličky, kde by v krátkém 
výhledu mělo dojít také ke změně dopravní situace – 
přednost by měla nově vozidla jedoucí od Nádražní 
ulice do centra. Auta směřující do centra od obchva-
tu by v tomto místě naopak musela dát přednost.

Ještě do konce roku by mělo dojít k úpravě 
přechodu pro chodce v Hovorčovické ulici u re-
staurace U Musilů. Dalším krokem bude zúžení 
profilu vozovky v místě přechodu 
pro chodce v Mělnické ulici 
u Mazlíčka a zpomalovací 
ostrůvek při samotném 
vjezdu do obce na 
Mělnické.           -na- 
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ROZHOVOR TÉMA
změna 
v autobusové 
dopravě

Od března dochází k drobné úpravě jízdních 
řádů, která se dotkne i cestujících v Líbeznicích. 
Speciální líbeznický spoj s odjezdem ze zastávky 
Líbeznice II v 5.45 nahradí spoj o 7 minut pozdější, 
který jede z Neratovic. Podle údajů z odbavovacích 
zařízení byl ranní speciální spoj využíván v průměru 
devíti lidmi a pozdější spoj z Neratovic by měl ces-
tující pojmout s dostatečnou rezervou míst k seze-
ní. Zároveň mají cestující z Líbeznic možnost využít 
i spoj, který ze zastávky Líbeznice II. vyjíždí o dvě 
minuty dříve – tedy v 5.43 hodin. Další speciální 
líbeznické spoje v 6.25 a v 7.05 zůstávají beze změ-
ny. Obec na jejich provozování přispěje v roce 2012 
částkou téměř 200 tisíc korun.

-na-

kam s nimi
Člověk nemusí být právě vášnivý ekolog, 
stačí, aby se k životu stavěl odpovědně, 
a musí se občas zamyslet, kde končí všechny 
odpadky, které denně produkuje. Pro obec 
je navíc likvidace odpadu jedna z největších 
položek rozpočtu. Svoz směsného i třídě-
ného odpadu pro obec zajišťuje společnost 
IPODEC-ČISTÉ MĚSTO. Nerudovskou otázku 
„kam s nimi“ pokládáme řediteli společnos-
ti Karlovi Vančurovi.

Kde tedy končí všechen směsný odpad z Lí-
beznic?

S trochou nadsázky lze říci, že obyvatelé obce 
svojí produkcí odpadů pomáhají topit a svítit 
v Praze, větší část směsného odpadu končí v Zá-
vodu na energetické využití odpadu v Praze-Ma-
lešicích. Menší část odpadu končí na skládce 
v obci Uhy.

Kolik vozů odpadu se každý čtvrtek z Líbez-
nic odveze?

Doby, kdy pro odvoz směsného odpadu z obce 
stačil jeden menší popelářský vůz, jsou pryč, růst 
počtu obyvatel a vývoj jejich spotřebitelských ná-
vyků způsobil, že dnes odváží odpad z obce dva 
vozy, ten druhý již ale není plný a obsluhuje i další 
obce.

Roste objem směsného odpadu, který se 
z Líbeznic odváží?

Ano, již jsem se o tom zmínil v odpovědi 
na předchozí otázku, jen za poslední rok se pro-
dukce směsného odpadu v obci zvýšila o více jak 
6 %, obyvatelé Líbeznic vyprodukovali více jak 600 
tun směsného odpadu.

Kde končí tříděný odpad?
Většinou v Praze, na třídících linkách ve Vysoča-

nech, Malešicích a Strašnicích, papír a plasty také 
často končí v Kralupech. Ve všech případech jde 
ale jen o první zastávku celého procesu recyklace 
tříděného odpadu.

Není jen ekologická báchorka, že třídění od-
padu opravdu k něčemu je. Je možné říct, co 
se děje s papírem, plastovými lahvemi či nápo-
jovými kartony z Líbeznic?

