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V lokalitě Na Rybníčku začala poslední 
etapa výstavby kanalizace. Stavebním 
pracím předcházelo několikaleté shánění 
dotace, projektová příprava a také složi
té rozhodování obecního zastupitelstva. 
Zcela určitě jde spolu s dokončením ob
chvatu o klíčový okamžik pro další rozvoj 
Líbeznic. Do března příštího roku by všich
ni obyvatelé Líbeznic měli být připojení 
ke kanalizaci i čistírně odpadních vod. Kro
mě nesporného pohodlí by to mělo přispět 
i ke zlepšení kvality vody v Líbeznickém 
potoku a zdravějšímu životnímu prostře
dí. „Díky dotaci Ministerstva zemědělství 
bude možné podmínky pro život v obci pro 
všechny občany zlepšit. Další investice pak 
budou směřovat do viditelnějších úprav 
komunikací a veřejného prostranství,“ 
hodnotí starosta obce Martin Kupka. 

Zastupitelstvo obce Líbeznice jednalo na konci 
února znovu o podmínkách připojení pro samot-
né občany. Rozhodlo se nakonec pro výraznou 
změnu a revokovalo rozhodnutí předchozího 
zastupitelstva, které určilo shodně pro tlakové 
i gravitační přípojky příspěvek ve výši 35 000 Kč. 
V případě tlakových přípojek by příspěvek po-
kryl podle schváleného projektu a smlouvy se 
zhotovitelem dodávku kompletní technologie až 
po samotné připojení domu. Ukázalo se ale, že 
u gravitačních přípojek řešil projekt jen přípojku 

Práce na kanalizaci v lokalitě Na Rybníčku začaly ve středu 9. března. Foto -na-

po hranici pozemku. Při dodržení pravidel by tak 
příspěvek ve výši 35 000 Kč pokryl jen tuto část 
přípojky a vedení na svém pozemku by museli 
majitelé hradit navíc sami.

Zastupitelé se podrobně seznámili se třemi 
možnostmi řešení a přiklonili se nakonec k za-
chování příspěvku pro tlakové přípojky ve výši 
35 000 Kč. Příspěvek pro gravitační přípojky 
v souvislosti s jejich vedením jen po hranici 
pozemku snížili na 15 734 Kč, což je přes-
ně polovina průměrné ceny tlakové přípojky. 
„Obec zvolila nakonec solidární řešení, které vy-
tváří přijatelné podmínky pro majitele nemovi-
tostí. Zároveň tak bude schopná projekt zrealizo-
vat a dodržet pravidla pro čerpání klíčové dotace 
Ministerstva zemědělství ČR, která přesahuje 
20 miliónů korun. Jedině díky této těžce dobý-
vané podpoře bude možné kanalizaci dokončit,“ 
podtrhuje starosta obce Martin Kupka s tím, 
že náklady na poslední fázi výstavby kanalizace 
představují více než 33 miliónů korun.

Snížení příspěvku na gravitační přípojku, opro-
ti informacím zveřejněným v minulém čísle toho-
to zpravodaje, by mělo odstranit vážné finanční 
překážky pro všechny majitele nemovitostí. Zátěž 
pro obec bude s ohledem na uspořené prostředky 
z minulých let ještě únosná a neohrozí vážným způ-
sobem povinný obecný podíl na jiných dotovaných 
projektech. V nejbližších týdnech svolá vedení obce 
jednání s majiteli nemovitostí postupně po jednot-
livých lokalitách, aby bylo možné co nejlépe organi-
zovat další kroky pro dostavbu kanalizace.

-na-

Dostavba kanalizace
oDstartovala

Číslo měsíce: 31 330 167 Kč
To je částka celkových nákladů závěrečné etapy 
kanalizace.

Vážení spoluobčané,
odstartovala závěrečná část výstavby kanaliza-

ce. Poslední únorový den jednalo zastupitelstvo 
obce ještě o tom, jaké podmínky budou platit 
pro připojení domácností. Podle usnesení před-
chozího zastupitelstva by totiž měli všichni platit 
jednotně 35 000 Kč, ať už by k nim vedla tlaková, 
či gravitační přípojka. Z toho vycházely i informa-
ce v minulém čísle zpravodaje. Vyslyšeli jsme ale 
připomínky celé řady občanů, kteří upozorňovali 
na možné překážky pro dokončení kanalizace 
i na nezamýšlenou nespravedlnost původně 
schválených podmínek. Hledali jsme tedy lepší 
řešení, které by bylo dostupné pro všechny ob-
čany a zároveň únosné pro obec. Museli jsme 
odmítnou požadavky na bezplatné připojení. 
Zaznívaly přitom argumenty, že by obec měla 
zaplatit víc a zařídit všem připojovaným v této 
etapě stejné podmínky, jaké měli ti, kteří se při-
pojovali v minulých letech. To ale opravdu nejde. 
Změnily se totiž zákony a pravidla dotací. Méně 
dostává i obec a není v žádném případě možné, 
aby se kvůli kanalizaci zastavil veškerý další rozvoj 
a obec musela odmítnout ostatní dotace, protože 
by neměla prostředky na povinnou spoluúčast. 
Přišli bychom tak například o možnost zateplit 
školu a získat do budoucna prostředky nutné pro 
zkvalitnění místních komunikací. Jsem přesvědčen, 
že zvolené řešení popsané v hlavním článku to-
hoto zpravodaje je rozumné a ze všech alternativ 
nejméně špatné.

