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Začala přestavba školky  
– přibude 30 míst

Milí čtenáři, 

určitě si vybavujete památnou větu ze známého 
českého filmu: „To jsou paradoxy!“? Vytanula mi 
v poslední době na mysli hned několikrát v souvis-
losti s opakovanou stížností na to, jak se v obci jez-
dí rychle. Nejhorší ze všeho jsou hned podle něko-
lika posledních ohlasů maminky spěchající s dětmi 
ráno do školy. To jsou paradoxy! Prý dokonce platí 
přímá úměra – čím větší auto, tím větší spěch. Vů-
bec nechci tímto způsobem kárat všechny mamin-
ky, jen prosím ty, o nichž se šíří tyto pověsti, dejte 
nohu z plynu. Tatínků se to samozřejmě týká také. 
Dlužno ještě doplnit, že zprávy o vášnivých ranních 
řidičkách nedoputovaly jen od podjatých pozoro-
vatelů, ale i zcela nezávislých pozorovatelek.

Paradoxní je bohužel i rozhodnutí odboru dopra-
vy v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, podle 
kterého by z obce měla zmizet „čtyřicítka“ a na vět-
šině území obce by se zase smělo jezdit 50 km 
za hodinu. Tento „nápad“ stojí v úplném rozporu 
s tím, o co se obec léta snaží. A odporuje i tomu, 
čeho se snaží s vynaložením obrovských prostředků 
dosáhnout Česko i Evropa. Totiž snížit počet nehod 
a především počet nehod s lidskými oběťmi. Po-
slední rozhodnutí tomuto trendu z nějakých důvo-
dů srdnatě vzdoruje. Pevně věřím, že je ještě pro-
stor, jak to zvrátit. Do středy 19. června se pod 
petici proti tomuto rozhodnutí podepsalo více než 
sto lidí z Líbeznic a okolí. Pokud si i tady říkáte spo-
lu s klasikem: „To jsou paradoxy,“ můžete jen dou-
fat, že se rozhodnutí podaří zvrátit.

Psal jsem již ve zpravodaji o tom, jak některé do-
pravní značky přitahují pozornost. A měl jsem 
na mysli pozornost fyzickou, nikoli mentální. Té se 
naopak chronicky nedostává. Hned na několika 
místech v Líbeznicích hrají dopravní značky podob-
nou roli asi jako mantinely a nárazníky na autodro-
mu. Pro některé řidiče je asi jízda zajímavá, jen 
když si „štrejchnou“. Barevné šmouhy na tyčích 
některých značek a zábran byste nespočítali. Po-
zornost řidičů je plná paradoxů.

Stejně si ale troufnu říct, že těch paradoxů zaží-
váme v Líbeznicích podstatně méně, než kolik jsme 
jich viděli docela nedávno v celostátní politice. Pev-
ně doufám, že všechny ty paradoxy nestáhnou do-
cela pod vodu i zbytky slušné pravicové politiky.

Všem přeji klidné a krásné léto bez politických 
i jiných zvratů.

Bouráním přístěnku začala v pondělí 3. červ-
na 2013 před polednem rozsáhlá přestavba 
mateřské školy. „Kapacita se zvětší o 30 míst 
a zároveň rekonstrukce pomůže i původní 
budově. Vyměníme rovnou všechna okna 
a dveře,“ říká starosta obce Martin Kupka.

Na přístavbě původní budovy mateřské školy se 
zastupitelstvo obce usneslo v polovině dubna. 

Číslo měsíce: 6 000 000 – tolik bude stát přestavba 
mateřské školy

Vylévání základové desky nového traktu MŠ. Foto -na-

Rozhodnutí padlo po dvou letech úsilí o výstavbu 
zcela nového objektu, který měl vzniknout dílem 
právě z prostředků získaných prodejem původní 
nemovitosti.

„Rodiče mohou ocenit, že je to řešení opravdu 
velmi rychlé. Zároveň se tak podaří přenést šatnu 
z nevyhovujících suterénních prostor na přízemí 
a rozšířit prostory pro hry dětí,“ říká ředitelka školy 
Martina Podlipná. Pokud stavební práce něco ne
čekaného nezdrží, mohly by děti přijít do rekon
struovaného objektu už na začátku letošního září.

V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby 
zvítězilo sdružení Stabyt Sefir s nejnižší nabídko
vou cenou ve výši 5.553 tisíc korun. Na dalších 550 
tisíc vyjde úprava okolního terénu a především zá
kladní vybavení školky.

„Obec si samozřejmě na tuto investici bude 
muset vzít úvěr. Jeho splácení bude lépe zvládnu
telné díky výběru školného,“ dodává starosta 
obce s tím, že obec zároveň vyhlásila výběr posky
tovatele úvěru. „Vyhraje samozřejmě ten, který 
obci nabídne nejpříznivější variantu,“ potvrzuje 
starosta.

„Finanční prostředky ale nestačí na investice do 
hraček dětí a na další důležité vybavení. Obracíme 
se proto už teď na všechny rodiče, aby nám finanč
ně pomohly. Finanční dary ale bude možné věno
vat až v okamžiku, kdy se uzavře přijímací řízení. 
Nechceme připustit jakékoli spekulace, že výběr 

Dokončení na str. 3

 Důležité termíny:

 17. dubna 2013 Zastupitelstvo rozhodlo 
o přístavbě MŠ

 18. dubna 2013 Zadána příprava prováděcí 
dokumentace

   6. května 2013 Zahájení veřejné soutěže 
na zhotovitele

 22. května 2013 Vyhodnocení soutěže

 29. května 2013 Stavební povolení

   3. června 2013 Uzavření smlouvy se 
zhotovitelem (první možný 
den po uplynutí zákonné 
lhůty pro odvolání účastníků 
soutěže) a zahájení prací

   4. června 2013 Výkopové práce pro založení 
stavby – položení základního 
kamene

 13. června 2013 Dokončena základová deska

Sledujte průběh stavby na www.libeznice.cz

Váš starosta
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ROZHOVOR
sirius svítí  
i nad líbeZnicemi
Sírius neboli Psí hvězda je nejjasnější hvěz-
dou noční oblohy. Svítí v souhvězdí Velkého 
psa. Do názvu svého občanského sdružení si 
ji vybrala před osmi lety Iva Sieberová. Ne 
náhodou. Hlavní aktivity občanského sdru-
žení Sírius Třebíč jsou totiž spojeny se psy. 
A co to má společného s Líbeznicemi? Více 
než rok totiž žije Iva Sieberová se svou rodi-
nou a psy v Líbeznicích a spolu s ní se k nám 
přistěhovalo i její občanské sdružení. Potkat 
jste se s ní mohli například na jednom ze 
soutěžních stanovišť dětského dne. Další pří-
ležitost nabízí následující rozhovor.

