CO JE HOKEJBAL?

INZERCE

Snad každý mladý kluk snil o kariéře sportovce.
Protože jedním z našich národních sportů je lední
hokej, byla vysněná kariéra častokrát hokejová.
Bohužel, jak to tak bývá, někdy chyběl dostatek
trpělivosti k tomu naučit se bruslit, někdy peníze
a někdy to, že nejbližší hokejový klub je prostě příliš
daleko. Většina však zažila opojný pocit z toho, jak
se dá hokejkou vsítit branka, a to na asfaltových
pláccích či uličkách. Když se parta kamarádů ze
školy sešla, aby si na jaře, či na podzim zahrála
alespoň takovouhle náhražku hokeje. Málokdo to
však nazýval pravým jménem – hokejbal.
Hokejbal jako takový je jednou z odnoží ledního
hokeje. V současné době se jedná, vedle florbalu,
o jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů v České
republice. Hraje se převážně na nezastřešených
asfaltových hřištích, která jsou navlas stejná, jako
hřiště hokejová, místo puku je oranžový plastový
míček a místo bruslí sportovní boty. To jsou
však jediné rozdíly při srovnání s ledním hokejem. Díky tomu je možné hrát hokejbal prakticky
kdekoli, a nejsou potřeba obrovské investice do
zimních stadionů a úpravy ledu. Je tedy možné,
a skutečně se tak děje, pořádat soutěže a turnaje
i na tropických ostrovech v Karibiku, či Asii.

Česká republika, podobně jako v hokeji, patří
k nejužší špičce velmocí společně s Kanadou,
Slovenskem a USA. Pravidelně získává medaile na
vrcholných turnajích mládeže a mužů. Hráčská
základna je pátou nejpočetnější v mužské populaci mezi všemi sporty v ČR.
Další rozvoj hokejbalu úzce souvisí s prezentací
v médiích, které je zatím poskrovnu. Ale první
vlašťovky jsou již tady, když se ČT4 Sport
rozhodla odvysílat několik přímých přenosů
z nejvyšší mužské soutěže v letošním roce!

Hokejbalový klub SK Spectrum Praga se představuje
V Praze, kde působí přibližně tři desítky hokejbalových klubů, patří SK Spectrum Praga k těm
největším a nejúspěšnějším. Své domácí hřiště,
s přispěním Městské části a hokebalového svazu,
zbudovalo v Čimicích, na pozemku ZŠ Libčická.
V minulosti náš klub získal řadu prestižních
trofejí také díky dlouhodobé práci jednoho
z reprezentačních trenérů mládeže, pana Petra
Tomáše a jeho týmu. Z ocenění je nutno vyzdvihnout především stříbrné medaile na Mistrovství
ČR v kategoriích mladších žáků v letech 2004 a
2005 a loňskou finálovuo účast v kategorii mladších
i starších žáků na závěrečném turnaji MČR!
V současné době patří rovněž dva naší hráči do

číslo 2
užšího kádru reprezentace do šestnácti let!
Veškeré aktuální informace o našem klubu
a rosáhlou fotogalerii najdete na našich internetových stránkách www.skspectrum.cz

Přidejte se i VY!
Náš klub neustále přijímá zájemce o hokejbal
všech věkových kategorií. Pokud máte chuť si
tento sport vyzkoušet, zúčastněte se našeho tréninku nebo se přijďte podívat na některý z našich
zápasů! Informace naleznete na našich webových
stránkách. Případný kontakt pro zájemce z řad
mládeže do 16 let je Petr Tomáš, tel: 603 439
293, e-mail: petr.tomas@oms.cz . Od 17 let výše
kontaktujte Romana Nováka, tel: 777593669,
email: mojorisin@seznam.cz Foto: Radek Lampíř

PRODÁM levně zachovalou sedací
soupravu. Tel.: 603 406 659
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VODNÍ ZÁKON

nové povinnosti majitelů studní
K 1. lednu 2008 vstupují v platnost nové předpisy podle vodního zákona
č. 254/2001 Sb., a jeho novely 20/2004 Sb.
Jste majiteli studny a nevíte-li si s touto zprávou rady, máme pro vás
stručné shrnutí.

1. Majitelé studní (nepodnikatelé) musí k ní mít stavební
a kolaudační rozhodnutí a povolení k odběru vody.
Toto neplatí pro:
•studny vybudované před rokem 1955 (stáří by mělo být nějakým
způsobem možno dokázat je nutno vystavit čestné prohlášení s podpisy např. sousedů s datem přibližné výstavby studny)
•studny, které se nevyužívají
•studny, z nichž se voda nečerpá čerpadlem (i mechanické pumpy)
i mechanické pumpy)

2. Majitelé studní postavených po roce 1955

Míchání barev:
- autolaky, laky pro motocykly
- barvy na fasády, interiérové barvy
Družstevní 31, 250 65 Líbeznice, tel.: 283 981 599

− mají-li stavební a kolaudační rozhodnutí a povolení k odběru pitné vody
pro domácnost , nemusejí dělat nic
− mají-li povolení k odběru užitkové vody, musí si ho do 31. 7. 2007
obnovit. To se týká zejména podnikatelů, kteří odebírají vodu k jinému
účelu, než je zásobování domácností pitnou a užitkovou vodou.