Pro rozvoj obce je stěžejní, jak bude úspěšná 
v grantových programech. Z vlastního rozpočtu 
má totiž šanci financovat opravdu jen málo. Pro 
lepší představu: například letos se podařilo vyčle-
nit na investice do místních komunikací jen půl 
milionu korun. To by stačilo na necelých 50 me-
trů běžné ulice se zámkovou dlažbou. Celkově 
by ale obec měla rekonstruovat nejméně 500 m, 
a to mám na mysli jen ty nejproblémovější mís-
ta. S vlastními prostředky se tedy na významnější 
změny v obci opravdu nezmůžeme. Obec proto 
musí bedlivě sledovat vypisované dotační tituly, 
svou investiční politiku tomu přizpůsobit a pou-
štět se i do odvážnějších projektů. Nechceme, 
aby nám dotační příležitosti protékaly mezi prsty. 
Bez dotací bychom totiž neudělali téměř nic 
a tvář obce by se nezlepšila. I proto jsme od za-
čátku roku podali celkem 5 žádostí o dotace 
a další dva velké projekty připravujeme.

Samozřejmě chceme dostát svému slovu 
i v drobnějších záležitostech. Od středy 30. března 
rozšiřujeme provozní dobu sběrného dvora. Ote-
vřeno bude zkušebně v době letního času kromě 
soboty také každou středu od 17 do 19 hodin.

Snad i to přispěje k čistším a líbeznějším 
Líbeznicím. Martin Kupka
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eia pro letiště 
voDochoDy
se proDlužuje
Dobrou zprávou je rozhodnutí Ministerstva 
životního prostředí, které v polovině února 
vrátilo k doplnění a upřesnění dokumentaci 
EIA pro záměr rozšíření letiště ve Vodocho
dech zpět k doplnění a upřesnění. Oficiální 
dokument obsahuje celkem 39 požadavků 
na doplnění. Proces posuzování vlivu zámě
ru na životní prostředí se tak podle odbor
níků prodlužuje nejméně o tři měsíce.

„V každém případě je to ale studená sprcha pro 
společnost Penta, která chce být investorem celé-
ho záměru. Ředitel letiště Martin Kačur v nedávné 
rozhlasové diskusi zklamání neskrýval,“ komentuje 
vývoj situace starosta Líbeznic Martin Kupka.

připomínky sehrály
Důležitou roli
Důležitou roli sehrálo množství připomínek, kte-

ré Ministerstvu životního prostředí adresovaly obce 
a stovky občanů. Celkově ministerstvo přijalo více 
než 1500 připomínek. Vrácení dokumentace je 
také zřetelný signál, že úsilí těch, kteří připomínky 
napsali a poslali, nebylo zbytečné. Penta bude mu-
set zpracovat nové studie dopadů na zdraví oby-
vatel, doložit celou řadu tvrzení a také garantovat 
celkový počet 35 000 pohybů letadel ročně s tím, 
že v noci letadla přistávat opravdu nebudou. Mini-
sterstvo životního prostředí dále požaduje podrob-
něji posoudit kumulativní vlivy, upřesnit opatření 

ke snížení vlivu hluku či zhodnotit riziko havárií pro 
Ústav jaderného výzkumu v Řeži, kde jsou v provo-
zu jaderné reaktory.

„Dokumentace pro letiště byla opravdu nekva-
litní. Definitivně rozhodnuto ale ještě není. Před-
pokládáme, že investor podklady doplní a znovu 
předloží. Nám pak poběží lhůta 30 dnů, abychom 
se k dokumentaci znovu vyjádřili. Určitě si s tím 
dáme stejnou práci, jako v prosinci loňského roku,“ 
ubezpečuje starosta Líbeznic Martin Kupka.

střeDočeský kraj znovu selhal
Obec Líbeznice poslala spolu s ostatními členy 

sdružení Stop letišti Vodochody Radě Středočeského 
kraje otevřený dopis, ve kterém požádala o vysvět-
lení, proč se kraj k dokumentaci nevyjádřil. „Poklá-
dáme za velmi vážné selhání, že mezi připomínkami 
chybělo stanovisko Středočeského kraje. Krajská sa-
mospráva tak byla jediným významným účastníkem 
procesu EIA, který se k záměru v zákonném termínu 
nevyjádřil,“ vysvětlil Martin Kupka. Starostové záro-
veň vyzvali krajské radní, aby se selhání kraje v přípa-
dě doplněné dokumentace už neopakovalo.