čím a pomáhat při lovu. V dnešní době jsou důvo
dy, proč si lidé pořizují psy, velice rozmanité. Pro 
dospělé je pes prostředkem pro únik z každoden
ních starostí a stresu, vyplnění volného času, rela
xaci či určitý prostředek komunikace.

U dětí je to kromě pěstování pozitivního vztahu 
ke zvířatům i pomocník při pěstování trpělivosti, 
ohleduplnosti a učení k odpovědnosti. 

Pes je jediný tvor, který dokáže člověka bezvý
hradně milovat bez přetvářky a neupřímnosti. 

Je možné u zdravých i nemocných dětí pozo-
rovat nějakou změnu už po čtrnáctidenním 
letním táboře?

Na táboře se nám děti střídají po týdnu, zejména 
proto, že se jedná o integrační tábor pro mladší 
děti (5–12 let). Během této krátké doby děti mají 
možnost neustálého kontaktu s našimi psy. Sezná
mí se s tím, že pes není jen pro zábavu, ale je nutné 
se mu také věnovat a pečovat o něj. U některých 
dětí pozorujeme odbourání strachu ze psů či zvýše
ní sebevědomí. U všech dětí dochází k posílení so
ciálně-emoční oblasti. 

Mnoho rodičů čelí úpěnlivým prosbám dětí, 
aby dostaly třeba pod stromeček pejska. 
A mnoho rodičů odolává s tím, že takový pes 
přidělá mnoho starostí, že se nakonec o něj 
budou muset postarat sami a k tomu ještě 
všechno rozkouše. Stojí to za to?

Já osobně bych si život bez psa již nedokázala 
představit. Nicméně je to vše o životním stylu 
a nese to s sebou jistá omezení. 

Štěně pod vánočním stromečkem je podle mne 
ten nejnevhodnější dárek, tedy pokud se nejedná 
o plyšovou hračku J. Rodiče musí dobře zvážit, 
zda budou péči a výchovu štěněte a poté dospělé
ho psa na minimálně následující desetiletí zvládat. 
Na děti se tato zodpovědnost nedá přesunout, 
nejprve jsou příliš malé a potom rychle odejdou 
na studia, do zahraničí atd. 

Rozkousané věci a neposlušný pes – to je zejmé
na otázka výchovy a výcviku a nedá se shrnout  
do jedné věty. Můžeme to nechat jako námět na  
příští rozhovor. 

Co byste doporučila rodičům, kteří váhají, 
zda dětským prosebným pohledům nakonec 
nepodlehnout a psa nepořídit?

Opravdu je to vždy na individuální situaci v rodi
ně, pokud rodiče cítí, že bude pes pro děti zpestře
ním, ale pro ně přítěží, snažila bych se najít nějaké 
jiné možnosti. Venčení psa od sousedů, přihlášení 
dítěte do nějakého přírodovědného kroužku...

Také si myslím, že není špatné na týden nebo dva 
někomu známému pohlídat psa třeba v době jeho 
dovolené, tam si teprve všichni uvědomí, co všech
no budou muset zvládnout a jak budou muset 
„upravit“ svůj současný život. 

Vy máte doma tři psy. Jak se to promítá do 
výchovy dětí? Nezbývá nakonec pro ty tři psy 
na děti méně času?

Vychovávat se musejí děti i psi, takže se to dá 
určitě velice dobře skloubit dohromady. Je třeba 
nastavit určitá pravidla a samozřejmě je nutné si 
více plánovat čas. Naše děti se zúčastňují většiny 
psích akcí, táborů i samotného výcviku a já jen 
doufám, že si z toho třeba něco odnesou do jejich 
budoucího života a na prahu dospělosti třeba vy
mění posezení v hospodě za tvrdý trénink s vlast
ním psem a třeba jednou půjdou v mých šlépějích 
a budou také vyhrávat na mezinárodních psích 
soutěžích nebo budou sdílet radost klientů při ca
nisterapii. A nebo také ne, ale věřím, že kladný 
vztah ke psům jim zůstane. 

Jak jste se dostala vy sama k psům a caniste-
rapii?

Psy jsme měli doma vždycky a také asi proto jsme 
se s manželem rozhodli pořídit si zlatého retrievera 
hned po studiích. Pussy byla opravdu zlatá nejen 
svým kožíškem, ale hlavně duší. Ona se prostě na
rodila pro canisterapii a také díky ní jsem se vydala 
touto cestou. Poté následovaly další chlupaté pří
růstky do naší „psí rodiny“. Přišla Sára, se kterou 
jsme se krom canisterapie věnovali i loveckému vý
cviku – je šampionka práce ČR a nejlepší pracovní 
fena roku 2004 a pak už doma zůstávala další ště
ňata z našich odchovů. Mezitím jsme si vyzkoušeli 
i ostatní plemena retrieverů a teriérů. 

A pak přišly děti a já zůstala jen u aktivní canis
terapie. Věřím však, že jakmile děti trochu odros
tou, vrátím se i k výcviku, lovecké kynologii a wor
king testům. 

Co chystáte se svým občanským sdružením 
do budoucna?

Naše sdružení je celorepublikové, ale působíme 
zejména na Vysočině a v Jihomoravském kraji. 
Ráda bych tedy rozšířila naši činnost i ve středočes
kém kraji či Praze. 

Prioritním cílem naší organizace je poskytování 
canisterapie, chceme však podpořit i naši přednáš
kovou činnost pro ZŠ a MŠ a rozšiřovat nabídku 
jednorázových či dlouhodobých akcí a aktivit pro 
děti, mládež, rodiny či seniory. 

Chystáte se rozvíjet další aktivity i v Líbezni-
cích?

Ráda se zapojím do aktivit v Líbeznicích. Nabídla 
jsem spolupráci místní mateřské školce i základní 
škole a věřím, že se bude prohlubovat spolupráce 
zejména s místním sdružením Stonožka.        -na-

Co vás přivedlo z Třebíče do Líbeznic?

Důvodem pro přestěhování bylo manželovo za
městnání. Vysočina je nádherná, ale bohužel ze
jména v některých oborech jsou možnosti na trhu 
práce velmi omezené.

Jak se vám v Líbeznicích žije?

V Líbeznicích jsme velice spokojeni, obec po
skytuje dobrou občanskou vybavenost i spojení  
do Prahy. Samozřejmě jsou zde problémy s kapa
citou školky či ZUŠ, ale podobné problémy jsme 
řešili i v Třebíči. Na co si budu muset však ještě 
zvyknout, je naprostá absence lesů a zcela jiný  
ráz krajiny.

V Třebíči jste před osmi lety založila občan-
ské sdružení, které se věnuje canisterapii. Po-
řádá mimo jiné canisterapeutické tábory, kde 
se potkávají zdravé i postižené děti. Co vlastně 
je canisterapie?