3. Majitelé studní, kteří nemají stavební a kolaudační rozhodnutí
a ani povolení k odběru vody, si je musí do 1. ledna 2008 obstarat.
4. Majitelé studní, kteří mají povolení vydané po 1. 1. 2002 ,
nemusejí dělat nic.
Příslušné dotazníky na vystavení žádostí jsou k dispozici na OÚ Líbeznice,
vyplněné žádosti se zasílají na Městský úřad Odolena Voda, který zodpoví také vaše další dotazy.
Městský úřad Odolena Voda - stavební úřad, Dolní námestí 14,
250 70 Odolena Voda, tel: 283 116 438, Ing. Sankotová

NOVÝ TELEFONNÍ SEZNAM OBCE
Redakce Líbeznického zpravodaje ve spolupráci s Obecním
úřadem připravuje vydání nového telefonního seznamu firem a
obyvatel Líbeznic. Vyzýváme proto všechny občany i firmy, kteří
nejsou uvedeni v seznamu z roku 2003, a mají zájem o zveřejnění
svého telefonního čísla, nebo se jejich telefonní číslo změnilo, ať
co možná v nejkratší době tuto skutečnost uvedou buď na e-mail
rkraus@volny.cz , obec@libeznice.cz , nebo v písemné podobě
v pokladně OÚ. Redakce zpravodaje ani Obecní úřad sami nebudou zjišťovat, kdo v seznamu z roku 2003 není uveden. Telefonní
čísla budou převzata ze seznamu stávajícího bez ohledu na jejich
aktuálnost či nikoliv. Je tedy v zájmu každého, aby případné
změny uvedl. Zároveň je možno s uveřejněním telefonního čísla
nesouhlasit, také tuto skutečnost je třeba včas oznámit.
KV
Milí spoluobčané, v minulém čísle zpravodaje
jsme uvedli omylem chybné číslo na předsedu
sportovního výboru Michala Doubravu. Správné
KV
číslo je 606 283 687. Za toto nedopatření se omlouváme.

O P R AVA

Velikonoční týden
– PAŠIJOVÝ, SVATÝ, VELKÝ

Co který den znamená, co se dělalo, jaké byly zvyklosti a tradice,
obyčeje a pověry v každém dni.
Po modrém pondělí, žlutém úterý přichází den ze svatého –
pašijového týdne a je to sazometná středa

 ŠKAREDÁ

/SAZOMETNÁ/ STŘEDA

Podle lidového obyčeje se nesmíte mračit, jinak se budete mračit
všechny středy v roce – vymetaly se komíny.

 ZELENÝ

ČTVRTEK

Zvony odletěly do Říma, chlapci začínají v poledne řehtat. Řehtání
nahrazovalo oznamování rána, poledne, večer- klekání.

 VELKÝ

PÁTEK

Drží se půst, nejí se maso – řehtá se. Hospodyně připravují vejce pro
koledníky na sobotu.

 BÍLÁ

SOBOTA

Končí půst, uklízí se, bílí se obytné místnosti. Pečou se mazance,
beránci, pletou pomlázky, březové metličky, zdobí se vejce. Chlapci
kteří řehtali, chodí dopoledne hodovat.

 VELIKONOČNÍ

NEDĚLE – BOŽÍ HOD

 VELIKONOČNÍ

PONDĚLÍ

Sváteční den. V kostele se provádí svěcení velikonočních pokrmů.
Pomlázka, velikonoční hodování, chlapci šlehají děvčata, aby byla
po celý rok čilá.
K přiblížení těchto svátků byla uspořádána malá výstavka velikonočních
dekorací v době provozu knihovny od 8. 3. do 5. 4. 2007.

STAVEBNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení občané, budoucí stavebníci, většina z Vás již jistě zaznamenala, že počátkem roku vstoupila v platnost novela stavebního zákona.
Protože se jedná o velmi radikální změnu, jenž se týká jak úseku územního plánování, tak především územního i stavebního řízení a věcí na
tyto navazujících, dovolila bych si Vás na stránkách obce www.libeznice.cz seznámit podrobněji s několika jejími novinkami, neboť z důvodu
rozsahu informací je nelze zveřejnit ve zpravodaji. Pokud nemáte možnost přístupu na internet, navštivte nás na zdejším stavebním úřadu.
S přáním hezkého dne se loučí Dita Pořádková, vedoucí stavebního úřadu.
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Máte zájem o nejčerstvější informace z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v obci?
Není nic jednoduššího, pošlete svou e-mailovou adresu na obec@libeznice.cz
4/3/07 11:15:06 AM

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LÍBEZNICE NA OBDOBÍ 2007–2010
Investiční akce, kde investorem nebo spoluinvestorem bude obec.
Postup a pořadí bude stanoveno aktuálně podle
technického stavu chodníků a komunikací s ohledem k aktuálním dotačním titulům.
Dokončení splaškové kanalizace a rozšíření ČOV
– priorita č. 1
Je vydáno pravomocné stavební povolení na obě
stavby, podána žádost o dotaci z Operačního programu infrastruktura, v současné době v zásobníku projektů.
Proveden výběr dodavatele (firma POHL CZ, a.s.)
za cenu 45 024 226,- Kč včetně DPH. (nelze však
použít v případě dotace přes SFŽP- požadavky
nad rámec zákona o veřejných zakázkách).
Vodovodní síť vložila obec do společnosti
VKM, a.s., která se zavázala dokončit výstavbu
zbývajících úseků (Družstevní, U Staré školy,
Okrajová). Na stavby již bylo vydáno stavební
povolení. Je třeba koordinovat výstavbu tak, aby
probíhala souběžně s dokončováním kanalizace.
Rekonstrukce místních komunikací vč. vybudování nových chodníků - priorita č. 2
a) Je zpracována projektová dokumentace na
ulice Karla Hynka Máchy, Lánské, Sportovní (U
Hřiště), Východní, Na Zvonici, Na Tabuli, chodník od ulice Východní ke sportovnímu areálu.
Je třeba zajistit stavební povolení a finanční
prostředky (odhad 20 mil. Kč).
V roce 2006 podala obec žádost o dotaci z programu SROP na rekonstrukci ulice Karla Hynka
Máchy. Neúspěšně, přednost dostaly obce nad
2000 obyvatel (podmínkou byla spoluúčast
podnikatelů se sídlem na této adrese). Na ulici
Karla Hynka Máchy je proveden výběr dodavatele
a uzavřena smlouva se SSŽ za cenu 4 755 100,-Kč
včetně DPH (bez chodníků). V březnu 2007 obec
získala prostředky na tuto stavbu z MMR.
b) Je třeba zpracovat projektovou dokumentaci na
ulice Školská, Severní (možno realizovat ihned,
inženýrské sítě jsou zde hotovy, odhad ceny
8 mil. Kč ), U kola, Na Hůrce, Na Skalce (realizace po dokončení kanalizace), dále na celkovou
úpravu vzhledu Mírového náměstí podle hotové
studie a zpracování projektové dokumentace na
vybudování chodníků v ulici Zdibské, Jaroslava
Seiferta a části ulice Hovorčovické.
c) Je třeba zpracovat projektovou dokumentaci
na ulice Pakoměřická, Bořanovická a Bedřicha
Smetany, Vnitřní, Sadová, K Mratínce, Slepá (zde