-mk-

Letošní rok začal pro líbeznické hasiče 
několika výjezdy. Ze zprávy starosty SDH 
Líbeznice Zdeňka Horáka citujeme:

2. 1. 2001 – hned na začátku roku byla naše jed-
notka požádána ředitelkou nové místní mateřské 
školky prostřednictvím OP (obecní policie) o tech-
nický zásah, a to o odstranění ledových převisů se 
sněhem ze střechy nad přístupovým chodníkem 
do školky. Vzhledem ke skutečnosti, že střecha je 
s mírným spádem, je nutno předpokládat, že se 
může podobná situace opakovat příští zimu.

• • •
17. 1. 2011 – jsme vyjížděli na ostrý zásah k ho-
řící maringotce v naší obci do ulice Nedvědova, 
kde naše jednotka zasahovala spolu s posádkami 
profesionálních hasičů z Prahy a Neratovic, zajišťo-
vali jsme mimo jiné chlazení propanbutanové lahve 
od kamen značky Pohoda.

• • •
31. 1. 2011 – jsme opětovně vyjížděli na technický 
zásah do obce Měšice do bytu v nádražní budo-
vě. Zde došlo k vypadnutí kouřovodu od kamen 
na tuhá paliva z komínové zděře. Zajistili jsme od-
větrání objektu a opětovné sestavení kouřovodu. 
O zásah požádala centrální dispečink hasičů starší 
obyvatelka bytu. Jednotka odjížděla ve chvíli, kdy 
bylo možné v kamnech znovu bez obav topit.

• • •
9. a 23. 1. 2011 – byly provedeny dvě kondiční 
jízdy pro zdokonalování ovládání požární techniky. 

• • •
2. 3. 2011 – jsme zasahovali při hašení požáru černé 
skládky na spojnici mezi Bořanovicemi a Hovorčovicemi.

Veřejnost proti rozšíření letiště ve Vodocho-
dech. Foto archiv

LíbezničTí hASičiTÉMA
stále
v pohotovosti

Obecní POLicie

Tento zloděj díky obecní policii doloupil. Foto archiv OP

ohléDnutí za rokem 2010
Co se týče nápadu trestné činnosti v naší obci – po-
dle statistických údajů poskytnutých Policií ČR bylo 
za uplynulý rok 2010 spácháno v katastru obce Líbez-

Ve srovnání s rokem 2009, kdy v naší obci bylo 
spácháno celkem 93 trestných činů, došlo v roce 
2010 ke značnému poklesu nápadu trestné čin-
nosti, při zachování počtu objasněných trestných 
činů. Tento pokles nápadu trestné činnosti je 
jednoznačně výsledkem intenzivní spolupráce 
policejního oddělení Odolena Voda a dalších slo-
žek Policie ČR s Obecní policií Líbeznice, která se 
značnou měrou také podílí na objasňování trest-
né činnosti.

první úspěchy roku 2011
V letošním roce se strážníkům Obecní policie Líbez-
nice ve smíšené hlídce s policisty z Odolene Vody 
podařilo zadržet již dvě osoby, na které byl vydán 
příkaz k zatčení a dodání do výkonu trestu odnětí 
svobody. Hlídkou obecní policie byla také zajiště-
na osoba podezřelá ze spáchání trestného činu 
klasifikovaného jako neoprávněný zásah do práva 
k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

Strážníci obecní policie také zasahovali při po-
žáru odstavené maringotky v ulici Nedvědova dne 
17. ledna, kdy zřejmě vinou nedbalosti občana 
ukrajinské národnosti došlo k požáru přikrývek 
a následně vnitřního vybavení. V maringotce se 
také nacházelo několik plynových lahví, kdy hrozi-
lo nebezpečí jejich výbuchu. Na místě zasahovaly 
HZS Neratovice, HZS Praha a SDH Líbeznice. Díky 
rychlému a profesionálnímu zásahu výše uvede-
ných jednotek, nedošlo k větší škodě na majetku 
a zranění osob.

Rudolf Sedlák,
velitel Obecní policie Líbeznice

nice celkem 54 trestných činů, z čehož bylo 12 případů 
objasněno přímo a 18 případů objasněno dodatečně.

Nejvíce bylo zaznamenáno případů krádeží – 
celkem 12, krádeží vloupáním do bytů a ostatních 
objektů bylo zaznamenáno 6. Z toho byl objasněn 
1 případ vloupání, 4 případy krádeží, jeden případ 
vydírání a šikany. Na úseku dopravy bylo zjištěno 
a objasněno 13 trestných činů.
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Základní znalost dopravních předpisů 
a „poučený“ pohyb po komunikacích patří 
k nutné bezpečnostní výbavě každého dí
těte. Dopravní gramotnost má být určitě 
součástí základního vzdělání. Na frekven
tovaných silnicích Líbeznic i jejich okolí je 
to určitě jedna z klíčových podmínek přežití 
a pohybu bez úrazu.