Je to terapie pomocí psů. Jedná se o využívání 
pozitivního působení psa na zdraví člověka a ca
nisterapie přispívá k rozvoji jemné a hrubé moto
riky a podněcuje verbální a neverbální komunika
ci. Pejsci pomáhají klientům kladným vlivem na 
psychomotorický vývoj a ovlivňují i jejich sociálně 
emoční oblast.

Klienti se velice rádi této terapie zúčastňují, pro
tože jsou v přímém kontaktu s pejsky, kteří jim 
svým trpělivým a vstřícným chováním pomáhají při 
jejich handicapu. 

V čem spatřujete největší efekt soužití dětí 
i dospělých se psy?

Psi provází lidstvo již od jeho počátků, mezi nej
starší povinnosti psa patřilo varovat před nebezpe

Eva Sieberová. Foto -mk-

Hledáme nové skvělé autory
Líbeznický zpravodaj je již léta oblíbeným čtivem 

velké části obyvatel obce. Jeho příprava je však stá
le závislá jen na úzkém okruhu autorů. Jedinou 
ochranou před jejich literární únavou je významné 
rozšíření autorských řad!

Chystáte se studovat žurnalistiku, nebo vás naopak 
psaní baví už dlouhá léta, jen nemáte (kromě inter
netových diskusí) stále správný prostor pro sebere
alizaci? Rádi píšete a chtěli byste psát texty na první 
stranu nejčtenějšího líbeznického periodika?

Co nabízíme?
Dobrý pocit z toho, že si váš text někdo přečte 

a že dopadne na úrodnou půdu.
Hřejivý pocit, že jste obci a jejím obyvatelům po

mohli s přísunem důležitých informací.
Radost z vlastní autorské tvorby pod dohledem 

zkušeného editora textů.
Pochvalu od editora, když se Vám text povede.
…a to není samozřejmě vůbec málo.
Bez ohledu na mírně odlehčený a nadsazený tón, 

jde o zcela vážnou výzvu. Opravdu prosíme zájemce, 
aby se se svým literárním puzením přihlásili na 
 adrese redakce idjerova@libeznice.cz.

redakce LZ

VýZVA

TÉMA
oprava
V minulém vydání Líbeznického zpravodaje v roz

hovoru s evou Vejvodovou a Věrou Vörösovou opra
vujeme: slavnostní oslovení baráčníků zní: „Počest
né právo vážený rychtáři“. Dále doplňujeme: Dlouho 
byl rychtářem soused Jaroslav Kulhánek a po jeho 
úmrtí se stal rychtářem František Košina ml.
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dětí ovlivní výše daru, a zároveň věříme, že přijetím 
dětí nepohasne ochota rodičů s řešením problému 
mateřské školy obci pomoci,“ dodáva Martina 
Podlipná. 

Příprava rekonstrukce školky měla rekordní spád. 
Všechny termíny na sebe přesně navazovaly, aby 
bylo možné splnit i termín dokončení stavby. „Pro
jít přípravou celé investice od prvotního rozhodnutí 
až k podpisu smlouvy navzdory nově platné legisla
tivě za pouhých 46 dnů je nesporně zralé na zápis 
do knihy kuriozit,“ říká s nadsázkou starosta obce.

Rozsáhlá přestavba zahrnuje vybudování nové 
západní části celého objektu. Děti budou nově 

Dokončení ze str. 1

POVODeŇ 2013
obecní policie
líbeZnice na „misi“
v Zaplaveném 
Husinci
Od 5. do 12. června působili strážníci Obecní 
policie Líbeznice na území obce Husinec-Řež, 
kde v důsledku letošních povodní došlo 
k největším škodám na majetku. Odsloužili 
celkově téměř 80 hodin. 

Strážníci zde ve dvoučlenných hlídkách kontrolo
vali na příjezdu do obce osoby, vozidla a monitoro
vali zaplavené oblasti obce, aby zamezili vstupu 
nepovolaných osob. Spolupracovali při tom s Po licií 
České republiky a strážníky Obecní policie  Zdiby.

„Na okamžitém nasazení obecních strážníků 
jsme se domluvili se všemi starosty okolních obcí, 
které se na chodu naší policie podílejí. Přijali to 
jako zcela samozřejmý projev solidarity s lidmi žijí
cími jen pár kilometrů od nás,“ doplňuje starosta 
Líbeznic Martin Kupka.          -rs-

povodně dopadly 
i na líbeZnické 
Hasiče
Líbezničtí dobrovolní hasiči se zapojili do zá-
chranných prací při červnových po vodních. 
Od neděle 2. června 2013 pomáhali se zá-
chrannými pracemi v Řeži, kterou ohrozila 
padesátiletá voda. Množství dešťové vody 
museli odčerpávat v Líbeznicích i Mě šicích.

Nejdramatičtější byla práce v Řeži. „Zasahovali 
jsme celkem v šesti domácnostech. Pomáhali jsme 

a pečlivý opatrovatel Máni Martin Polakovič. (Pro 
neinformované: Máňa je hasičský vůz s téměř his
torickou hodnotou.)          -na-

lidem v Husinci 
a nové vsi 
pomoHly celé 
líbeZnice
Plná multikára dezinfekčních prostředků 
a dalšího materiálu odjela v neděli 9. června 
z Líbeznic na pomoc lidem, které zasáhla po-
vodeň.

Nejméně 200 litrů Sava, desítky hradů a rukavic, 
košťata a kbelíky se podařilo shromáždit o jediném 
nedělním odpoledni před Archou. „Děkujeme 
všem, kteří tímto praktickým způsobem projevily 
solidaritu,“ říká iniciátorka sbírky Šárka Kettnerová.

Líbezničtí hasiči čerpali vodu i v Měšicích. 
Foto -na-

Obecní policisté na povodňové misi v Husinci. 
Foto -mk-

Vykládání povodňové pomoci v Nové Vsi. 
Foto -mk-

„Obávali jsme se rabování a bránili jsme se 
i velkému zájmu povodňových turistů,“ říká sta
rostka obce Ivana Zrzavá. O pomoc Obecní poli
cie Líbeznice požádala v úterý 4. června s tím, že 
dohled strážníků by byl žádoucí už druhý den 
dopoledne. Obratem se podařilo uzavřít nezbyt
nou veřejnoprávní smlouvu a zároveň informovat 
hejtmana kraje, v souladu se zákonem o obecní 
policii.