Třídění odpadů je jedna z mála aktivit, kterou 
každý z nás, bez nějaké osobní újmy, může při-
spět k lepšímu životnímu prostředí a obyvatelé 
Líbeznic to pochopili, důkazem toho je výraz-
ný nárůst vytříděných komodit z obce, ale také 
zvýšená úroveň pořádku v Líbeznicích. Obecně 
lze říci, že ve sběrných vozech se zmenší objem 
papíru, plastů a nápojových kartonů, na třídících 
linkách poté dochází k dotřídění a úpravě podle 
požadavků zpracovatelského průmyslu (napří-
klad plasty se třídí podle barev, papír i plasty po-
dle sortimentů – kartony, časopisy, fólie apod.), 
finálním produktem třídění (samozřejmě vedle 
úspor primárních surovin a snížení emisí sklení-
kových plynů) ale může být i oděv, který si za-
koupíte v obchodě a dáváte tak svojí „petce“ 
další život, může to být i protihluková zeď, prvky 
městského mobiliáře. Někteří z čtenářů mohou 
mít ve svém domě podlahovou krytinu z lisova-
ných nápojových kartonů, z těch se vyrábí i po-
měrně kvalitní papír. Skleněné obaly na nápoje 

v obchodech jsou ve značné míře výsledkem re-
cyklace předchozí generace lahví.

Jak se vyvíjí množství vytříděného odpadu 
v obci?

Dobře, jde o dynamický nárůst v podstatě 
u všech komodit, zejména plastů a papíru, kde se 
jedná o zhruba 20 % nárůstu oproti roku 2010. 
Mírný pokles jsme zaznamenali pouze u tříděného 
sběru skla.

Jsme lepší, nebo spíše horší než v jiných ob-
cích, které obhospodařujete?

Systém třídění odpadů řadí obec k nejlepším 
nejen mezi naší firmou obsluhovanými obcemi. 
Diskuse nad parametry systému třídění je v Lí-
beznicích tradičně věcná, dokladem toho je roz-
voj systému třídění v obci, v loňském roce byla 
zdvojnásobena četnost svozu plastů, zahájen 
svoz bioodpadu.

počtu obyvatel obce jsme schopni bioodpad svá-
žet celoročně.

Je poznat na objemu směsného odpadu, že 
se v obci více třídí?

Bez třídění by tempo nárůstu objemu směsného 
odpadu bylo ještě vyšší, o tom jsem přesvědčený.

Čím by se podle vás mohlo ještě zvýšit množ-
ství vytříděného odpadu v obci?

Rozhodují dva faktory: dostupnost nádob 
na tříděný sběr a četnost jejich obsluhy. Systém 
tříděného sběru odpadu by ideálně měl předjí-
mat vývoj výstavby domů v obci, citlivé umístění 
nádob na tříděný sběr do nové zástavby rodin-
ných domů by mělo být řešeno již ve fázi projek-
tové přípravy. To většinou bohužel není respek-
továno. V letošním roce bychom chtěli, ve spo-
lupráci s vedením obce, zpracovat optimalizační 
studii rozmístění nádob na tříděný sběr, její sou-
částí bude i posouzení otázky vhodné četnosti 
obsluhy těchto nádob.

Liší se nějak v průběhu roku množství odpa-
du odvezeného z obce?

Vývoj množství odpadu v průběhu roku v pod-
statě kopíruje situaci z blízké Prahy, nejvíce odpa-
du je tradičně v závěru roku, v letním období je 
odpadu méně, rozdíl ale není tak významný jako 
v Praze.

Co nejvíce pálí v současné době vás jako 
firmu, která v Líbeznicích svoz odpadu za-
jišťuje?

Zdaleka nejen v Líbeznicích je to problemati-
ka odpadu ze živností, slušní podnikatelé plnící 
svoje povinnosti doplácejí na ty ostatní, kteří 
ukládají svůj odpad do cizích nádob na odpa-
dy a zvyšují tak náklady obce. Stanovení mi-
nimálních standardů odpadového hospodářství 
pro jednotlivé typy podnikatelských činností by 
tento problém mohlo vyřešit, je to ale mimo 
působnost obce i naši. V každém případě mi 
ale závěrem dovolte poděkovat všem uživate-
lům našich služeb v Líbeznicích za jejich důvěru 
a přístup k životnímu prostředí, velmi si vážíme 
toho, že se o jejich odpad můžeme starat již 
patnáct let.

-mk-

U tříděného odpadu nejde jen o množství, 
ale také o důslednost třídění. Setkáváte se 
často s tím, že v kontejneru na papír je něco 
úplně jiného?

Určitě ano, v Praze jsme už v kontejneru na pa-
pír našli několik bezdomovců, k povinnostem 
posádky patří vizuální kontrola obsahu nádoby, 
a tak se zatím vždy podařilo zabránit tragédii, 
ve střetu člověka s lisovacím zařízením není člo-
věk favoritem.

V Líbeznicích se drobné problémy vyskytují spí-
še v nádobách se sklem, na stanovišti u výjezdu 
z obce směrem na Mělník jsme opakovaně v nádo-
bách na sklo nalezli směsný odpad.