jsou provizorní povrchy ze silničních panelů,
inženýrské sítě jsou hotové)
d) Je třeba rozšířit a zrekonstruovat povrch místní
komunikace v ulici U Cihelny, poškozené záplavami a provozem při výstavbě RD
Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného
rozhlasu, kabelizace rozvodů na NN a sdělovacích vedení
Rekonstrukci je třeba zajistit společně s realizací
rekonstrukcí místních komunikací. Chybí projekt.
Rekonstrukce a dostavba ZŠ
Je zpracován investiční záměr a studie, nutno zpracovat projektovou dokumentaci (včetně školního
hřiště) a zajistit financování (po etapách).
Doplnění a rozšíření zeleně v obci a mimo obec
Náhrada starých a uschlých stromů, vybudování
dalších parkových ploch.
Rozšíření a dovybavení sportovišť
Je zpracován projekt přístavby víceúčelové sportovní haly k současné herně stolního tenisu, je
třeba zajistit stavební povolení a finance na realizaci (odhad ceny 1,25 mil. Kč)
Je zpracován projekt přístavby objektu fotbalového zázemí FC Líbeznice, – je třeba zjistit,
zda nepotřebuje úpravy z hlediska hygienických
předpisů. Vydáno stavební povolení (je propadlé
od roku 2005), třeba zajistit financování (odhad
ceny 1,5 mil. Kč)
Je potřeba navrhnout další zařízení (hřiště) pro
volný čas dospívající mládeže
Obměna autobusových zastávek, laviček,
ukazatelů, informačních tabulí, apod.
Dovybavení a obměna technických prostředků
pro údržbu zeleně, drobnou stavební činnost a
úklid obce
Obnova památkově chráněných objektů v obci
Památkově chráněné objekty (budova fary a
kostel) jsou postupně obnovovány z prostředků
katolické církve a státních dotací, zatím bez
jakékoliv spoluúčasti obce.
Dalšími památkově chráněnými objekty jsou
hřbitovní zeď a kaplička ve vlastnictví obce –
potřebují každoroční péči a opravy.
Změna využití centra obce – přemístění provozovny Středočeských sběrných surovin
Rekonstrukce budovy OÚ
Je nezbytná ochrana proti zemní vlhkosti, oprava,
případně zateplení fasády a výměna střešní
krytiny a oken.

Rekonstrukce budovy Zdravotního střediska
Potřeby: zateplení fasády, výměna oken, bezbariérový přístup do nadzemního podlaží, střešní
nástavba s využitelným podkrovím
Vybudování cyklotras vč. značení
V rámci mikroregionu zpracován projekt cyklostezky mezi obcemi Bašť a Líbeznice, chybí projekt na podobnou stezku do Hovorčovic (oddělení
cyklistů a pěších od sílící automobilové dopravy).
Je třeba zajistit stavební povolení a financování.
Dále jsou vytipovány trasy vhodné pro cykloturistiku – je snaha začlenit je do státní sítě a označit.

prostřednictvím elektronické pošty e-mail:
obecnipolicie@libeznice.cz .
Od 1. 2. 2007 jsou pro občany k dispozici
stálé úřední hodiny, a to vždy v pondělí od
16.00 do 18.00 hod., kdy se občané mohou
obracet na Obecní policii se svými podněty,
připomínkami a stížnostmi.

Z toho řešeno blokově - 51
Z toho postoupeno správnímu orgánu - 2
Z toho řešeno domluvou - 11
Uloženo blokových pokut (v Kč) - 38 500,-

Revitalizace potoka vč. břehů, protipovodňová
opatření
Existuje jen studie protipovodňových opatření

Místní naučná stezka
Dovybavení hasičské zbrojnice a modernizace
technických prostředků požární jednotky
Obnovení spolkového života
V obci fungují zahrádkáři, baráčníci, skauti, sportovní oddíly. Obec přispívá na jejich činnost, pronajímá zdarma prostory. Spolky spolupracují při
kulturních akcích pořádaných obcí. Zajistit financování z „měkkých“ fondů.

Obnova a rozšíření místních tradic a svátků,
výstavy, kult. akce
Obnovena tradice každoročních posvícení,
adventní kulturní akce, výstavy, dětské dny (150
tis. Kč ročně). Zajistit financování.

Rekonstr. křižovatky Mělnická – Družstevní
Je třeba zpracovat projekt včetně bezbariérového
řešení přechodů pro chodce a veřejného osvětlení
pro zvýšení bezpečnosti chodců na této frekventované komunikaci (silnice I/9) – zahájeno. Dále
je nutné zajistit stavební povolení financování
akce (odhad ceny 3 mil. Kč)

Úpravy přechodů pro chodce
Upravit bezbariérové přístupy na přechody,
instalovat speciální osvětlení zbývajících přechodů
(osvětleny jsou zatím pouze 3)

Přístavba a rekonstrukce skautské klubovny
včetně oplocení a kanalizační přípojky
Je zpracována studie, je třeba zpracovat projekt
pro stavební povolení a zajistit financování

Vybudování kamerového systému a pultu centrální ochrany
Zpracoval O. Hlavín. Projednáno radou obce dne
8. 1. 2006 a zastupitelstvem obce dne 29. 01. 2007