„Odezva místních lidí byla velmi příjemná. Po
vodňová turistika byla pro ně v jejich těžké situaci 
opravdu přitěžující. O riziku krádeží ani nemluvím. 
Dojížděli jsme také k lávce u výzkumného ústavu 
v Řeži, kde stále přetrvává nebezpečí podemletí 
posledního mostního pilíře,“ zhodnotil velitel 
obecních strážníků Rudolf Sedlák. 

s evakuací a stěhováním věcí,“ upřesňuje zapojení 
líbeznických hasičů jejich velitel Václav Pazdera 
a dodává: „Pomáhali jsme tady už před jedenácti 
lety, takže bylo přirozené, že se na nás rychle ob
rátili a také my jsme okamžitě zareagovali.“

Postižené Řeži nabídla obec Líbeznice i další po
moc. „Šlo zatím jen o maličkosti. Nabídli jsme pro 
další období i spolupráci s obecní policií,“ dodává 
starosta Líbeznic Martin Kupka.

V neděli 2. června v noci pomáhali dobrovolní 
hasiči odčerpávat vodu z přetížené povrchové ka
nalizace v Líbeznicích a vydali se také na pomoc 
s drobnými lokálními záplavami do Měšic.

 „Tam jsme poprvé vyjeli v neděli odpoledne. 
Čerpali jsme vodu od rodinných domů. Několika
denní déšť tam také udělal své,“ říká strojník 

Materiál pro úklid následků povodní tak doplnil 
pomoc líbeznických hasičů a obecní policie v zasa
žených obcích. „Do Nové Vsi první materiální po
moc od obce směřovala už ve čtvrtek 6. června. 
Tehdy jsme tam za obec rychle odvezli 50 litrů 
Sava, o které nás akutně žádali,“ shrnuje starosta 
obce Martin Kupka.

„V Nové Vsi nás pak požádali o další pomoc. 
Části Miřejovice a Staré Ouholice patřily k nejvíce 
postiženým oblastem v zemi. Stále jim scházel do
statek prostředků pro úklid. Proto jsme sbírku pro
dloužili a díky pomoci lidí z obce jsme mohli o tý
den později v neděli 16. června doručit další plné 
auto materiálních prostředků,“ doplňuje Šárka 
Kettnerová.

-mk-

v podkroví jen spát. Pro dopolední a odpolední 
program budou sloužit první a druhé patro. Škola 
dostane nová dřevěná eurookna. Na jižní straně 
budovy bude muset zároveň vzniknout kovové úni
kové schodiště. Jídlo bude školka dovážet z ku
chyně základní školy. „Mělo by tak dojít i k drob
né úspoře finančních prostředků na běžné výdaje 
a ve prospěch investic. To byl jeden z významných 
důvodů, proč zastupitelé úvěr obce skousli,“ do
plňuje starosta obce. Významně dobrou zprávu 
přinesl výsledek výběrového řízení na poskyto
vatele úvěru. Vítěznou nabídku předložila Česká 
spořitelna. Šest milionů korun půjčí obci na pět let 
s extrémně vstřícným fixním úrokem 1,25%.

-mk-

POZVÁNKA

sejdeme se na náměstí
Kulturní výbor srdečně zve k letnímu 

hudebnímu setkání na Mírovém náměstí  
v sobotu 27. července 2013 od 19 hodin.

K tanci i poslechu bude hrát živá hudba  
v duchu staropražských písniček. 

Občerstvení zajištěno. 

Stejně tak i dobrá nálada.
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TÉMA
nové Zprávy 
o letišti 
vodocHody
Plánované jednání EIA pro „Letiště Vodocho-
dy“ bylo zrušeno kvůli povodni.

Ministerstvo životního prostředí zrušilo veřejné 
projednání eIA pro „Letiště Vodochody“, které 
bylo plánováno na pondělí 17. června 2013. Vyho
vělo žádosti Kralup nad Vltavou, které se musejí 
stejně jako další obce Dolního Povltaví věnovat od
straňování následků povodní.

„Starostové dotčených obcí, organizace v regio
nu a hlavně většina občanů se do dnešních dnů 
vyrovnávají s důsledky více než stoleté vody. Naše 
myšlenky, práce na zdolávání následků povodní 
a čas nám nedovoluje se řádně připravit na toto – 
pro široké okolí důležité jednání. I samotné místo 
projednání – kralupský zimní stadion – teď slouží 
jako nouzový sklad humanitární pomoci,“ napsal 
v dopise ministrovi starosta Kralup Petr Holeček.

Ministerstvo životního prostředí bude podle své
ho vyjádření hledat nový termín pro jednání, které 
by se mělo uskutečnit „v řádu několika týdnů“.

„Oceňujeme rozhodnutí ministerstva. Obce za
sažené povodní a jejich obyvatelé teď řeší na prv
ním místě bezprostřední problémy. Nezbývá přiro
zeně prostor na jednání, které na druhou stranu 
může mít závažné dlouhodobé dopady,“ doplňuje 
starosta obce Líbeznice Martin Kupka.

Středočeský kraj se nově postavil proti zá-
měru rozšířit Letiště Vodochody. Nastává zvrat 
ve vývoji procesu EIA?

Rada Středočeského kraje vydala zamítavé sta
novisko k rozšíření Letiště Vodochody na velký me
zinárodní terminál, který by měl ročně odbavit přes 
17 tisíc letadel a 3,5 milionu cestujících. Reagovalo 
tak na skutečnost, že le tiště po mnoha letech zís
kalo kladný posudek v procesu posuzování vlivu 
na životní prostředí (eIA). Postoj kraje se tak oproti 
předchozímu období významně změnil.

„Středočeský kraj nesouhlasí s posudkem a se 
záměrem Letiště Vodochody z důvodů ochrany 
před dalším prokazatelným zatížením území nega
tivními vlivy hluku a v zájmu maximální ochrany 
obyvatel dotčených obcí,“ zdůvodňují středočeští 
radní své vyjádření. Proti letišti jich hlasovalo sedm, 

jeden se zdržel, dva byli nepřítomni. Pod vedením 
bývalého hejtmana Davida Ratha přitom vedení 
kraje proti letišti neprotestovalo. Samotný bývalý 
hejtman byl jedním z mála podporovatelů projektu. 
K posudku eIA v roce 2011 kraj ani nezaslal na Mi
nisterstvo životního prostředí své připomínky. „Jas
né negativní stanovisko Středočeského kraje vůči 
záměru rozšířit Letiště Vodochody je jedna z mála 
dobrých zpráv v poslední době,“ říká k verdiktu 
Petr Holeček, starosta Kralup nad Vltavou.

Ten také ocenil, že Ministerstvo životního pro
středí vyslyšelo žádost Kralup a zrušilo kvůli situaci 
po povodni veřejné projednání eIA, které bylo plá
nováno na pondělí 17. června 2013. 