Jak často se svážejí jednotlivé druhy tříděné-
ho odpadu?

Od loňského roku jsou plasty sváženy 2× týdně, 
papír 1× týdně, sklo 2× měsíčně a nápojové karto-
ny 1× měsíčně.

Od loňského roku zajišťujete také svoz bio-
odpadu. Co se děje s ním? Kde končí?

Jsme rádi, že se pilotní projekt tříděného sběru 
bioodpadu v Líbeznicích podařil, zájem obyvatel 
nás těší, jen v loňském roce se odvezlo 8 tun od-
padu, který by pravděpodobně skončil v nádo-
bách na směsný odpad, a to by byla velká škoda. 
Odpad končí na kompostárně v Dolínku, toto za-
řízení má kapacitu i pro odpad od dalších obyvatel 
Líbeznic, pokud se rozhodnou k této formě třídění 
odpadu také přistoupit. V případě zájmu většího 



Líbeznický zpravodaj 2/2012 3

Líbeznický zpravodaj  č. 2, únor 2012, ročník 10

líbeznice
bezpečné?
Od června loňského roku působí v Líbezni-
cích obecní policie v rozšířené sestavě. Její 
velitel Rudolf Sedlák a další tři strážníci mají 
na starosti nejen samotné Líbeznice, ale také 
Bašť, Bořanovice a nově Předboj.

Příspěvky sousedních obcí a objem vybraných po-
kut zaručují, že se zvýšené náklady na činnost obec-
ní policie nepromítají negativně do rozpočtu obce. 
„Větší obecní policie znamená samozřejmě více 
starostí a odpovědnosti. Už po osmi měsících fun-
gování máme ale potvrzeno, že díky jejímu rozšíření 
jsme akceschopnější a jsme schopni pokrýt mnohem 
delší časové úseky, včetně příležitosných víkendových 
služeb,“ zdůrazňuje velitel strážníků Rudolf Sedlák.

O práci obecní policie v roce 2011 vypovídají 
následující ukazatele: 

Společná prezentace policie na Dětském dni 
2011. Foto -mk-

Jedno ze zadržených vozidel. Foto -rs-

Celkový počet přestupků projednaných 
v blokovém řízení 779

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích (vyjma 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti)

314

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší 
dovolené rychlosti 400

z toho přestupků proti veřejnému pořádku 12

z toho přestupků proti majetku 1

z toho ostatních 52

Celkový počet podezření ze spáchání 
přestupků oznámených přísl. orgánům 34

z toho přestupků proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích (vyjma 
překročení nejvyšší dovolené rychlosti) 

9

z toho přestupků spáchaných překročením nejvyšší 
dovolené rychlosti 18

z toho přestupků proti občanskému soužití 2

z toho přestupků proti majetku 2

z toho ostatních 3

Další ukazatele:  

Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu 5

Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob 8

Počet nalezených odcizených vozidel 9

Počet odchycených zvířat 54

případech se jednalo o řízení vozidla po požití al-
koholu s hladinou vyšší než 1 promile a v šesti pří-
padech o řízení vozidlo v době uloženého zákazu 
činnosti.

V roce 2011 sice došlo k mírnému nárůstu ná-
padu trestné činnosti na území obce, nicméně je 
stále patrný značný pokles oproti rokům předcho-
zím. Pozitivní je fakt, že se dařilo objasňovat nejen 
trestnou činnost v dopravě (12 případů), ale i další 
trestnou činnost zejména pak majetkovou. Na uve-
dených výsledcích má velkou zásluhu spolupráce 
mezi OOP Odolena Voda a Obecní policií Líbezni-
ce, která se značnou měrou podílí na objasňování 
trestné činnosti v obci a preventivní činnosti. Sklad-
ba trestné činnosti je v obci různorodá a žádná pro-
blematika výrazně nepřevyšuje ostatní.