To jsou důvody, proč se obec rozhodla svými ná-
klady obnovit nevyužívané, ale zato poměrně roz-

lehlé a zajímavě řešené dopravní hřiště. Rozkládá se 
zhruba na ploše tři tisíce metrů čtverečních za no-
vým pavilonem mateřské školy a školní družiny.

Samotné dopravní hřiště i bezprostřední okolí 
dosud upravovali pracovníci líbeznických technic-
kých služeb. „V současnosti hledáme spolu s ve-
dením základní školy sponzory, kteří by pomohli 
s úpravou samotného povrchu a s vybavením do-
pravními značkami,“ vysvětluje místostarosta obce 
František Závorka. V letošním rozpočtu obce podle 
jeho slov další finanční prostředky nejsou. Další 
postup rekonstrukce je tedy závislý na vstřícnosti 
sponzorů. „Podle našich odhadů by základní opra-
va povrchů vozovky mohla přijít na 250 000 Kč. 
Pokud by čtenáři Líbeznického zpravodaje věděli 
o někom, kdo by s úpravou dopravního hřiště mohl 
pomoci, určitě bychom takový kontakt přivítali 
a využili,“ doplňuje František Závorka.

-na-

n  Obchvat Líbeznic by se měl v létě zprovoznit. Stát-
ní fond dopravní infrastruktury po mnoha jednáních 
a intervencích předsedy dopravního výboru Jana Von-
dráše a starosty obce Martina Kupky schválil posílení 
rozpočtu pro jeho stavbu o 100 miliónů korun. Stavaři 
tak mají na letošek celkem 150 miliónů korun, což by 
pro uvedení do předčasného užívání mělo stačit. De-
finitivně bude ale stavba dokončena až v příštím roce.

• • •
n  Sběrný dvůr bude mít otevřeno nejen v sobotu do-
poledne, ale také ve středu večer. Naplní se tak předvo-
lební příslib nynějšího vedení obce. Rozšíření provozu 
o další den v týdnu je ve zkušebním provozu spojeno 
s obdobím letního času. Poprvé bude tedy ve středu 
otevřeno 30. března 2011 od 17 do 19 hodin.

• • •
n  Služby zdravotního střediska by se mohly v letoš-
ním roce rozšířit. V současné době vede obec s po-
mocí MUDr. Evy Hlavičkové jednání o pronájmu dru-
hé zubní ordinace a zaznamenala také zájem o vybu-
dování nové plnohodnotné gynekologické ordinace.

Od loňského listopadu působí v roli 1. místosta-
rosty na plný úvazek František Závorka. Na sta-
rosti má kromě jiného obecní policii a technické 
služby. Jaké jsou jeho představy o fungování 
obce do budoucna a osobní motivace pro práci 
v obci, o tom je následující rozhovor.

Pracoval jste v minulosti jako šéf oddělení 
dálniční policie a také jako krajský úředník, 
co Vás přivedlo k myšlence kandidovat v obec-
ních volbách a zhostit se nynější role?

Kandidaturu jsem přijal, protože po odchodu 
od policie jsem sice jako krajský úředník měl tzv. 
klid, ale ten klid – to nebylo, co mě vnitřně těšilo. 
Proto jsem přijal místo na kandidátce, kterou před 
volbami sestavoval Honza Vondráš. Práce místosta-
rosty mě opravdu uspokojuje. Mám radost, když se 
daří věci uvádět do pohybu. 

Kam by podle Vás měly Líbeznice směřovat? 
Co je nejdůležitější meta?

Představa jak by měly Líbeznice v budoucnosti 
vypadat je jasná již z vlastního jména obce. Mělo by 
se nám tu žít pěkně. Přál bych si, aby každý občan 
Líbeznic byl spokojený a byl na to, že žije v Líbezni-
cích, patřičně hrdý.

Líbeznice jako dvoutisícová obec mají vlastní 
obecní policii. Není to zbytečný komfort? Ne-
stačila by ta státní?

Z nedávné novodobé historie víme, proč byla 
obecní policie založena. To nebyl žádný vrtoch za-
stupitelů, ale byl to důsledek stoupající kriminality 
v obci a neschopnosti státní policie tuto situaci ře-
šit. Byla období, kdy byla obecní policie oprávněně 
terčem kritiky. Dnes si nedovedu představit naši 
obec bez obecní policie. Máme to štěstí, že veli-
telem je pan Rudolf Sedlák, který má přirozenou 
autoritu a je pro tuto práci zapálen. Za jeho půso-
bení a navázání těsné spolupráce se státní policií se 
v obci snížila kriminalita. 

Co od obecní policie očekáváte do budouc-
na? Musíme se obávat častějšího měření rych-
losti, nebo vidíte její roli jinde? 