Okolní obce a tisíce občanů se záměru společ
nosti Penta léta brání. Vyjádřili se tak jednoznačně 
i v místních referendech. Vadí jim neexistující veřej
ný zájem (společnost Penta deklarovala, že letiště 
prodá), bojí se neúměrného hluku s dopadem pře
devším na malé děti, nebezpečí pádu letadla do 
okolních obcí, logického poklesu cen jejich nemo
vitostí. Argumentují také stávajícím zatížením úze
mí chemickými provozy a neúnosností dalšího po
dobného projektu v regionu. S výstavbou letiště 
souvisí také významné zvýšení dopravy i mnohé 
další odborné aspekty (například riziko srážky 
s ptáky, v okolí letiště je v zimních měsících vý
znamné středoevropské zimoviště havranů). Všech
ny argumenty jsou zveřejněné v oponentních po
sudcích.

„Negativní stanovisko kraje může znamenat zá
sadní zlom v celém procesu. Všechny dotčené sa
mosprávy říkají k projektu jednotné Ne. Je jen ško
da, že takový hlas z kraje nepřišel dříve,“ říká 
Martin Kupka, starosta Líbeznic.       -mk-

líbeZnice proti 
Zvýšení nejvyšší 
povolené 
rycHlosti
Obec obdržela ve čtvrtek 23. května 2013 
oznámení dopravního odboru Městského 
úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Bolesla-
vi, že by na podnět Policie ČR mělo v obci 
dojít ke zrušení nejvyšší povolené rychlosti 
40 km/hod. Znovu by se tak po obci mohlo 
jezdit rychlostí 50 km/hod.

Obec se ve čtvrtek 20. června proti tomuto roz
hodnutí odvolala a zároveň předala příslušnému 
úřadu petiční archy s více než 200 podpisy.

petice pro beZpečnější líbeZnice

Obec Líbeznice obdržela dne 23. května 2013 
oznámení odboru dopravy Městského úřadu Bran
dýs nad Labem-Stará Boleslav v podobě veřejné 
vyhlášky, jíž chce na základě podnětu dopravního 
inspektorátu Policie ČR zrušit omezení rychlosti 
na většině území obce na 40 km/hod.

Takový krok jednoznačně odmítáme. Nerozumí
me důvodu, který měl pro tento podnět dopravní 
inspektorát Policie ČR, a nerozumíme ani rozhod
nutí příslušného úřadu.

Podle našeho přesvědčení stojí zvýšení rych-
lostního limitu v přímém rozporu s dlouhodo-
bou snahou obce zajistit bezpečnější a klidněj-
ší dopravu v obci. Opatření stojí také v přímém 
rozporu se snahou státu a celé Evropské unie 
zvyšovat bezpečnost silničního provozu a ome-
zovat počet obětí dopravních nehod.

Místo ochrany zdraví a života lidí představu-
je předložený záměr nesmyslné, nepodložené 
a především rizikové opatření, které může 
bezpečnost dopravy reálně snížit.

Zprovoznění obchvatu obce v červenci 2011 
ulehčilo centru od nákladní tranzitní dopravy. Na
dále ale obec čelí intenzivní osobní dopravě. Obec
ný trvalý nárůst osobní i individuální dopravy způ
sobuje nadále značné zatížení centra obce. Podle 
měření dopravní intenzity v říjnu 2012 projede 
Mělnickou ulicí u líbeznického zahradnictví v prů
měru pracovního dne více než 13 tisíc vozidel. Zá
roveň se podél frekventovaných komunikací pohy
buje velké množství chodců. Na území obce jsou 
také autobusové zastávky, kde může docházet ke 
kolizi s chodci. K poslední nehodě, která si vyžáda
la lidskou oběť, došlo v roce 2006 právě u autobu
sové zastávky na Mělnické ulici. Šlo tehdy navíc 
o malé dítě. Jsme přesvědčení, že nadále trvají 

důvody pro snížení rychlosti na 40 km/hod.
na většině území obce.

Proto důrazně žádáme o přehodnocení zá-
měru dopravního inspektorátu Policie ČR 
a příslušného úřadu! Nechceme dopustit další 
zbytečné oběti dopravních nehod!

Stavíme se jednoznačně za snahu obce reali-
zovat další opatření, která by mohla přispět 
k větší bezpečnosti silničního provozu a ome-
zení tranzitní osobní dopravy v obci.

V Líbeznicích 8. května 2013

Text petice připravili:

Mgr. Martin Kupka, starosta obce
Ing. Jan Vondráš, předseda dopravního výboru
Mgr. František Závorka, 1. místostarosta obce
Michal Doubrava, 2. místostarosta obce
Mgr. Jan Havlíček, radní
Iveta Voňková, radní

DOPRAVA

Veřejné jednání EIA se nakonec kvůli povodním 
odsunulo. Foto Luboš Kovář

Další podpis na pettiční arch. Foto -na-

Blahopřejeme červnovým jubilantům: Sinecká 
Anna – 90 let, Raiser Oldřich – 88 let, Stoll Karel – 
80 let, Vondrášová Anna – 75 let, erben Václav – 
75 let.

BLAHOPŘÁNÍ

nový úZemní plán obce
Obec Líbeznice otevřela cestu k novému územní

mu planu. Veřejnost může předkládat svoje podněty 
v písemné podobě do 15. července 2013. Je možné 
je buď doručit osobně na adresu Obecní úřad Líbez
nice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice, případně poš
tou nebo emailem na adresu obec@libeznice.cz.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
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vejšlap i proti 
nepříZni počasí
22. vejšlap povodím Mratínského potoka se 
uskutečnil v sobotu 25 května. 

Bohužel počasí nemělo tentokrát s účastníky tra
diční akce slitování. Bylo chladno a deštivo. Alespoň 
trochu zahřálo na startu povzbuzení starosty 
Líbeznic a především nadšení všech organizátorů. 
Přes všechny vrtochy počasí se na vejšlap vydalo  23 
cyklistů – 11 mužů a 12 odvážných žen. Nejstarší 
účastník se narodil v roce 1936. Nejmladšímu cyklis
tovi bylo 9 let. Pěších turistů  bylo jen 22 – z toho 6 
mužů a  16 žen. A nadto ještě jeden pejsek. Cyklisté 
i pěšáci na startu dostali od pořadatelů Tatranku 
a zdravé pitíčko od sponzora Vejšlapu firmy Globus, 
která již tradičně tuto akci podporuje.  

Nikomu z účastníků však elán a radost z pohybu 
na čerstvém duchu nechyběl. Všichni došli a dojeli 
v pořádku do cíle u fotbalového hřiště.  Večer se 
někteří ještě pobavili na přátelském posezení  
U Selského dvora, které organizovali líbezničtí za
hrádkáři. Tam si zatančili a potěšili se z výher z bo
haté tomboly – hlavně kytiček. Jak mnozí konsta
tovali, právě tyto kytičky naplní okenní truhlíky 
našich domů. A umožní účast v soutěži, kterou 
zahrádkáři ve spolupráci s OÚ Líbeznice vyhlásili. 
A již v tomto měsíci bylo přihlášeno 12 soutěžících 

a určitě do konce června jich bude mnohem víc 
i přes nepříznivé  klimatické podmínky. Všichni zá
jemci se mohou přihlásit i v místní  knihovně do 
konce měsíce června.