V roce 2011 před navýšením početního stavu 
strážníků Obecní policie Líbeznice byly tvořeny spo-
lečné hlídky dohlížející zejména na dodržování pravi-
del silničního provozu. Velmi dobrá spolupráce byla 
i v oblasti prevence prováděné v ZŠ Líbeznice. n

OBecNí POLIcIe

ztotožněni
pachatelé krádeží 
vozidel
a pohonných hmot

Dne 29. 12. 2011 bylo hlídkou OP nalezeno 
v ul. Martinova odstavené vozidlo VW Transporter, 
u kterého bylo zjištěno, že je v evidencích PČR ve-
dené jako odcizené. Ve vozidle se nacházelo něko-
lik kanystrů na pohonné hmoty a hadice. Vozidlo 
bylo následně předáno majiteli, který po ohledání 
technikem PČR vozidlo ponechal na místě. Hlíd-
ka OP poté přijala oznámení, že k odstavenému 
vozidlu přijelo vozidlo VW Polo, jehož osádka se 
násilím vloupala do VW Transporter. Hlídka OP 
okamžitě vyjela na místo, kde byl od svědků zjištěn 
podrobný popis osob, vozidla a registrační značky, 
kdy se ukázalo, že vozidlo VW Polo je také vedeno 
v evidencích PČR jako odcizené. Hlídka OP pátrala 

František Závorka

z pohledu celostátní policie
Velmi úzká je spolupráce líbeznické obecní poli-

cie s policií státní. Ze zprávy vedoucího obvodního 
oddělení Policie ČR Odolena Voda Zdeňka Jansy 
citujeme: 
Rozbor trestné činnosti rok 2010 rok 2011 
spácháno celkem 54 62
objasněno přímo 12 15 
objasněno dodatečně 18 15

V rámci území obce Líbeznice bylo v roce 2011 
zaznamenáno nejvíce trestné činnosti týkající se 
motorových vozidel, kdy celkem v 13 případech 
došlo k vloupání do vozidel nebo odcizení vozidel 
a ve 4 případech k odcizení pohonných hmot. Dále 
bylo zaznamenáno 8 případů vloupání do objek-
tů a 4 případy krádeží věcí z novostaveb. Zjištěny 
a objasněny byly 2 případy distribuce omamných 
a psychotropních látek (drog). Na úseku dopravy 
bylo zjištěno celkem 12 trestných činů, kdy v 6ti 

po vozidle, které bylo následně nalezeno odstave-
né v ulici K. H. Borovského. Poté bylo vozidlo opět 
zajištěno a ohledáno technikem PČR. V průběhu 
těchto úkonů přijala hlídka OP opětovné oznámení, 
že do ul. Martinova přijelo osobní motorové vozi-
dlo Ford Escort, jehož osádka byla totožná s muži, 
kteří zde odstavili odcizené vozidlo. Oznamovatel 
uvedl, že posádka vozu Ford Escort ujíždí vysokou 
rychlostí směrem k obci Zdiby. Hlídka OP Líbeznice 
kontaktovala vedoucího strážníka OP Zdiby, který 
se vozidlo vydal pronásledovat, kdy po dramatické 
honičce se bohužel pachatele nepodařilo zastavit. 
Dalším šetřením ve spolupráci se službou kriminál-
ní policie a vyšetřování se však podařilo ustanovit 
dva muže, kteří doznali krádeže motorových vozi-
del a krádeže pohonných hmot z motorových vo-
zidel. Těmto již bylo sděleno obvinění z trestných 
činů krádeže, krádeže vloupáním, maření výkonu 
úředního rozhodnutí a neoprávněné užívání cizí 
věci, kdy v případě odsouzení hrozí těmto mužům 
odnětí svobody do výše 5 let.

z bezohledného řidiče se vyklubal 
pachatel trestného činu
Na sklonku roku 2011 obdržela Obecní policie 

Líbeznice několik oznámení o tom, že v obci Líbez-
nice v lokalitě ulic U Cihelny a Lánská se v obytných 
zonách pohybuje ve vozidle mladík, který zde jezdí 
vysokou rychlostí, a tím ohrožuje ostatní občany. 
Díky podrobnému popisu vozidla a jeho řidiče již 
nebyl pro obecní policii problém mladíka ztotožnit 
a dalším šetřením zjistit, že mladíkovi byl již dvakrát 
vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Po tomto 
zjištění bylo jen otázkou času, kdy se mladík opět 
vydá na svou „spanilou“ jízdu Líbeznicemi. Toto se 
stalo dne 19. 1. 2012 v dopoledních hodinách, kdy 
byl v ulici Mělnická mladík zadržen hlídkou obecní 
policie při řízení vozidla. Následně byl výtečník es-
kortován na Obvodní oddělení police ČR, kde mu 
bylo sděleno obvinění z trestného činu maření vý-
konu úředního rozhodnutí.