OBECNÍ POLICIE INFORMUJE
Od počátku roku 2007 dochází k další
významné změně u Obecní policie Líbeznice,
a to, že byly zrušeny veřejnoprávní smlouvy
s několika obcemi, na jejichž území OP působila.
V současné době OP působí na katastrálním
území obce Bášt, Bořanovice a Líbeznice.Tato
změna se projeví četnější přítomností strážníků
v ulicích obce.
Jelikož personální obsazení OP je v počtu 3
strážníků, nelze zajistit nepřetržitou službu a
proto je zde pro občany telefon Obecní policie 724 112 124, na který se občané mohou
obrátit kdykoli. Strážník i v mimo pracovní
dobu zajistí řešení daného problému svou
přítomností nebo za pomoci Policie ČR.
Na Obecní policii se též můžete obrátit i

Statistický přehled činnosti Obecní policie
za rok 2006
Počet přestupků vyřešených v dopravě - 540
Z toho řešeno blokově - 491
Z toho postoupeno správnímu orgánu - 4
Z toho řešeno domluvou - 45
Uloženo blokových pokut (v Kč) - 329 000,Počet přestupků - ostatní - 64

Počet řešených přestupků v dopravě zařazených
do bodového systému - překročení max. povolené rychlosti - 119
Celkem řešeno přestupků - 604
Celkem uloženo blok pokut (v Kč) - 367 500,Zadrženo pachatelů tr. činnosti - 2
Předvedeno osob dle § 11 odst. 8) - 4
Odchyceno zvířat - 6
Rudolf Sedlák, Velitel Obecní policie Líbeznice

ZASTÁVKY
Vážení spoluobčané, jak jste si jistě všimli, i my se konečně můžeme chlubit autobusovými zastávkami, patřícími do jednadvacátého století. Hurá. Toto je malá prosba pro ty, komu by se snad zdály moc „holé“. Prosím za nás za všechny, co máme
rádi jednoduchost, nepřizdobujte je plakáty či veselými texty!!! Jen pro zajímavost, tyto tři skleněné ochránkyně čekatelů na
autobus stály 200.000 Kč, takže se k nim, prosíme, podle toho také chovejte.
redakce
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PANÍ BUBÍLKOVÁ A SLOVENŠTINA V LÍBEZNICKÉ ŠKOLE
Dne 19. 2. zavítala do naší školy zajímavá a
příjemná návštěva. Paní Zuzana Bubílková
s panem Janem Tunou, které jistě všichni znáte
z televize. V doprovodu kameramana a zvukaře
přijeli natočit s dětmi jejich reakce na slovenský
jazyk, zda ještě vůbec dnešní děti slovenštině
rozumí. Pro žáky 3. A, kteří se tohoto natáčení
účastnili, to bylo velké překvapení. Porovnávali
českou a slovenskou hymnu, hádali, co znamenají konkrétní slovenská slova, jako bocian,

korytnačka, ťava, nězábudka… Děti musely
hodně dlouho přemýšlet, než správný význam slov odhalily. Alespoň se při tom i s paní
Bubílkovou pořádně zasmály. Nakonec získaly
na památku autogramy.
Nám všem se návštěva velmi líbila a snad i
televizní štáb a paní Bubílková měli stejný
pocit. Výsledky natáčení jste mohli sledovat na
televizi Prima v pořadu TOP 10.

ZPRÁVY Z LÍBEZNICKÉ MATEŘINKY
Mateřská škola má za sebou polovinu školního
roku 2006/2007.
V tomto období uskutečnila několik kulturních
akcí. V Kulturním domě Krakov v Praze 8
jsme zhlédli výchovný koncert „O pejskovi a
kočičce” a pořad „Krakonošovy vánoce”.
Školu návštivilo se svým pohádkovým pořadem
divadlo „Vysmáto” z Prahy.
Speciální třídy ze ZŠ Líbeznice připravily pro

naše děti Mikulášskou nadílku.
V plném proudu je cvičení dětské jógy a
kroužek hudebně pohybové přípravy.
V únoru začíná výuka angličtiny a od dubna
kurs plavání.
Na pozvání Kulturního výboru při obci
Líbeznice jsme se byli podívat na překrásnou
výstavu dekoračních loutek a tapiserií prof.
Dagmar Renertové. Děti obdivovaly maxi

loutky Měsíčníka, Zlatovlásky, Babky Chňapky,
Vodníka, Hadí královny, souboru loutek čtyř
ročních období atd. Po zhlédnutí výstavy děti
obdržely od organizátorů výstavy dárečky.
Poděkování patří všem pořadatelům za vskutku
ojedinělý zážitek a obětavou práci pro zvýšení
zájmu občanů o kulturu.
Daniela Strnadová ředitelka MŠ

7. VEJŠLAP NA KOLE I PĚŠKY POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA - SOBOTA 21. 4. 2007
Start: 8.30 - 9.00 hod. - Areál zdraví v
Líbeznicích
Cíl: od 13.00 hod. - Restaurace U kouzelníka v
Líbeznicích
Pěší trasy - 12 km: Líbeznice - Bořanovice
- Březiněves - Zdiby - Přemyšlení - Zdibsko Beckov - Líbeznice
20 km : Líbeznice - Bořanovice - Březiněves Zdiby - Klecánky - přívoz - Roztoky muzeum