Organizátoři Vejšlapu se těší na podzimní po
chod, který se uskuteční v sobotu 5. října 2013.

Výbor ZO ČSZ Líbeznice 

kaplička panny 
marie po opravě
Jedna z mála historických staveb v obci, kap-
lička Panny Marie z 18. století, prošla v mi-
nulých týdnech nezbytnými opravami. Na 
problém s vlhkým zdivem po celém obvodu 
upozornil pan Jan Jeřábek z Čakovic, který 
o kapličku jako dobrovolník pečuje.

Historické prameny datují vznik této sakrální stav
by do druhé poloviny 18. století. Roku 1820 potom 
hraběnka Anna Nosticová financovala rozsáhlejší 
opravu. Původní obrazová výzdoba  se  nedochova
la, jelikož v 70. letech 20. století byla kaplička poni
čena vandaly a původní obrazy byly odcizeny.

Při symbolickém znovuotevření kapličky se v ne
děli 9. června sešlo před polednem na křižovatce 
ulic Měšická a Mělnická na 30 lidí. Velmi civilní ob
řad vedl monsignore Vladimír Málek, který slouží 
v líbeznickém kostele sv. Martina a jehož hlas zná 
veřejnost z komentovaných televizních přenosů vý
znamných církevních obřadů.

„Kaplička vznikla jako jeden z důležitých milní
ků, podle kterých se naši předci mohli v krajině lépe 
orientovat. Byla pro ně místem, kde se mohli zasta
vit, kde nacházeli povzbuzení a které jim také při
pomínalo boží přítomnost na zemi,“ vyslovil při 
modlitbě za kapličku Vladimír Málek.       -mk-

TÉMA

ve dvoře 
Ulice ve Dvoře se nachází na místě původ-
ně bývalého panského dvora. Dvůr označo-
val prostranství, které obklopovaly obytné 
a hospodářské budovy. 

Patřil šlechtickému rodu Nosticů. Nosticové byli 
vlastníci pakoměřického panství, kam v minulosti 
patřily i Líbeznice. Tvořilo jej několik panských dvo
rů. Spravovali je šafáři s čeledíny a děvečkami, kte
ří ve dvoře bydleli. Majitel panství bydlel na zámku 
v Měšicích. 

Významnou pracovní silou udržující tato hospo
dářství v chodu byli i sedláci s robotními povinnost
mi. V letním období lidé pracovali od 4 hodin ráno 
do osmi hodin večer, volno měli jen v neděli. Robo
ta omezovala rozvoj zemědělství, povinnost lidí pra
covat na panském byla zrušena až v roce 1848. 
Nosticové byli dobří ekonomové a měli své odbor
níky. Na panstvích, která vlastnili, zaváděli nové 
plodiny a technologie. Například za napoleonských 
válek bylo vyhlášeno embargo na dovoz třtinového 
cukru. Hledalo se sladidlo, které by třtinový cukr 
nahradilo, zkoušela se i mrkev, šťáva z javoru cuk
rového. Ale bez úspěchu, nakonec se prosadi
la cukrová řepa. Jen přesvědčit místní sedláky 
k pěstování cukrovky bylo velmi těžké – sedlák se 
bránil. Nakonec se přeci jen nechal zlomit a nelito
val. Na přelomu 19. a 20. století České země získa
ly prvenství ve výrobě cukru nejen v rámci rakous
kouherské monarchie, ale i na světě. V roce 1914 
vypukla I. světová válka, byla velmi krutá. Spousta 
mužů z Líbeznic se nevrátila ke svým rodinám. Dne 
22. října 1918 skupina šlechticů sepsala prohlášení, 
ve kterém vyjadřovala věrnost k habsburské mo

narchii, mezi nimi byl i hrabě Nostic. Rakousko
uherská monarchie, ale válku prohrála a zanikla. 
Dne 28.10.1918 bylo vyhlášeno samostatné Čes
koslovensko. Parlament začal schvalovat reformní 
zákony. Tehdejší politické strany v čele s agrární 
stranou vedenou Švehlou prosadily zákon o od
prodeji půdy velkostatků doposud patřící šlech
tě (zákon o zabrání velkého majetku pozemkové
ho č. 215 Sb. ze dne 16. 4. 1919). Zákon ovlivnil 
i osud Dvora. Získala jej paní Anna Srbová, líbez-
nická podnikatelka, směnou svých nemovitostí se 
státem. Paní Srbová měla pekařství a krupařství 
na náměstí. Byla velmi schopná obchodnice, pe
kařskými výrobky zásobovala zámek Měšice, Líbez
nice a jejich okolí. Zboží zákazníkům rozvážel zpo
čátku její zaměstnanec na vozíku taženém 
bernardýnem, který se jmenoval Barik. Později si 
koupila automobil. Paní Srbová dokázala obchodo
vat i na burze s komoditami. Měla čtyři syny, Ferdi
nanda, Adolfa, Václava a Františka. Prvorozený syn 
Ferdinand zahynul jako malý chlapec při dopravní 
nehodě na náměstí, když přecházel silnici do školy, 
přejelo jej koňské spřežení. Synové 
dospívali a vzdělávali se, Franti
šek a Václav vystudovali hospodářské 
školy. Adolf právnickou fakultu. Dvůr 
nakonec dostal Václav. V obci měl 
a stále má statek další rod Srbů. Sr
bům ze Dvora se proto pro jejich odli
šení říkalo Dvorští Srbové. Hospodář
ství prosperovalo. Jako první v obci si 
ve 30. letech pořídili traktor značky 
Ford, traktoristkou se stala žena, paní 
Králová. Hlavními plodinami, které 
pěstovali, byly obiloviny a cukrová 
řepa. Mívali i rozsáhlou živočišnou  
výrobu. V období II. světové války ro
dina Srbova podporovala nacisty per
zekuované rodiny. Nezištně jim po
skytovala potraviny. Václav Srb byl 

vlastencem, republikánem, za I. světové války bojo
val v legiích v Rusku. Paní Karla Srbová, manželka 
Václava Srba, založila a finančně podporovala zdra
votní poradnu pro matku a dítě v obci. Zaměst
nanci, kteří u Srbů ve Dvoře pracovali, vzpomí-
nali na své zaměstnavatele ve velmi dobrém. 

Rodina hospodařila na Dvoře do roku 1950, kdy 
byl znárodněn. Převzal jej tehdejší Státní statek Odo
lena Voda, později Státní statek Klíčany. Po znárod
nění veškerého majetku rodiny Srbů Václav se svou 
ženou Karolinou dostali od státu tak nízký důchod, 
že nebýt podpory jejich dobře vychovaných synů, 
nejspíše by živořili. Po roce 1989 se Dvůr vrátil 
zpět jejich synům, Robertovi a Janovi. Ale oni se již 
k hospodaření nikdy nevrátili, statek prodali. Noví 
majitelé na jeho místě postavili rodinné domky.

Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha - východ

(Pramen: Dějiny zemědělství v Čechách a na  
Moravě, autor: Beranová, M., Kubačák, A. Libri 
2011) 

Jeden z prvních návštěvníků kapličky. Foto -na-

MíSTOPIS

Pohled do ulice Ve Dvoře dnes. Foto -mk-
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LÍBeZNICKÉ ŠKOLYKULTURA

dětský den 
v líbeZnicícH 
V sobotu 8. června se v Areálu zdraví konal 
tradiční dětský den, na jehož pořádání se po-
dílel Kulturní výbor obce Líbeznice, líbezničtí 
hasiči, skauti a baráčníci a občanská sdružení 
Stonožka Líbeznice a Sirius Třebíč. 

Za pěkného slunečného počasí se kolem druhé 
hodiny začaly prostory plnit dětmi, které již netr
pělivě čekaly na první soutěžní stanoviště. 

Program pro děti byl opravdu velice pestrý. Kaž
dý účastník dostal soutěžní arch, na který splně
ním jednotlivých soutěží získával šmoulí razítka. 

Hned na prvním stanovišti si děti měly možnost 
vyzkoušet svoje znalosti některých druhů zvěře po
dle vystavených exponátů a trofejí, na dalším sta
novišti na ně již čekaly tři psí kamarádky, které si 
děti mohly pohladit či učesat a plnily úkol s vodít
kem, obojkem a postrojem. 

Ty odvážnější vyzkoušely jízdu na Pedalu či Wa
wagu, chůzi na chůdách, skákání v pytlích či pře
skakování horských a říčních kamenů. Nechyběl 
pétanque, kriket či shazování plechovek. 

Šikovnější si zase nenechaly ujít stavbu věží, chy
tání rybiček, házecí desku či lanovou dráhu. 

Oblíbeným stanovištěm bylo také stříkání hasicí 
hadicí či vyhledávání kovových předmětů v písko
višti. Nechybělo ani stanoviště s tvořením, kde si 
děti vyrobily krásný čtyřlístek. 

V průběhu dětského dne také starosta obce 
Martin Kupka slavnostně otevřel nově zrekonstru
ované dětské hřiště, které děti ihned s velkou ra
dostí vyzkoušely a určitě se na něj budou rády vra
cet. 

Během celého odpoledne nechyběly ani ukázky 
výcviku psa či akrobatická show na motorkách 
a samozřejmostí bylo výborné občerstvení. 

Na závěr byly děti za vyplněné soutěžní archy 
obdarovány sladkostí a drobnou hračkou a všichni 
již netrpělivě čekali na hasiče a jejich velice oblíbe
nou pěnu. 

Bohužel kvůli záplavové situaci v blízkém okolí 
se hasiči nemohli uvolnit a pro děti bylo připraveno 
představení Kejklíři na voze. 

Milým poděkováním pro pořádající byly rozzáře
né dětské oči, úsměvy na tvářích a spokojenost 
rodičů.

Ani jsme se nenadáli a prostory Areálu zdraví 
s podvečerem utichly od povykujících dětí. 

Věřím, že se za rok s dětmi opět potkáme a při
pravíme jim další soutěžní odpoledne. 

Iva Sieberová, Sirius Třebíč

Na Dětský den dostaly děti od obce nově upravené hřiště. Foto Luboš Kovář

kopec srandy 
na den dětí 
Asi před dvěma měsíci mi táta ukazoval 
na obrázku nějaké hezké houpačky, prolej-
začky a klouzačky a ptal se, co se mi líbí. Tak 
jsems mu to ukázal, hezky mi poděkoval 
a bylo. To jsem ještě netušil, že mě tímto 
s panem starostou pasovali do role odborné-
ho poradce na výběr nového dětského hřiště 
a že v den otevření mě budou ukazovat a ješ-
tě nutit něco říkat na mikrofon. Ale popořád-
ku k tomu dni, který je svátkem všech dětí. 

U nás v Líbeznicích se slavilo 8. 6., kulturní výbor 
a všichni, kteří pomáhali, a že jich bylo hodně, asi 
už od začátku tušili, že v ten pravý den, 1. 6., 
bude pršet, a tak to rovnou posunuli o týden 
a počasí se opravdu vydařilo. Přicházíme s tatín
kem a babičkou do Arča a čeká nás registrace do 
soutěží. Když na papíře vidím 20 kolonek, tak mě 
polilo horko, jak to mám všechno zvládnout, 
a kdy bude nějaká legrace a hraní. Naštěstí legra
ce byla při plnění všech těch soutěží, bylo jich 
opravdu tolik, že už si všechny ani nepamatuju, 
nejlepší bylo stříkání z hasičské hadice, házení ba
lónky, stavění věží z papíru, větší děti určitě oceni
ly zvláštní kolečkové brusle nebo výrobu papíro
vých obrázků pomocí zvláštních pastelek. Babi to 
celé proseděla u piva, taky si moc pochvalovala 
nějaký Varany, kteří tam pekli buřty a snažili se, 
aby piva bylo dost pro všechny. Z plnění úkolů mě 
vytrhlo již zmiňované otevírání dětského hřiště, 
zarytě jsem mlčel, zato tahání za šňůrku mi šlo 
a pak už děti mohly řádit na nových atrakcích. 
Taky miluju motorky, takže se mi moc líbila motor
kářská show, jen mi vadilo, že ty mašiny moc řvaly, 
zato pejsci byli potichu a moc hezky cvičili. Dětské 
divadélko jsem vynechal, byl jsem už znavený 
a rád jsem pelášil domů. 

celé odpoledne se mi moc líbilo, děkuji 
za všechny děti všem organizátorům a už se těším 
na příště.