další řidič pod vlivem alkoholu
V ranních hodinách 2. února 2012 prováděla 

hlídka OP Líbeznice autohlídku v obci Bašť, kde 
v ulici Hlavní zaregistrovala vozidlo, jehož řidič se 
nestandardně vysokou rychlostí otáčel v křižovat-
ce, a potom co spatřil hlídku OP, zastavil u krajni-
ce a přímo před hlídkou se snažil přesedat z místa 
řidiče na místo spolujezdce. Skutečný spolujezdec 
současně z vozidla vystupoval. Řidič byl hlídkou vy-
zván, aby se podrobil dechové zkoušce. Ten decho-
vou zkoušku odmítal a spolujezdec řidiče vozidla 
začal hlídku OP verbálně napadat. Spolujezdec byl 
hlídkou důrazně vyzván, aby svého jednání zane-
chal a následně byl z místa úkonu vykázán. Řidič 
poté souhlasil s dechovou zkouškou, která ukázala 
hodnotu 2,18 promile alkoholu v dechu. Řidiče si 
poté převzala přivolaná hlídka PČR, kterému bylo 
po vystřízlivění sděleno obvinění z trestného činu 
řízení pod vlivem návykové látky.

Rudolf Sedlák
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mateřské centrum 
se rodí
Před časem jsme ve zpravodaji oslovili míst-
ní maminky, zda by neměly zájem o činnost 
mateřského centra. Dobrou zprávou je, že se 
i v Líbeznicích takové zařízení rodí. Iniciáto-
ry jsou občanské sdružení Stonožka a hned 
několik aktivních maminek, které spojily své 
síly. Pod mateřských centrem si ale může kaž-
dý představit něco jiného – pro jednoho je to 
mateřská škola na koleně, pro jiného zájmový 
klub pro maminky na mateřské dovolené. Ja-
kou podobu by mohlo mít líbeznické mateřské 
centrum, přibližuje Miriam Kupková z občan-
ského sdružení Stonožka.

Kdy a kde se líbeznické mateřské centrum 
rozběhne? 

Rády bychom začaly již letos v březnu. Mateřské 
centrum by fungovalo v dopoledních hodinách v pro-
storách komunitního centra Archa v Líbeznicích. 

Bude v provozu všech pět dnů v týdnu?
Těšilo by nás, kdybychom se k tomuto stavu do-

pracovaly. Na začátek jsme stanovily dvě dopoled-
ne v týdnu (pravděpodobně to bude úterý a čtvr-
tek), kdy by bylo mateřské centrum pro maminky 
s dětmi otevřené. 

Co je ještě třeba zařídit?
V první řadě musíme daný prostor přizpůso-

bit menším dětem. Vzhledem k tomu, že Archu 
využívají různé spolky k různým akcím, musí být 
„proměna“ na mateřské centrum rychlá a „vrat-
ná“. Uvažujeme o pořízení rozebíratelné pod-
lahy (tatami) místo koberce. Také bychom rády 
oslovily líbeznické občany, kteří mají odrostlejší 
děti – jestli by nám nevěnovali starší stavebnice 
a hračky.

Až se činnost mateřského centra rozběhne, při-
hlásíme se do sítě mateřských center v ČR, což by 
nám mohlo pomoci do budoucnosti – s pořádáním 
seminářů, s vyhledáváním možností získávání pro-
středků pro činnost apod. 

Pro koho bude otevřené?
Mateřské centrum by mělo sloužit k setkávání 

rodičů a jejich dětí (asi do věku 5 let) – hlavně v ob-
dobí mateřské a rodičovské dovolené. 

Stonožka v Líbeznicích působí už více než rok. Foto -mk-

aleJíčka
Jihozápadním směrem z Líbeznic vede komu-
nikace do Pakoměřic. Původně polnička (ne-
zpevněná cesta mezi poli) je pokračováním 
ulice Pakoměřické. Říká se jí Alejíčka. 

Název byl odvozen od aleje ovocných stro-
mů, hrušní, vysázených po obou stranách cesty 
do úrovně hráze rybníka, další ovocné stromy jako 
jabloně, ořechy byly sázené až mnohem později. 
Původ slova „alej“ pochází z francouzského: aller – 
jíti a allée – cesta. Z nejstarší výsadby se zachovalo 
jen její torzo. 

Více než 100 let existovalo právě v této lokalitě 
rezidenční sídlo rozlehlého panství rodu Nosticů, 

Zamrzlý rybník na konci Alejíček je vyhledávaným místem 
všech bruslařů. Foto -na-

TÉMA

MíSTOPIS

kteří jej získali v roce 1645. Ve druhé polovině 
18. století jej přenesli do nově vybudovaného 
areálu v Měšicích. V pakoměřickém dvoře pak vy-

budovali velký pivovar. (Nosticové 
v mimulosti vlastnili i Velké Popo-
vice včetně pivovaru, ve kterém se 
stále pivo vaří.)