- přívoz - podél Vltavy - Klecany - Zdibsko Sedlec - Beckov - Líbeznice
Cyklo trasa - 33 km: Líbeznice - Bořanovice Březiněves - Zdiby - Dolní Chabry - Drahaňská
rokle - podél Vltavy - Klecánky - přívoz
- Roztoky muzeum - přívoz - podél Vltavy Husinec - Řež - Větrušice - Klecany - Zdibsko
- Sedlec - Beckov - Líbeznice
Trasy vedou převážně po polních a značených

cestách, podle obdržené mapky, se lze kdekoliv připojit
Tempo: Pohodové, romantickou přírodou.
Startovné: Dospělí 20,- Kč, děti 5,- Kč.
Odměna: Pamětnický list, radost z pohybu a
objev neznámých míst. Účastníci dodržují pravidla
silničního provozu a pokyny organizátorů, jejich
účast je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče.
Šťastnou cestu bez zranění, dobrou náladu s
sebou, šlapeme za každého počasí!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2007
Zápis probíhal ve dnech 25. a 26. ledna 2007,
náhradním termínem byl čtvrtek 8.února 2007.
Zápisu se zúčastnilo 49 dětí (33 chlapců,16
dívek), z toho 34 dětí přišlo k zápisu poprvé a
15 dětí po odkladu :
• 1 dítě narozené 1. 9. 1998–31. 8. 1999
(1 dívka)
• 14 dětí narozených 1. 9. 1999–31. 8. 2000

(10 chlapců, 4 dívky)
• 34 dětí narozených 1. 9. 1999–31. 8. 2000
(23 chlapců, 11 dívek )
Všichni budoucí prvňáčci byli velice šikovní a
již se těší do školy.
Věříme, že příští rok budeme moci přivítat
daleko více prvňáčků ze všech spádových obcí
a že jejich rodiče využijí DNE OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ a informační schůzku s vyučujícími
1. ročníku, výchovnou poradkyní,vedoucí
školní družiny a vedením školy.
Závěrem mi dovolte popřát všem budoucím
prvňáčkům a jejich rodičům mnoho pohodových
dnů, radosti a 3. září na shledanou.
Mgr.Kateřina Lindová

ROZZÁŘENÉ ÚSMĚVY DĚTÍ NA DĚTSKÉM KARNEVALU
Jako každičký rok, tak i letos v únoru se tělocvična ZŠ Líbeznice proměnila na
rejdiště masek. A byl to opravdový bál pohádkové říše, kde celé odpoledne tančilo
nespočet princezen s trpaslíky, kouzelníci s vílami, Červené karkulky s vlky,
zvířátka, strašidla, houbičky, piráti a další pohádkové postavičky do r ytmu
„dýdžeje“ Franty a zpívalo a soutěžilo s rozesmátými klauny. Tolik cen, co rozdali
z kouzelné krabice…jen pohledat. A kdo nebyl zdatný při jízdě na tříkolce nebo
pohádkových hádankách, mohl zkusit štěstí v tombole. V celé tělocvičně by se
jen těžko našlo neobdarované děcko. A přece-li, ještě tu byly tatranky a pitíčka
u vchodu. Nejeden tatínek si na tatrance jistě tajně smlsnul...
Jako vrchol sletu proběhla volba nejlepší masky. První cenu, krásný dort ježka, získala
tak malá houbička, že byste ji v lese jen těžko našli, Vendulka Štikarová. Druhé a třetí
místo patřilo maskám berušky a malého dalmatina, které byly obdarovány pěknými
plyšáky. Poslední tanec a těšíme se zase za rok...!
Vřelé díky za pomoc patří místním baráčníkům, zahrádkářům a obecní knihovně.
Šárka Kettnerová, kulturní výbor

1. SKAUTSKÝ PLES
Skautské středisko Willi se rozhodlo uspořádat
skautský ples, jako příležitost pro setkání přátel
skautingu, skautů z okolí a veřejnosti. A tak
se rozjela organizace a stalo se, že dne 12. 1.
2007 se v restauraci U Jezera ve Zloníně konal
Skautský ples. A že to byl ples se vším všudy!
Po příchodu hostů – naplnili jsme téměř celý sál
ve Zloníně – začal krásný večer předtančením
Elišky Sedláčkové – Kůzlete a Jiřího Růžičky
– Stoupy, kteří předvedli krátké ukázky walzu,
cha-cha a jivu. Po nich následoval úvod a sezná-

mení se s kapelou Barbecue, která nás poprvé
vyzvala na parket. Tanec a zábava u stolů byla
zpestřena několika vtipnými soutěžemi, které
zaujaly velkou část hostů. Tanec okolo židlí
nebo taneční slalomová dráha! Těsně před
vrcholem večera vystoupily naše roverky (starší
skautky) s Led Show, což je obdoba ohnivé
show s barevnými diodami. Zmiňovaným
vrcholem večera bylo losování velice bohaté
tomboly. Hlavními cenami byly vepřová hlava,
dárkový koš, dort a celá ši ška vepřové šunky!