Rozhodně není smyslem a ani nebylo smyslem 
pouze měřit rychlost. Cílem je zajistit v obci maxi-
mální bezpečnost a minimalizovat kriminalitu. To, 
že máme pouze dva strážníky je dost problema-
tické. V dnešní době, kdy agresivita je na denním 
pořádku, je žádoucí, aby hlídka byla vždy dvou-
členná. Pro budoucnost zvažujeme navýšení obec-
ní policie o jednoho strážníka. K tomu nás vede 
i požadavek obcí, se kterými je uzavřená veřejno-
právní smlouva, na navýšení počtu hodin hlídkové 
služby v jejich katastru. 

Veřejnost se občas vyjadřovala kriticky k prá-
ci technických služeb. Jak podle vás tyto služby 
fungují a co chcete v jejich práci změnit?

Rád bych, aby technické služby fungovaly co 

nejlépe. Tady platí, že je stále, co zlepšovat. Před-
stavoval bych si do budoucna, že technické služ-
by budou schopny nabídnout za úplatu i služby 
občanům. I to by mělo do budoucna pomoci 
s financováním obnovy vybavení technických 
služeb. 

Co je váš projekt číslo jedna pro letošní rok?
Jednoznačně dokončení kanalizace. Chtěl bych, 

aby firma Pohl, jako zhotovitel, byla po celou dobu 
realizace pod neustálým dohledem nad kvalitou 
jejich práce. Můžete namítat, že každou stavbu do-
zoruje stavební dozor, který za technologii a kvalitu 
provedené práce odpovídá. To je sice pravda, ale 
zkušenosti z některých ulic, kde již je položená ka-
nalizace, hovoří v mnoha případech jinak. Z uvede-
ného důvodu bych chtěl, aby každý občan postup 
zhotovitele také sledoval a o případných problé-
mech obec informoval.

-mk-

ROzhOVOR

stále je
co zlepšovat

Největší podíl na obnově dopravního hřiště mají technické služby. Foto -na-

TÉMA
obnovujeme
Dopravní hřiště

KRÁTKÉ zPRÁVY

n  Tradiční Vejšlap povodím Mratínského poto-
ka se letos uskuteční už po sedmnácté – a to v so-
botu 21. května 2011. Prezentace a start proběhne 
v čase od 9.00 do 9.30 hodin na fotbalovém hřišti 
v Líbeznicích. Cíl bude na témže místě od 15 hodin. 
Pěší trasa – 19 km: Líbeznice – Beckov – Klí-
čany – Hoštice – Vodochody – přívoz Na Dole 
– Máslovice a zpět po stejné cestě do Líbeznic.
Cyklo trasa 36 km: Líbeznice – Bořanovice – Bře-
ziněves – Zdiby – Přemyšlení – D. Chabry – Drahaň-
skou roklí k Vltavě – přívoz Klecánky – Husinec – 
Větrušice – přívoz Na Dole – Máslovice – Postřižín 
– Odolená Voda – Dolínek – Panenské Břežany – 
Beckov – Líbeznice.

POzVÁnKA
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poveDený
masopustní rej
Baráčníci se v sobotu 19. února náramně ba
vili. Již po osmé pořádali v restauraci „U kou
zelníka“ masopustní rej. Když o osmé hodině 
večerní vešly masky do sálu, bylo se na co 
dívat. Jedna maska hezčí než druhá. Do Lí
beznic zavítali César s Kleopatrou, Křemílek 
s Vochomůrkou, Pirát, Nastěnka, paní Klau
nová i Klaun, Fajnová bezdomovkyně, orien
tální tanečnice, pacientka s berlí, čert rovnou 
z pekla, dáma VIP a v masce vystupovala i ve
doucí provozovny restaurace „U kouzelníka“.

Po nástupu masek rychtář Obce Baráčníků Fran-
tišek Košina ve svérázu přivítal všechny přítomné 
a začal ten správný rej. Rej masek doprovodil příjem-
nou hudbou náš Černý baron – Jaromír Jansa. Byla 

připravena bohatá tombola, do níž „soused“ Pepa 
Beran nasmažil masopustní koblihy. Hlavní cenou 
byla uzená vepřová hlava, za niž patří poděkování 
sponzoru – masně Šťastný–Matys. Kdo že ji vyhrál? 

Pestrý masopustní rej. Foto archiv OB

Náhoda přála těm pravým – personálu restaurace. 
Proběhla také soutěž o nejhezčí masku. Vítězem se 
stala maska čertice a její nositelka Jaroslava Košinová.

