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OBCHVAT OBCE – JE DOBOJOVÁNO
V SRPNU ZAČNOU LÍBEZNICE KONEČNĚ NOVÝ ŽIVOT BEZ TRANZITNÍ DOPRAVY
V letošním lednovém čísle Zpravodaje jsem informoval o všech souvislostech problémů s rozpočtem Státního Fondu Dopravní Infrastruktury (SFDI)
a jeho možných dopadech na dostavbu našeho
obchvatu.

Práce na obchvatu jdou do ﬁnále. Foto: -mkV listopadu loňského roku jsme dostali informaci, že na rok 2011 nebude v rozpočtu na dokončení obchvatu Líbeznic celá chybějící částka
tzn. cca 250 mil. Kč, ale jen 50 mil. Kč, což jsme
považovali za trochu nejapný žert ze strany Ministerstva dopravy! Náš obchvat má totiž na rozdíl od jiných staveb kompletně vyřešeny všechny
náležitosti, tzn. výkupy pozemků, dočasné zábory, platná stavební povolení a nic kromě ﬁnancí stavbu nebrzdí! Přes řadu našich urgencí se
v prosincovém schvalování státního rozpočtu navýšení prostředků prosadit nepodařilo. Navíc byly
ze strany ŘSD zamítnuty předchozí dohody, že by
zhotovitel stavby dokončil investici na vlastní náklady a celá chybějící částka mu byla proplacena
v počátku roku 2012.
V průběhu ledna jsme proto vyvolali s panem
starostou Kupkou znovu několik jednání s poslanci Parlamentu ČR, kteří mají vztah k našemu
regionu s cílem dosáhnout změny v rozpočtu
SFDI v položce Líbeznice a uvolnění zbývajících
prostředků.

Nakonec byla celá záležitost vyřešena následujícím, pro nás akceptovatelným způsobem: Do rozpočtu bylo na letošní rok
uvolněno celkem 150 milionů Kč, které stačí na to, aby mohl být obchvat zprovozněn
v režimu předběžného užívání. To znamená, že obchvat bude zajišťovat plynulý a bezpečný provoz a zbývající části stavby, jako je
mimoúrovňová křižovatka
pro zajištění sjezdu do obce
a některé další práce budou dokončeny až v příštím
roce. Dne 9. 3. 2011 jsem byl
na schůzce s nových ředitelem Ředitelství silnic a dálnic ubezpečen, že dokončení obchvatu již nestojí nyní
opravdu nic v cestě!
V průběhu roku 2012 pak
bude celá stavba zkolaudována
a změněna klasiﬁkace silnice
1. třídy v obci z I/9 na silnici
2. třídy a to od sjezdu z obchvatu do ulice Zdibská a následně v celém úseku
na Mělnické až k nájezdu za benzinovou pumpou
na obchvat. Jaké to bude mít praktické dopady
bude součástí příspěvku v některém z dalších čísel
Zpravodaje.
K 1. 8. 2011 bude tedy obchvat ve výše uvedeném režimu zprovozněn! Tento termín je
nepřekročitelný, a to i vzhledem k nutnosti pokračování výstavby kanalizace v části obce na Mělnické, čehož si jsou jak ŘSD jako investor, tak
konsorcium stavebních ﬁrem jako zhotovitel plně
vědomi.
Pevně věřím, že tímto dnem dojde k deﬁnitivní čtyři desetiletí toužebně očekávané změně,
na kterou dvě generace našich občanů bezvýsledně čekaly. Tímto okamžikem se, doufejme, zásadně
změní životní prostředí v obci a vytvoří z Líbeznic
místo pro klidný, bezpečný a zdravý život.
Jan Vondráš,
předseda Dopravního výboru,
OI Bezpečné Líbeznice