Ples se velice vydařil, bylo to krásné setkání
veřejnosti a skautů.
Na závěr bych ráda jménem celého skautského
střediska poděkovala všem hostům, kteří se
dostavili a také všem sponzorům, bez kterých
by nešlo tuto akci zorganizovat.
A pokud jste letos nemohli přijít, nezoufejte,
příští rok se určitě uskuteční ples další!
Martina Srbová – Roštěnka
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INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE OBCE LÍBEZNICE NA OBDOBÍ 2007–2010
Investiční akce, kde investorem nebo spoluinvestorem bude obec.
Postup a pořadí bude stanoveno aktuálně podle
technického stavu chodníků a komunikací s ohledem k aktuálním dotačním titulům.
Dokončení splaškové kanalizace a rozšíření ČOV
– priorita č. 1
Je vydáno pravomocné stavební povolení na obě
stavby, podána žádost o dotaci z Operačního programu infrastruktura, v současné době v zásobníku projektů.
Proveden výběr dodavatele (firma POHL CZ, a.s.)
za cenu 45 024 226,- Kč včetně DPH. (nelze však
použít v případě dotace přes SFŽP- požadavky
nad rámec zákona o veřejných zakázkách).
Vodovodní síť vložila obec do společnosti
VKM, a.s., která se zavázala dokončit výstavbu
zbývajících úseků (Družstevní, U Staré školy,
Okrajová). Na stavby již bylo vydáno stavební
povolení. Je třeba koordinovat výstavbu tak, aby
probíhala souběžně s dokončováním kanalizace.
Rekonstrukce místních komunikací vč. vybudování nových chodníků - priorita č. 2
a) Je zpracována projektová dokumentace na
ulice Karla Hynka Máchy, Lánské, Sportovní (U
Hřiště), Východní, Na Zvonici, Na Tabuli, chodník od ulice Východní ke sportovnímu areálu.
Je třeba zajistit stavební povolení a finanční
prostředky (odhad 20 mil. Kč).
V roce 2006 podala obec žádost o dotaci z programu SROP na rekonstrukci ulice Karla Hynka
Máchy. Neúspěšně, přednost dostaly obce nad
2000 obyvatel (podmínkou byla spoluúčast
podnikatelů se sídlem na této adrese). Na ulici
Karla Hynka Máchy je proveden výběr dodavatele
a uzavřena smlouva se SSŽ za cenu 4 755 100,-Kč
včetně DPH (bez chodníků). V březnu 2007 obec
získala prostředky na tuto stavbu z MMR.
b) Je třeba zpracovat projektovou dokumentaci na
ulice Školská, Severní (možno realizovat ihned,
inženýrské sítě jsou zde hotovy, odhad ceny
8 mil. Kč ), U kola, Na Hůrce, Na Skalce (realizace po dokončení kanalizace), dále na celkovou
úpravu vzhledu Mírového náměstí podle hotové
studie a zpracování projektové dokumentace na
vybudování chodníků v ulici Zdibské, Jaroslava
Seiferta a části ulice Hovorčovické.
c) Je třeba zpracovat projektovou dokumentaci
na ulice Pakoměřická, Bořanovická a Bedřicha
Smetany, Vnitřní, Sadová, K Mratínce, Slepá (zde

jsou provizorní povrchy ze silničních panelů,
inženýrské sítě jsou hotové)
d) Je třeba rozšířit a zrekonstruovat povrch místní
komunikace v ulici U Cihelny, poškozené záplavami a provozem při výstavbě RD
Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného
rozhlasu, kabelizace rozvodů na NN a sdělovacích vedení
Rekonstrukci je třeba zajistit společně s realizací
rekonstrukcí místních komunikací. Chybí projekt.
Rekonstrukce a dostavba ZŠ
Je zpracován investiční záměr a studie, nutno zpracovat projektovou dokumentaci (včetně školního
hřiště) a zajistit financování (po etapách).
Doplnění a rozšíření zeleně v obci a mimo obec
Náhrada starých a uschlých stromů, vybudování
dalších parkových ploch.
Rozšíření a dovybavení sportovišť
Je zpracován projekt přístavby víceúčelové sportovní haly k současné herně stolního tenisu, je
třeba zajistit stavební povolení a finance na realizaci (odhad ceny 1,25 mil. Kč)
Je zpracován projekt přístavby objektu fotbalového zázemí FC Líbeznice, – je třeba zjistit,
zda nepotřebuje úpravy z hlediska hygienických
předpisů. Vydáno stavební povolení (je propadlé
od roku 2005), třeba zajistit financování (odhad
ceny 1,5 mil. Kč)
Je potřeba navrhnout další zařízení (hřiště) pro
volný čas dospívající mládeže
Obměna autobusových zastávek, laviček,
ukazatelů, informačních tabulí, apod.
Dovybavení a obměna technických prostředků
pro údržbu zeleně, drobnou stavební činnost a
úklid obce
Obnova památkově chráněných objektů v obci
Památkově chráněné objekty (budova fary a
kostel) jsou postupně obnovovány z prostředků
katolické církve a státních dotací, zatím bez
jakékoliv spoluúčasti obce.
Dalšími památkově chráněnými objekty jsou
hřbitovní zeď a kaplička ve vlastnictví obce –
potřebují každoroční péči a opravy.
Změna využití centra obce – přemístění provozovny Středočeských sběrných surovin
Rekonstrukce budovy OÚ
Je nezbytná ochrana proti zemní vlhkosti, oprava,
případně zateplení fasády a výměna střešní
krytiny a oken.

Rekonstrukce budovy Zdravotního střediska
Potřeby: zateplení fasády, výměna oken, bezbariérový přístup do nadzemního podlaží, střešní
nástavba s využitelným podkrovím
Vybudování cyklotras vč. značení
V rámci mikroregionu zpracován projekt cyklostezky mezi obcemi Bašť a Líbeznice, chybí projekt na podobnou stezku do Hovorčovic (oddělení
cyklistů a pěších od sílící automobilové dopravy).
Je třeba zajistit stavební povolení a financování.
Dále jsou vytipovány trasy vhodné pro cykloturistiku – je snaha začlenit je do státní sítě a označit.

prostřednictvím elektronické pošty e-mail:
obecnipolicie@libeznice.cz .
Od 1. 2. 2007 jsou pro občany k dispozici
stálé úřední hodiny, a to vždy v pondělí od
16.00 do 18.00 hod., kdy se občané mohou
obracet na Obecní policii se svými podněty,
připomínkami a stížnostmi.

Z toho řešeno blokově - 51
Z toho postoupeno správnímu orgánu - 2
Z toho řešeno domluvou - 11
Uloženo blokových pokut (v Kč) - 38 500,-

Revitalizace potoka vč. břehů, protipovodňová
opatření
Existuje jen studie protipovodňových opatření

Místní naučná stezka
Dovybavení hasičské zbrojnice a modernizace
technických prostředků požární jednotky
Obnovení spolkového života
V obci fungují zahrádkáři, baráčníci, skauti, sportovní oddíly. Obec přispívá na jejich činnost, pronajímá zdarma prostory. Spolky spolupracují při
kulturních akcích pořádaných obcí. Zajistit financování z „měkkých“ fondů.

Obnova a rozšíření místních tradic a svátků,
výstavy, kult. akce
Obnovena tradice každoročních posvícení,
adventní kulturní akce, výstavy, dětské dny (150
tis. Kč ročně). Zajistit financování.