Eva Vejvodová, vzdělavatelka Obce Baráčníků

UDÁLOSTi

Sčítání lidu, domů 
a bytů se v České 
republice usku
teční na jaře 2011. 
Rozhodným oka
mžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude 
půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v his
torii se budou sčítat všechny země  EU z na
řízení Evropské komise v jeden společný rok. 
Náklady na sčítání lidu jsou v České republice 
přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR 
na jednoho obyvatele, což je při tomto způ
sobu sčítání částka v  Evropské unii obvyklá).
 
novinky sčítání liDu 2011
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou 
řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se vyvíjejí 
informační technologie, ale také se zkušenostmi 
z předchozích sčítání:

n	 Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost do
mácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích 
formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví 
ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších 
věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statisti-
ku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost 
využívat osobní počítač a připojení k internetu. 

n	 Nově bude možné vyplňovat elektronické sčíta-
cí formuláře na internetu a odesílat je on-line 
nebo prostřednictvím datových schránek. Tento 
způsob předávání informací patří v současnosti 
mezi nejbezpečnější vůbec. 

n	 Sčítacími komisaři budou asi v 95% případů 
pracovníci České pošty.

n	 Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině přípa-
dů posílat domovní a bytové listy prostřednic-
tvím datových schránek. 

n	 V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem 
k dispozici bezplatné telefonní centrum s ope-
rátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi 
dotazy o sčítání.

 
    6 DůvoDů proč sčítat
➀	Získáme údaje, které se nedají zjistit jiným 

způsobem. 
 Sčítání pomůže nám všem zjistit, kolik nás je, 

jak a kde žijeme, na jaké úrovni. Poskytne údaje 
o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních 
a ekonomických charakteristikách, o domác-
nostech, úrovni bydlení, struktuře domovního 
a bytového fondu. Tyto údaje jsou nezbytné pro 
tvorbu a změny penzijního systému, systému 
vzdělávání či zdravotní péče, ale také bytové 
a dopravní politiky. Takto vzájemně provázané 
údaje se nedají zjistit žádným jiným způsobem.

➁	Zjistíme, kolik financí můžeme získat z veřej
ných rozpočtů.

 Použití údajů ze sčítání usnadní obcím a krajům 
přístup k finančním prostředkům jak ze státního 
rozpočtu – výpočet podílu na výnosu z některých 
daní, tak z evropských zdrojů – bez aktuálních dat 
se nedá žádost podat. Jsou součástí nejrůznějších 
studií a expertiz. Informace vyplývající ze sčítání 
slouží také jako podklad pro přerozdělování 
rozpočtových prostředků krajům a obcím.

➂	Zapojíme se do celosvětového programu.
 Sčítání v roce 2011 je součástí celosvětového 

programu populačních a bytových cenzů, které 
koordinuje OSN. Poprvé v historii se jednotně 
uskuteční sčítání obyvatel všech 27 členských států 
Evropské unie, což umožní vytvořit zcela srovnatel-
né údaje o EU a jejích jednotlivých členech.

➃	Dáme budoucím generacím informace o na
šem způsobu života.

 Sčítání poskytne budoucím generacím obraz 
doby, ve které žijeme, a nám dává přehled 
o dobách minulých. Díky historickým výsledkům 
sčítání máme nyní přesnou představu o tom, jak 
žili naši předkové – jaké bylo osídlení, jaké byly 
rodiny, jak se měnil bytový a domovní fond, 
jaká byla kvalita bydlení, jak se vyvíjelo so-
cioekonomické složení populace. První sčítání 
lidu se datují již do doby před nejméně 6000 
lety, jak dokazují hliněné tabulky nalezené 
ve starověkém Babylonu. Sčítání prováděli také 
ve starověké Číně či v Egyptu, v Římské říši 
i ve středověku. Přesný a detailní obraz naší 
doby zanecháme také my našim potomkům.

➄	Získáme informace o dalším vývoji populace.
 Z výsledků sčítání vychází i prognózování 

očekávaného počtu obyvatel, tzv. demografické 
projekce. Nemusíme se však obávat, že údaje o naší 
individuální situaci budou poskytnuty komukoli. 
S daty se pracuje vždy v takové podobě, aby nebylo 
možné identifikovat konkrétní osobu, dům nebo 
byt. Při sčítání nám jde o celek, nikoli o jednotlivce.

➅	Budeme mít podle čeho se rozhodovat.

TÉMA záklaDní termíny sčítání liDu
7. března 2011
Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti 
a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený 
SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dosta-
nou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci 
domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška 
formulářů končí 25. března 2011.

25.– 26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhod-
ným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích 
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné 
v tento rozhodný okamžik.

Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny 
po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik 
na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo 
hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi 
námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.

26. března 2011 – V tento den je možné začít 
odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři 
základní cesty:
n	 Internet 
n	 Předání sčítacímu komisaři 
n	 Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání 

na kterékoliv poště

14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat 
formuláře – ať už je budou odesílat přes internet, 
poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu 
komisaři. 

20. dubna 2011
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 
800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informa-
ce o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 
274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále 
bude také fungovat informační email: info@scitani.cz

sčítání liDu 2011 v líbeznicích
V Líbeznicích je sčítací komisařkou paní 
Jaroslava Novotná – tel.: 326 981 109.
Pro vyplnění elektronických formulářů a jejich 
odeslání můžete využít internetové připojení 
v obecní knihovně (Martinova ulice 142).
K dispozici jsou 4 počítače s veřejným inter-
netovým připojením. Otevírací doba: úterý 
a čtvrtek 8.00–12.00 a 13.00–19.00.
(Provozní doba bude v případě většího zájmu 
rozšířena.)
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Letošní Dětský karneval přilákal o poslední 
únorové sobotě do tělocvičny líbeznické zá
kladní školy více než 100 dětí v maskách v do
provodu rodičů.