Alejíčka byla a jsou důležitou 
spojnicí mezi obcemi, místem 
procházek obyvatel obou obcí. 
V minulosti byla oblíbeným mís-
tem pro zamilované páry. V době 
mrazivých dnů se Alejíčka stávala 
a vlastně stále stávají živou tepnu 
všech bruslařů. A samotná zamrzlá 
plocha rybníka je nejen místem vy-
hrocených sousedských hokejových 
turnajů, ale i příjemným místem 
pro setkání bořanovických i líbez-
nických sousedů.

Hana Závorková,
ředitelka Regionálního muzea Praha-východ

ly nabídku akcí pro dospělé. V současnosti or-
ganizujeme šest celoročních kroužků pro děti 
v Líbeznicích, jeden ve Zdibech. Pomáháme při 
organizování akcí pro obec. 

Jaké novinky Stonožka kromě mateřského 
centra chystá?

Od dubna chceme spustit sezónní kurz in-line 
bruslení pro děti od 5 do 10 let se zkušenými tre-
néry na novém hřišti za základní školou.

V tomtéž měsíci máme v plánu otevřít také kurz 
fotografování pro děti i dospělé pod vedením vý-
tvarníka, fotografa a grafika Jaroslava Lenka.

Dále bychom velice rády navázaly na páteční 
akce – Večery nejen pro maminky. Další setkání je 
plánované na pátek 23. března na téma Velikonoč-
ní vazba – s lektorkou Šárkou Kettnerovou.

Na měsíc srpen (v termínu od 13. 8.–17. 8.) 
připravujeme ve spolupráci se sdružením INLINE-
TALENT Praha multisportovní příměstský tábor. 
Chceme nabídnout dětem možnost, jak smyslu-
plně využít volný čas s dalšími kamarády z Líbez-
nic i okolí, a rodičům pomoci při řešení otázky, 
jak skloubit pracovní povinnosti s dohlížením 
na mladší děti.

-na-

Prosba všem čtenářům:

Rády bychom Vás poprosily o pomoc při 
zařizování MC. Přispět můžete finančním 
nebo materiálním darem anebo vlastním 
zapojením do samotné organizace MC. 
Uvítáme i šikovné lektory nových krouž-
ků pro děti, dospělé či seniory.

Kontakt: www.stonozka-libeznice.cz

Jak mateřské cent-
rum pojímáte? Bude 
to program tak tro-
chu na klíč připra-
vovaný lektorkami, 
nebo bude mít líbez-
nické mateřské cent-
rum jinou podobu?

Z dotazníků i reakcí 
maminek vyplývá, že 
by preferovaly mateř-
ské centrum formou 
herny se zájmovými 
bloky (např. výtvar-
nou, zpívání, cviče-
ním…) a taky variantu 
„miniškoličky“ s půl-
denním provozem 
(děti bez rodičů s lek-
torem). Zatím chceme zkusit svépomocí první 
možnost. Hodně záleží i na samotných rodičích 
– jestli se najdou ochotné a schopné maminky 
nebo tatínkové, kteří připraví program pro ostat-
ní. Do budoucna zvažujeme i zařazení pravidel-
ných kroužků pro děti v dopoledních hodinách, 
vše záleží na zájmu a ochotě lidí. 

Jaký program budou mít maminky a jaký děti?
Program bude zatím společný. Ve volné herně 

si mohou děti pohrát, maminky zatím vypít kávu 
nebo čaj a popovídat si, poté si společně se svý-
mi ratolestmi zařádit v pohybovém nebo tvůrčím 
bloku. Oddělený program pro rodiče i děti je také 
možný – organizačně i finančně však pro nás zatím 
náročnější. 

Máte nějaký vzor mateřského centra z Prahy 
nebo jiného místa?

Vzorů v nedalekém okolí i v Praze je mnoho, vše 
závisí ale na individuálních možnostech daného 
místa a lidí. Úzce spolupracujeme s podobně za-
měřenými sdruženími v Bašti a v Praze 9-Dolních 
Počernicích.

Stonožka v Líbeznicích organizuje hned ně-
kolik kroužků, pořádala také tematické večery 
pro maminky a dokonce i tatínkovské soboty. 
Zůstává tato aktivita nadále hlavním předmě-
tem činnosti Stonožky?