Rekonstr. křižovatky Mělnická – Družstevní
Je třeba zpracovat projekt včetně bezbariérového
řešení přechodů pro chodce a veřejného osvětlení
pro zvýšení bezpečnosti chodců na této frekventované komunikaci (silnice I/9) – zahájeno. Dále
je nutné zajistit stavební povolení financování
akce (odhad ceny 3 mil. Kč)

Úpravy přechodů pro chodce
Upravit bezbariérové přístupy na přechody,
instalovat speciální osvětlení zbývajících přechodů
(osvětleny jsou zatím pouze 3)

Přístavba a rekonstrukce skautské klubovny
včetně oplocení a kanalizační přípojky
Je zpracována studie, je třeba zpracovat projekt
pro stavební povolení a zajistit financování

Vybudování kamerového systému a pultu centrální ochrany
Zpracoval O. Hlavín. Projednáno radou obce dne
8. 1. 2006 a zastupitelstvem obce dne 29. 01. 2007

OBECNÍ POLICIE INFORMUJE
Od počátku roku 2007 dochází k další
významné změně u Obecní policie Líbeznice,
a to, že byly zrušeny veřejnoprávní smlouvy
s několika obcemi, na jejichž území OP působila.
V současné době OP působí na katastrálním
území obce Bášt, Bořanovice a Líbeznice.Tato
změna se projeví četnější přítomností strážníků
v ulicích obce.
Jelikož personální obsazení OP je v počtu 3
strážníků, nelze zajistit nepřetržitou službu a
proto je zde pro občany telefon Obecní policie 724 112 124, na který se občané mohou
obrátit kdykoli. Strážník i v mimo pracovní
dobu zajistí řešení daného problému svou
přítomností nebo za pomoci Policie ČR.
Na Obecní policii se též můžete obrátit i

Statistický přehled činnosti Obecní policie
za rok 2006
Počet přestupků vyřešených v dopravě - 540
Z toho řešeno blokově - 491
Z toho postoupeno správnímu orgánu - 4
Z toho řešeno domluvou - 45
Uloženo blokových pokut (v Kč) - 329 000,Počet přestupků - ostatní - 64

Počet řešených přestupků v dopravě zařazených
do bodového systému - překročení max. povolené rychlosti - 119
Celkem řešeno přestupků - 604
Celkem uloženo blok pokut (v Kč) - 367 500,Zadrženo pachatelů tr. činnosti - 2
Předvedeno osob dle § 11 odst. 8) - 4
Odchyceno zvířat - 6
Rudolf Sedlák, Velitel Obecní policie Líbeznice

ZASTÁVKY
Vážení spoluobčané, jak jste si jistě všimli, i my se konečně můžeme chlubit autobusovými zastávkami, patřícími do jednadvacátého století. Hurá. Toto je malá prosba pro ty, komu by se snad zdály moc „holé“. Prosím za nás za všechny, co máme
rádi jednoduchost, nepřizdobujte je plakáty či veselými texty!!! Jen pro zajímavost, tyto tři skleněné ochránkyně čekatelů na
autobus stály 200.000 Kč, takže se k nim, prosíme, podle toho také chovejte.
redakce
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PANÍ BUBÍLKOVÁ A SLOVENŠTINA V LÍBEZNICKÉ ŠKOLE
Dne 19. 2. zavítala do naší školy zajímavá a
příjemná návštěva. Paní Zuzana Bubílková
s panem Janem Tunou, které jistě všichni znáte
z televize. V doprovodu kameramana a zvukaře
přijeli natočit s dětmi jejich reakce na slovenský
jazyk, zda ještě vůbec dnešní děti slovenštině
rozumí. Pro žáky 3. A, kteří se tohoto natáčení
účastnili, to bylo velké překvapení. Porovnávali
českou a slovenskou hymnu, hádali, co znamenají konkrétní slovenská slova, jako bocian,

korytnačka, ťava, nězábudka… Děti musely
hodně dlouho přemýšlet, než správný význam slov odhalily. Alespoň se při tom i s paní
Bubílkovou pořádně zasmály. Nakonec získaly
na památku autogramy.
Nám všem se návštěva velmi líbila a snad i
televizní štáb a paní Bubílková měli stejný
pocit. Výsledky natáčení jste mohli sledovat na
televizi Prima v pořadu TOP 10.

ZPRÁVY Z LÍBEZNICKÉ MATEŘINKY
Mateřská škola má za sebou polovinu školního
roku 2006/2007.
V tomto období uskutečnila několik kulturních
akcí. V Kulturním domě Krakov v Praze 8
jsme zhlédli výchovný koncert „O pejskovi a
kočičce” a pořad „Krakonošovy vánoce”.
Školu návštivilo se svým pohádkovým pořadem
divadlo „Vysmáto” z Prahy.
Speciální třídy ze ZŠ Líbeznice připravily pro

naše děti Mikulášskou nadílku.
V plném proudu je cvičení dětské jógy a
kroužek hudebně pohybové přípravy.
V únoru začíná výuka angličtiny a od dubna
kurs plavání.
Na pozvání Kulturního výboru při obci
Líbeznice jsme se byli podívat na překrásnou
výstavu dekoračních loutek a tapiserií prof.
Dagmar Renertové. Děti obdivovaly maxi

loutky Měsíčníka, Zlatovlásky, Babky Chňapky,
Vodníka, Hadí královny, souboru loutek čtyř
ročních období atd. Po zhlédnutí výstavy děti
obdržely od organizátorů výstavy dárečky.
Poděkování patří všem pořadatelům za vskutku
ojedinělý zážitek a obětavou práci pro zvýšení
zájmu občanů o kulturu.
Daniela Strnadová ředitelka MŠ