Pořadatelé tentokrát vsadili na neotřelé tváře ba-
vičů Vandy a Standy, kteří se zhostili programu str-
hujícím způsobem a nejednou přivedli přítomné děti 
doslova do euforie. I díky tomu byl karneval oprav-
dovým rejem masek. I tento rok byla součástí akce 
tombola, ze které si něco domů odneslo opravdu 
každé z přítomných dětí. Novinkou byl stánek s ká-
vou a občerstvením, které připravili členové skaut-
ského střediska, ale ne ledajakým, za symbolické 
ceny se tu prodávaly vlastnoruční domácí koláče, 
které návštěvníkům také moc chutnaly.

Slavnostní tečkou na závěr bylo vyhlášení soutěže 
o nejhezčí masku. V letošním roce se nejvíce radovaly 
ze svého vítězství Julinka Maurová v masce Makové 
panenky a Veronika Procházková v masce Červené 

karkulky, druhé místo patřilo Haničce Vítové v masce 
čarodějnice a třetí Míšovi Ludvíkovi v masce dýně.

Pořádání karnevalů v Líbeznicích má dlouholetou 
tradici. V posledních letech tyto akce pořádá kultur-
ní výbor obce, kterému pomáhají místní organiza-
ce baráčníků a zahrádkářů spolu s místními skauty 
a členy SDH Líbeznice. Více pořadatelů v našem pří-
padě znamená větší akci a s tím spojenou větší účast 
těch nejmenších, převlečených do nejrůznějších ma-

Standa si děti získal. Foto -rk-

UDÁLOSTi
vanDa a stanDa 
Děti očarovali

sek princezen, rytířů, policistů, skřítků, pirátů nebo 
kouzelníků, kteří v doprovodu svých rodičů, babiček 
a dědečků na tuto akci přicházejí.

Jsem moc rád, že jsem tuto akci navštívil, a viděl 
na vlastní oči, jak se novému kulturnímu výboru 
povedlo navázat na práci toho minulého. Bylo to 
„moc fajn“, což dokazuje, že kultura v Líbeznicích 
je opravdu v dobrých rukou.

Radek Kraus

Již tradičně se v líbeznické škole začátkem 
února konala recitační soutěž. V loňském 
roce žáci naší školy získali několik význam
ných ocenění v oblastních i celorepubli
kových kolech recitačních soutěží. Určitě 
i loňský úspěch motivoval děti, aby se při
hlásily i letos do školního kola – a přihlásil 
se jich rekordní počet. Porota hodnotila 
třicet soutěžících.

Posluchače svým výkonem mile překvapili zá-
stupci prvních tříd – Vladimír Buzalka a An-
tonín Petržilka. Vystoupili mimo soutěž, ale 

Úspěšní malí recitátoři. Foto archiv ZŠ

je jasné, že v nich máme velkou recitátorskou 
naději.

Porota měla opravdu nezáviděníhodný a nelehký 
úkol – vybrat z tak velkého počtu kvalitních předne-
sů několik nejlepších. Nakonec rozhodla takto:

V první kategorii se na prvním místě umístila 
Kateřina Šoltysová, na druhém Petra Vorlíčková 
a na třetím Kristýna Rollová. Ve druhé kategorii 
zvítězila Hana Vítová, druhá skončila Bára Mědíl-
ková a třetí Šárka Vejsadová. Ve třetí kategorii 
obsadila první místo Ivana Rozlílková, druhé Tere-
za Grubauerová, třetí Tomáš Vyhlídal. V poslední 
čtvrté kategorii zvítězila Eliška Böhmová, druhá 
byla Lenka Schneiderová a o třetí místo se dělí Lu-
cie Vorlíčková a Štěpánka Oliveriusová.

Vítězové školního kola budou líbeznickou základní 
školu reprezentovat v obvodním kole recitační sou-
těže nazvané Poetické setkání. Všem vítězům bla-
hopřejeme a přejeme hodně štěstí v obvodním kole.

Lenka Schneiderová,
9. ročník

LíbeznicKÉ ŠKOLY POzVÁnKY

recitační soutěž 
v líbeznické škole

n  Oblastní muzeum Pra-
ha-východ zve na výstavu 
s názvem „Města a užité 
umění“. Do 27. března si 
můžete v muzeu v Brandýse 
nad Labem – Staré Boleslavi 
prohlédnout uměleckou 
tvorbu konce 18. a první po-
loviny 19. století zaměřenou 
na městské prostředí – veduty a užité umění.. 
Mezi vystavovanými grafickými listy jsou za-
stoupeny veduty českých i evropských měst, 
jako je kupříkladu Praha, Brno, Vídeň, Mni-
chov a řada dalších. Souběžně s vedutami si 
návštěvníci mohou prohlédnout také ukázky 
užitého umění, především předměty ze skla, 
porcelánu a levnější kameniny.