Milí spoluobčané,
s nástupem jara jsme spustili novou internetovou
prezentaci obce. Nejde samozřejmě jen o nový
graﬁcký kabát, ale zejména o nové služby, které web
nabízí. Byli bychom rádi, kdyby se internetové stránky
obce staly vyhledávaným a oblíbeným zdrojem
informací. Jednou z novinek je například rozesílání
pravidelného týdenního elektronického bulletinu
všem, kteří o něj budou mít zájem a vyplní příslušný
formulář přímo na titulní stránce webu. Každý se
může přihlásit také k odběru SMS zpráv, které bude
obec rozesílat bezplatně v případě mimořádných
situací či jako upozornění na nebezpečné vrtochy
počasí. Chtěli jsme v podobě internetových stránek
vytvořit nástroj, kde bude možné najít téměř každý
den nějakou novinku a který přitáhne pozornost
i díky bohaté fotograﬁcké dokumentaci. Nechybí
ani možnost adresovat vedení obce připomínky
či náměty a všichni pořadatelé nejrůznějších
kulturních, sportovních a společenských akcí mohou
prostřednictvím elektronického formuláře sami vložit
pozvánku na svou akci. Ta se zobrazí po nezbytné
kontrole formální správnosti údajů.
Všechny statistiky ukazují, že je internet
ve společnosti stále dostupnější. Zvykli jsme si
prostřednictvím sítí ovládat všechno možné –
od bankovních účtů až po nakupování elektroniky či
knih na druhé straně planety. Při nedávném jednání
o kanalizačních přípojkách v Líbeznicích se z více než
30 přítomných občanů přihlásili jen dva, že nemají
denně možnost se na web podívat. I toto drobné
statistické šetření dokazuje, že se z internetu stal
masivně rozšířený komunikační nástroj. Nový web je
vykročením k tomu, aby se i prostřednictvím aktivního
šíření informací dařilo vtahovat další a další lidi
do života v obci. Přál bych si, aby se Vám nový web
líbil a abyste jej přijali opravdu za vlastní.
Ve světle jiných nesporně významnějších projektů,
jako je výstavba kanalizace či dokončení obchvatu,
se nový web může jevit jako drobnost. Jsem ale
přesvědčen, že v epoše informací a médií může hrát
důležitou roli. Rozhodně se jej pokusíme co nejvíce
využít i k tomu, abychom co nejlépe zvládli organizaci
všech letošních stavebních prací. Brzy zveřejníme plán
budoucích uzavírek v souvislosti s výstavbu kanalizace
v Mělnické ulici. Už teď ale můžu alespoň naznačit, že
nás kvůli výstavbě kanalizace a dokončování obchvatu
čeká hodně rušné léto. V předstihu proto prosím
o trpělivost a pochopení.
K obsahu nového čísla našeho zpravodaje ještě
doplním, že na přání čtenářů otevíráme pravidelnou
rubriku věnovanou historii obce. V následujících
několika číslech se budeme věnovat původu několika
místních názvů. Začneme „Na Rybníčku“.
Přeji krásné jarní dny v Líbeznicích.
Martin Kupka, starosta obce

NOVÁ TVÁŘ LÍBEZNIC – TÉMA K PŘEMÝŠLENÍ
Zprovoznění obchvatu a dokončení kanalizace
jistě otevře novou kapitolu v životě Líbeznic.
Podle vývoje posledních jednání s firmou Pohl,
která buduje kanalizaci, se zdá reálné dokončení této sítě ještě v letošním roce. Budeme

tak mít už velmi brzy příležitost alespoň trochu
proměnit centrum obce. Při západní straně Mírového náměstí se totiž bude do země pokládat
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Číslo měsíce: 125
To je celkový počet kanalizačních přípojek v závěrečné etapě výstavby kanalizace v naší obci.