Jak uvádíme ve stanovách našeho sdružení – 
našim hlavním cílem je podporovat komunitní, 
společenský a kulturní život v obci – samozřejmě 
ve spolupráci s jinými spolky, školou a školkou. 
Začaly jsme s aktivitami pro děti předškolního 
a mladšího školního věku, rády bychom rozšíři-
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Ze ŽIVOTA SPOLKŮ

LíBeZNIcKÉ ŠKOLY

POZVÁNKY

BLAHOPŘÁNí

zápis do prvních 
tříd líbeznické 
základní školy
Ve dnech 19. 1. a 20. 1. probíhal v Základní 
škole Líbeznice zápis dětí do prvních roční-
ků. Počet malých adeptů studia na této škole 
překonal loňský rekord – letos se dostavilo 
102 potenciálních žáčků!

Ve čtvrtek 19. 1. přivítala děti a rodiče paní 
ředitelka Ivana Pekárková, žáci sedmých a devá-
tých tříd si pro ně připravili divadelní představení 
a po jeho skončení se všichni odebrali do tříd. Zde 

Malí a velcí při zápisu. Foto -šm-

modrá planeta
Leden v MŠ se nesl ve znamení vesmíru. Téma 

tohoto měsíce totiž znělo Modrá planeta. Se-
známili jsme děti s tím, co je to vesmír, sluneční 
soustava a jaké další planety v ní existují. Přečetli 
jsme jim „Pohádky z vesmíru“, z nichž se do-
zvěděly základní charakteristiky všech osmi pla-
net a poslechly si smyšlený příběh o tom, co se 
na nich odehrává a jací tvorové zde žijí. Vyvrcho-
lením veškerého meziplanetárního poznávání byl 
výlet do Planetária na pražském výstavišti v Hole-
šovicích. Program s názvem „O zvědavé kometě“ 
se dětem velmi líbil a odnesly si s sebou spoustu 
nových zážitků.

Michaela Zoulová

2012 – rok skautů
Rok 2012 je bezesporu významným datem. 

Pro někoho jako rok konce světa, pro jiné 800 let 
od vydání Zlaté buly sicilské, 150 let od smrti Bože-
ny Němcové nebo 100. výročí narození Jiřího Trnky. 
Významné jubileum oslaví i čeští skauti a skautky 
– 100 let od počátku realizace skautských myšle-
nek, které k nám přímo z Anglie přinesl profesor 
na gymnáziu a aktivní sokol Antonín Benjamín 
Svojsík. Ten se rozhodl šířit myšlenku skautingu 
v našich končinách a navázat tak na práci Angli-
čana lorda Roberta Badena-Powella, který zorga-
nizoval první skautský tábor na světě v roce 1907 
na ostrově Brownsea. A. B. Svojsík se snažil předat 
mládeži tři základní skautské principy, které ob-
náší odpovědnost za rozvoj sebe sama, vůči dru-
hým a hledání své vlastní duchovní cesty. Snažil se 
také rozvíjet kladný vztah k přírodě a kladl důraz 
na dobrou fyzickou kondici. Vzorem mu byli chod-
ští hraničáři a slovanští hrdinové, po kterých se za-
čala organizace nazývat Junák. V červnu roku 1914 
pak vzniká oficiální spolek „Junák – Český skaut“.

Skauti k Líbeznicím i líbeznickým akcím neodmyslitelně patří. Foto -mk-

tradiční líbeznický dětský 
karneval
V neděli 4. 3. 2012 (posunuto ze soboty 3. 3. 

2012) vás všechny srdečně zveme od 14.30 hod. 
do tělocvičny ZŠ Líbeznice na Dětský karneval. 
Přijďte si užít hezké odpoledne s Vandou a Stan-
dou, kteří si pro vás opět připraví spoustu her, pís-
niček a soutěž o nejhezčí masku. Dále se můžete 
těšit na bohatou tombolu a drobné občerstvení, 
které přijde jistě k duhu. A my se zase budeme těšit 
na vás! Ahoj v neděli.

Kulturní výbor obce Líbeznice

Blahopřejeme únorovým jubilantům:
Kodetová Josefa – 87 let, Perníková Květoslava – 75, 
Ing. Mojžíšek Vladimír – 60, Stibůrek Jiří – 50, Pavlík 
Miroslav – 50 let.

na děti čekaly paní učitelky, aby se přesvědčily o je-
jich způsobilosti k usednutí do školních lavic.