• • •
n  Nezisková organizace Stonožka Líbeznice, 
o.s. srdečně zve všechny slečny, dámy, maminky 
i babičky na dubnovou tvořivou dílnu Večer pro 
maminky. Tentokrát se sejdeme 1. apríla (a není 
to žert!) v 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ 
v Líbeznicích a společně se pokusíme uplést jar-
ní květináč z papírových ruliček. 

• • •
n  Čistá Berounka. Pro všechny tatínky s dět-
mi a odvážné maminky pořádá o. s. Stonožka 
v sobotu 30. dubna 2011 výpravu na vodácké 
čištění Berounky. Jde o formu aktivní oslavy Dne 
Země. Vyjíždí se osobními auty z Líbeznic v 7.45 
hodin. Návrat bude v pozdních večerních hodi-
nách. Lodě, pracovní i ochranné prostředky za-
jištěny. Nutná je základní vodácká zkušenost!!! 
Přihlášky telefonicky nejpozději do 25. dubna 
na čísle 604 251 990.

Blahopřejeme březnovým jubilantům:
Marie Blažejová – 89 let, Věra Barborová – 80 let, 
Věra Vlková – 60 let, Jitka Brodská – 60 let, 
Ivan Hudec – 60 let, Jiří Makal – 60 let.

bLAhOPŘÁní
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Cvičení žen a dětí v Líbeznicích je již desítky let součástí 
tradiční nabídky sportovních aktivit. Scházíme se pra-
videlně v podvečer v tělocvičně základní školy a snaží-
me se zlepšit svou kondici, zhubnout či jen mít radost 
z pohybu. Aerobní cvičení se vyvíjí a tím se mění i naše 
cvičení. Každá hodina je jiná a všechny cvičitelky jsou 
na vysoké profesionální úrovni. Vždyť také cvičí i ve fit-
ness centrech v Praze a Neratovicích. Aerobní hodina 
se skládá ze zahřátí, dynamického strečinku, jednodu-
ché choreografie, posilování a závěrečného strečinku. 

n	Kulturní výbor a restaurace U Musilů si vás sr-
dečně dovolují pozvat na MAŠKARNÍ ZÁBAVU 
v pátek 25. 3. 2011 od 20.00 hod. K tanci a po-
slechu zahraje skupina Klasickej postup. Vstupné 
v masce 40 Kč, bez masky 70 Kč. Těšit se můžete 

Kontakt pro případ poruchy 
tlakové kanalizace
Jste-li připojeni na tlakovou kanalizaci, za-
znamenejte si havarijní linku zhotovitele 
– společnosti Hájek: 777 636 740. Na čísle 
je stále k dispozici technik pan Novák a fir-
ma garantuje servisní zásah do 24 hodin.

INZERUJtE V LÍBEZNICKéM ZPRAVODAJI
 Formáty cena
   6 x 4,5 cm 420 Kč
   6 x 10 cm 900 Kč
 12 x 10 cm 1 200 Kč 
 18 x 10 cm 1 920 Kč
 18 x 20 cm 3 000 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Důležité je, aby si každý přizpůsobil cvičení své fyzické 
kondici. Snažíme se všem vyjít vstříc a věřte, že do toho 
dáváme i své srdce. V hodinách je kladen důraz na frek-
venci, intenzitu a trvání, které tvoří základní prvky každé 
hodiny. Tak pokud si chcete přijít zacvičit, zlepšit si nála-
du a kondici, zde je náš rozvrh hodin:

Po 19:30 – 20:30  Bodystyling (Tereza)
St 19:30 – 20:30  Bodystyling (Marcela ml.)
Čt  17:00 – 18:00  Cvičení dětí 
 19:30 – 20:30  Bodystyling

Cvičíme v tělocvičně Základní školy v Líbeznicích. 
Sportovní obuv, ručník, pití a dobrou náladu s se-
bou. Vstup 30 Kč je opravdu nejlevnější v celém 
okolí. Moc se na Vás těšíme a věříme, že s námi si 
vždy skvěle zacvičíte a protáhnete tělo.

Více informací naleznete na nástěnce TJ Sokol 
a na www.foxkids.cz.          Marcela Ženčuchová

LíbeznicKÝ SPORT

traDiční cvičení
v líbeznicích

na bohatou tombolu a volbu nejhezčí masky. My 
se těšíme na vás.

n	SKAUtSKé StŘEDISKO LÍBEZNICE Vás zve 
opět na výlet,který se bude konat 26. 3. 2011. 
Navštívíme zámek Radim u Kolína a Postřižínský 
pivovar v Nymburku. Více informací u Opletalové 
na tel. 283 981 350 nebo 602 279 966.
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