7. VEJŠLAP NA KOLE I PĚŠKY POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA - SOBOTA 21. 4. 2007
Start: 8.30 - 9.00 hod. - Areál zdraví v
Líbeznicích
Cíl: od 13.00 hod. - Restaurace U kouzelníka v
Líbeznicích
Pěší trasy - 12 km: Líbeznice - Bořanovice
- Březiněves - Zdiby - Přemyšlení - Zdibsko Beckov - Líbeznice
20 km : Líbeznice - Bořanovice - Březiněves Zdiby - Klecánky - přívoz - Roztoky muzeum

- přívoz - podél Vltavy - Klecany - Zdibsko Sedlec - Beckov - Líbeznice
Cyklo trasa - 33 km: Líbeznice - Bořanovice Březiněves - Zdiby - Dolní Chabry - Drahaňská
rokle - podél Vltavy - Klecánky - přívoz
- Roztoky muzeum - přívoz - podél Vltavy Husinec - Řež - Větrušice - Klecany - Zdibsko
- Sedlec - Beckov - Líbeznice
Trasy vedou převážně po polních a značených

cestách, podle obdržené mapky, se lze kdekoliv připojit
Tempo: Pohodové, romantickou přírodou.
Startovné: Dospělí 20,- Kč, děti 5,- Kč.
Odměna: Pamětnický list, radost z pohybu a
objev neznámých míst. Účastníci dodržují pravidla
silničního provozu a pokyny organizátorů, jejich
účast je na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče.
Šťastnou cestu bez zranění, dobrou náladu s
sebou, šlapeme za každého počasí!

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2007
Zápis probíhal ve dnech 25. a 26. ledna 2007,
náhradním termínem byl čtvrtek 8.února 2007.
Zápisu se zúčastnilo 49 dětí (33 chlapců,16
dívek), z toho 34 dětí přišlo k zápisu poprvé a
15 dětí po odkladu :
• 1 dítě narozené 1. 9. 1998–31. 8. 1999
(1 dívka)
• 14 dětí narozených 1. 9. 1999–31. 8. 2000

(10 chlapců, 4 dívky)
• 34 dětí narozených 1. 9. 1999–31. 8. 2000
(23 chlapců, 11 dívek )
Všichni budoucí prvňáčci byli velice šikovní a
již se těší do školy.
Věříme, že příští rok budeme moci přivítat
daleko více prvňáčků ze všech spádových obcí
a že jejich rodiče využijí DNE OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ a informační schůzku s vyučujícími
1. ročníku, výchovnou poradkyní,vedoucí
školní družiny a vedením školy.
Závěrem mi dovolte popřát všem budoucím
prvňáčkům a jejich rodičům mnoho pohodových
dnů, radosti a 3. září na shledanou.
Mgr.Kateřina Lindová

ROZZÁŘENÉ ÚSMĚVY DĚTÍ NA DĚTSKÉM KARNEVALU
Jako každičký rok, tak i letos v únoru se tělocvična ZŠ Líbeznice proměnila na
rejdiště masek. A byl to opravdový bál pohádkové říše, kde celé odpoledne tančilo
nespočet princezen s trpaslíky, kouzelníci s vílami, Červené karkulky s vlky,
zvířátka, strašidla, houbičky, piráti a další pohádkové postavičky do r ytmu
„dýdžeje“ Franty a zpívalo a soutěžilo s rozesmátými klauny. Tolik cen, co rozdali
z kouzelné krabice…jen pohledat. A kdo nebyl zdatný při jízdě na tříkolce nebo
pohádkových hádankách, mohl zkusit štěstí v tombole. V celé tělocvičně by se
jen těžko našlo neobdarované děcko. A přece-li, ještě tu byly tatranky a pitíčka
u vchodu. Nejeden tatínek si na tatrance jistě tajně smlsnul...
Jako vrchol sletu proběhla volba nejlepší masky. První cenu, krásný dort ježka, získala
tak malá houbička, že byste ji v lese jen těžko našli, Vendulka Štikarová. Druhé a třetí
místo patřilo maskám berušky a malého dalmatina, které byly obdarovány pěknými
plyšáky. Poslední tanec a těšíme se zase za rok...!
Vřelé díky za pomoc patří místním baráčníkům, zahrádkářům a obecní knihovně.
Šárka Kettnerová, kulturní výbor

1. SKAUTSKÝ PLES
Skautské středisko Willi se rozhodlo uspořádat
skautský ples, jako příležitost pro setkání přátel
skautingu, skautů z okolí a veřejnosti. A tak
se rozjela organizace a stalo se, že dne 12. 1.
2007 se v restauraci U Jezera ve Zloníně konal
Skautský ples. A že to byl ples se vším všudy!
Po příchodu hostů – naplnili jsme téměř celý sál
ve Zloníně – začal krásný večer předtančením
Elišky Sedláčkové – Kůzlete a Jiřího Růžičky
– Stoupy, kteří předvedli krátké ukázky walzu,
cha-cha a jivu. Po nich následoval úvod a sezná-

mení se s kapelou Barbecue, která nás poprvé
vyzvala na parket. Tanec a zábava u stolů byla
zpestřena několika vtipnými soutěžemi, které
zaujaly velkou část hostů. Tanec okolo židlí
nebo taneční slalomová dráha! Těsně před
vrcholem večera vystoupily naše roverky (starší
skautky) s Led Show, což je obdoba ohnivé
show s barevnými diodami. Zmiňovaným
vrcholem večera bylo losování velice bohaté
tomboly. Hlavními cenami byly vepřová hlava,
dárkový koš, dort a celá ši ška vepřové šunky!

Ples se velice vydařil, bylo to krásné setkání
veřejnosti a skautů.
Na závěr bych ráda jménem celého skautského
střediska poděkovala všem hostům, kteří se
dostavili a také všem sponzorům, bez kterých
by nešlo tuto akci zorganizovat.
A pokud jste letos nemohli přijít, nezoufejte,
příští rok se určitě uskuteční ples další!
Martina Srbová – Roštěnka
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