Chlapci a děvčata byli šikovní, a tak se na ně 
v září těší jejich budoucí učitelé a spolužáci.

Šárka Mišurcová

Stoleté výročí českého skautingu není jenom sto 
let společné cesty za jednotnou myšlenkou. Je to čas 
naplněný radostí a úspěchy, které několikrát vystřídal 
život v ilegalitě, strach i obětování života. Z řad skau-
tů vzešly i mnohé významné osobnosti. Jako příklad 
si dovolím uvést Roberta Fulghuma, Václava Vorlíč-
ka, Evu Holubovou, Teodora Pištěka, Jiřího Menzela, 
Václava Havla nebo Neila Armstronga.

V současné době mají skautské organizace 
v České republice přes 45 000 registrovaných čle-
nů, ale protože skauting není ani tak koníčkem 
jako spíš životním přesvědčením, je jisté, že lidí hlá-
sících se k myšlenkám skautingu je mnohem více. 

K celorepublikovým oslavám se připojí také 
místní skauti ze střediska „Willi“ Líbeznice. Zve-
me proto všechny na oslavy 100 let skau-
tingu v Čechách, které proběhnou v sobotu 
10. března a v neděli 11. března 2012 v Líbez-
nicích. Sobotní akce bude určena jak skautské, tak 
neskautské veřejnosti a pokusí se přiblížit historii 
skautingu, místní pamětníky i nabídnout témata 
k zamyšlení. Celou atmosféru dotvoří doprovodné 
akce a zajímavý program.

Přijďte s námi oslavit jedno významné jubileum 
a uctít ty, kteří se o něho zasloužili.

Za realizační tým
Eliška Sedláčková – Kuůzle

Nepovinné:
Budeme rádi, když v masce dorazí 
nejenom děti, ale i jejich rodiče

Karneval
na cvičení rodičů
s předškolními dětmi

Co: v rámci pravidelného 
čtvrtečního cvičení 
rodičů s předškolními 
dětmi pořádáme malý 
dětský karneval

Kdy: 16. 2. 2012
 (do 17:00 do 18:00)

Kde: v tělocvičně
 základní školy

Kromě běžného cvičení v maskách 
proběhne soutěž o nejhezčí masku
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Vlasteneckodobročinná
obec baráčníků v Líbeznicích

Vás srdečně zve

na

Masopustní
rej

který se koná dne
18. února 2012 od 20.00 hod

v restauraci
„U kouzelníka“ na náměstí 

K poslechu a tanci hraje:
Kombo – Mirka Kočárníka

Bohatá tombola

Vstupné dobrovolné

Regenerační a relaxační 
masáže a terapie

Regenerační terapie – při potížích s pohybovým aparátem. 
Po konzultaci s klientem společně sestavíme plán a formu 
terapie a vybereme vhodnou kombinaci těchto procedur:

n reflexní diagnostika a terapie

n tuina – čínská léčebná masáž

n moxování, baňkování

n akupresura a elektroakupunktura

n masáž (klasická, dle Breusse...)

n doporučení vhodných cviků, bylinek, úpravy životosprávy

n možnost diagnostiky z oční duhovky – Iridologie

Relaxační masáž – k uvolnění svalového napětí 
a psychické relaxaci s využitím např.:

n masáže nohou – reflexní terapie

n uvolňující masáž celého těla

n antistresová masáž pokožky hlavy s využitím 
akupunkturních bodů

Bc. Kateřina Nováková, ergoterapeutka
Bašť 216, tel.: 739 625 506
masaze.bast@seznam.cz

ŠKOLA JÓGY V BAŠTI – Pravidelné cvičení
tel.: 604 272 398, dana.libova@volny.cz

pondělí: 9.45–10.45	 cvičení	rodičů	s	dětmi	od	1	roku	věku
 17.00–18.30 judo pro děti (info: Vacek 606 565 127)
 18.45–19.45 kondiční	cvičení:	míče,	pilates,	over	bally,	kalanetika
 20.00–21.30 kurs sebeobrany pro dospělé od 15 let – 606 565 127

středa: 17.00–18.30 judo pro děti (info: Vacek 606 565 127)
 19.00–20.00 cvičení	na	míčích	pro	těhotné

čtvrtek: 9.45–10.45	 cvičení	rodičů	s	dětmi	od	1	roku	věku
 17.45–18.45 rehabilitační	cvičení	pro	páteř	a	klouby
 19.00–21.00 cvičení	jógy

Na úhradě spoje se podílí Hl. m. Praha, 
obce Bašť a Líbeznice.