Vojta Grunt
„S mikrofonem se fakt nekamarádím.“ Foto 
Luboš Kovář

sportovní 
úspěcHy žáků 
líbeZnické školy

V poslední době žáci líbeznické školy zazname
nali nemalé úspěchy i na poli sportovním. Naše 
úspěchy jsou beze sporu připisovány lepším pod
mínkám pro tělesnou výchovu a sport. Trénování 
na novém multifunkčním hřišti vzbudilo u dětí větší 
zájem o účast na sportovních soutěžích. Proto se 
žáci pod vedením svých učitelů tělesné výchovy za
pojili do široké škály nabízených aktivit. Najednou 
jsme dosáhli i jiných úspěchů než výtvarných a lite
rárních! Líbeznická škola se zúčastnila různých 
sportovních klání. Jedním z nich byl přátelský tur
naj v malé kopané chlapců a přehazované dívek 
v Základní škole v Klecanech. Turnaje se zúčastnily 
školy z blízkého okolí Klecan. Naše mladší i starší 
dívky byly ze zúčastněných škol nejlepší. Oba týmy 
získaly první místa v přehazované. Další velký 
úspěch jsme dosáhli v okresním kole kopané. V Če
lákovicích z více než dvaceti škol jsme vybojovali 
třetí místo v minifotbalu. Dívky čtvrtých a pátých 
tříd v okresním kole ve vybíjené byly hodně bojov
né, získaly první místo a postup do krajského kola. 
Zmíněné dívky reprezentovaly líbeznickou školu 
v krajském finále celostátní soutěže ve vybíjené 
PReVeNTeN Cup v Benešově. Dvě žákyně páté  
třídy se zúčastnily XII. ročníku okresního kola Pla
vecko-běžeckého poháru Středočeského kraje v Če
lákovicích, kde Petra Vlasáková získala ve své kate
gorii 2. místo a Viktorie Kořínková místo třetí. Obě 
žákyně postoupily do krajského kola, které se usku
tečnilo 29. května 2013 v Čelákovicích. Obě repre
zentanky Líbeznic opět zabojovaly a získaly v kraj
ském kole velice pěkná místa. 

Všem sportovcům děkujeme za vzornou repre
zentaci školy a věříme, že v příštích letech naváže
me na současné úspěchy.

Kateřina Lindová, 
zástupkyně ředitelky školy

Dívčí „mužstvo“ na Preventan Cupu v Bene-
šově. Foto archiv ZŠ

Reprezentace líbeznické ZŠ na turnaji v Kleca-
nech. Foto archiv ZŠ
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D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz 
www.dkgips.cz

Co nabízíme:
•	suchá	výstavba
•	tepelné	izolace	a	folie
•	fasády	a	zateplení
•	stavební	řezivo,		

OSB	a	QSB	desky
•	plastová	okna,		

okenní	sítě	a	žaluzie
•	dveře,	obložky
•	plovoucí	podlahy
•	nářadí	(ruční i elektro)
•	služby	(doprava, montáž,  

poradenství, zápůjčky aj.)
...těšíme se na vaši návštěvu

STAVEBNINY Classic 039 100 mm  
role	10,2	m2

TP 115 40 mm  
balení	15,625	m2

Nobasil FKD 100 mm  
balení	1,2	m2

Víceúčelová	izolace	v	rolích.
Vhodná	do	šikmých	střech,	

příček,	předstěn,	stropů		
a	podhledů.

lambda	λD	=	0,039	W/mK

Víceúčelová	izolace	ze	skelné	
vlny	balená	po	deskách.	

Vhodná	do	šikmých	střech,	
příček,	předstěn,	stropů		

a	podhledů.		
Rozměr	desek:	625	×	1250	mm.	

lambda	λD	=	0,037	W/mK

Fasádní	izolace	z	kamenné	
vlny	balená	po	deskách,	

podélná	vlákna.		
Použití:	kontaktní	fasády.	

Rozměr	desek	600	×	1000	mm.	
lambda	λD	=	0,039	W/mK
(v	kontaktních	fasádách)

(Pozn.: čím nižší hodnota lambda λD,  
  tím více izoluje)

Zajímavý program pro Vás i Vaše děti!
Prázdninové kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 6 let – kurzy různé intenzity, standardní i individuální, kurzy 
plavání s naší instruktorkou ve vašem bazénu.

Příměstské tábory pro školáky – na výběr 4 termíny a 4 témata – výtvarné dny plné fantazie, mořský svět, 
džungle, z pohádky do pohádky. Zajištěno stravování a pitný režim, některé obědy si děti připraví samy  
s výživovou poradkyní. Spousta dobrodružství, zábavy a tvoření. Omezený počet míst.

Letní pobyt na konci prázdnin v Penzionu Trautenberk – 7 dní s plaváním, putování Egyptem a další zábava 
pro děti i rodiče. Poslední volné pokoje!

Už Teď se můžeTe PřihLásiT i na Podzimní kUrzy PLavání.

centrum
volného
času
MĚŠICE

Podrobné informace, rozPisy termínů a Přihlášky  na 

www.cvcmesice.cz

Přijďte k nám 

o práZdninách!

CVČ baví 
a vzdělává

McDonald´s Ďáblice 

přijme zaměstnance na HPP a VPP
Náplní Vaší práce bude výroba a prodej produktů McDonald´s.
Nástupní plat pro HPP je cca 14 000 Kč • Mzda se zvyšuje již po odpracování jednoho měsíce

Nástupní plat pro VPP je až 75 Kč/hod. • Mzda se zvyšuje již po odpracování 160 hodin
Možnost kariérního postupu • Flexibilní plánování směn • 50% sleva na stravném

Práce je vhodná pro všechny se základním nebo středoškolským vzděláním.  
Zaškolení je v rámci pracovní doby.

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 777 256 487,  
nebo na e-mail: rm28@cz.mcd.com
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Hledám ke koupi dům nebo byt  
v okolí Líbeznic do 15 km. 

Možno hotovostní platba.

Za každý tip moc děkuji.

 Tel.: 604 370 077
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PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ 
ROLETY  

· DO PŘEKLADŮ HELUZ · ZAOMÍTACÍ 
· PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ OKNA

 · SCREENOVÉ ROLETY · PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE   
· SÍTĚ PROTI HMYZU · MARKÝZY

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 266 310 449,  GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz, www.vasevrata.cz
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+420 487 809 711
leto@hotelport.cz
www.hotelport.cz

� Fit & Fun programy, vlastní pláž 
    i sport a wellness centrum 

� Aktivity nejen u vody, odpočinek nejen na pláži 

�  Snídaně na terase, grilování na břehu jezera,
    regionální speciality 

�  Zážitky na míru připravíme i pro firmy

VÁŠ NOVÝ PŘÍSTAV HOTEL PORT...LÉTO JAKO U MOŘE

Zážitky na míru připravíme i pro firmy

Vybrané sportovní služby a půjčovna 

v ceně prázdninových pobytů.

GARÁŽOVÁ VRATA

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel. / fax: +420 272 700 252

tel.: +420 266 310 449
GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz

www.vasevrata.cz

VJEZDOVÉ BRÁNY · PLOTOVÉ SYSTÉMY

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice

· POHONY VRAT A BRAN · PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE 
· MARKÝZY · ZÁVORY · HLINÍKOVÉ PERGOLY

Kalendář akcí pro rok 2013
 22. 6. Mamutfest
 27. 7. Sejdeme se na náměstí
 31. 8. Varanfest
 14. 9. Líbeznické posvícení
 30. 11.  Vánoční trhy, koncert v kostele sv. Martina
 24. 12.  Vánoční punč