NAVŠTIVTE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
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Í KRÁTKÉ ZPRÁVY

Pokračování ze str. 1
hlavní řad. Vznikne tam kvůli tomu hluboký
a poměrně široký výkop. Chceme co nejrychleji
vyvolat veřejnou debatu o tom, do jakého stavu by se mělo náměstí vrátit. S řádově menšími
finančními náklady by totiž bylo možné realizovat první drobné úpravy. Obrátíme se v nejbližších dnech na architekty a urbanisty s tím, aby
se pokusili vytvořit návrh první drobné proměny náměstí. Tyto návrhy samozřejmě veřejnosti
představíme.
Jeden viditelný zásah si ale stavba kanalizace
už vynutila. Při hloubení jámy pro přečerpávací
stanici v lokalitě Na Rybníčku se ukázalo, že je
spodní voda už metr pod povrchem. Bylo tak
nutné téměř od první chvíle vodu čerpat. Aby
do budoucna nedocházelo při výkopech k tak
velkému zakalení potoka, bylo nutné vybudovat
právě v této lokalitě sedimentační jímku. Vznikla
v místě původního rybníka a otevřela otázku, zda
by nebylo možné do Líbeznic rybník vrátit. Začali jsme se zabývat otázkou, jak by taková vodní
plocha mohla vypadat. Jistě by musela být menší než původní rybník, který sahal od horního
mostku až po nedávno dokončenou přečerpávací stanici. Další důležitou podmínkou je získání
další dotace z Ministerstva zemědělství, protože
ve vlastním rozpočtu na takové dílo prostředky
nenajdeme.
O vážnější změně centra obce je možné uvažovat
až v případě uvolnění pozemků nynějších Sběrných
surovin. Byla by ale velká škoda nevyužít příležitost,
kterou přináší už letošní rok.
Martin Kupka,
starosta obce

A

ROZHOVOR

CHCI ZLEPŠIT KVALITU
SPORTOVIŠT
Michal Doubrava je v zastupitelstvu obce už
druhým rokem a nově se stal druhým místostarostou. Funkci ale nevykonává jako plný
úvazek. Přesto se obci věnuje každý den.
Na starosti má líbeznická sportoviště a správu majetku. Více o něm prozradí následující
rozhovor.
Jak se liší současné zapojení do práce pro obec
od toho předchozího, kdy jste byl členem
obecní rady?
Jako místostarosta se seznamuji i s každodenním
chodem obce a podílím se na řešení obvyklých
i neobvyklých problémů, které v obci samozřejmě
vznikají. Na pozici radního jsem tyto věci neměl
možnost poznat tak zblízka. Post místostarosty je
mnohem operativnější a mnohdy vyžaduje okamžité řešení.
Co Vás k práci v zastupitelstvu vlastně přivedlo?
Prvotním impulsem bylo před šesti lety rozhodnutí, že chci pomoci rozvíjet sportovní aktivity
občanů Líbeznic, a to zejména tím, že se zlepší
podmínky pro sportovní vyžití, ať na klubové,
nebo rekreační úrovni. Bohužel obec na investice
do hřišť a projektované multifunkční haly nedostala dotace a z obecního rozpočtu to není možné
uﬁnancovat. Ale tím nechci říci, že se věnuji jen
tomuto problému.

■ Nový integrovaný plán rozvoje Líbeznic schválilo
na konci března zastupitelstvo. Celý dokument je
možné přečíst na internetových stránkách obce.
V přehledné podobě určuje další rozvoj obce včetně priorit jednotlivých projektů a změn.

•••
■ Středočeský kraj připravil k projednání a ke
schválení nové Zásady územního rozvoje Středočeského kraje. Ty nahradí známé územní plány
velkých územních celků. Veřejné projednání těchto
zásad se uskuteční v pondělí 2. května v Top Hotelu Praha. Zástupci obce se projednání samozřejmě
zúčastní. S klíčovým dokumentem územního plánování se můžete už teď seznámit na webu Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz. Své připomínky pošlete do konce dubna na e-mail obec@
libeznice.cz. Obec je zahrne do námitek, s nimiž
na veřejném projednání vystoupí.

•••
■ Obec Líbeznice prošla úspěšně auditem hospodaření za rok 2011. Kontroloři z Krajského úřadu
Středočeského kraje nenašli jediné závažné pochybení. I to je dobrá vizitka fungování obce.

•••

První náčrtky úprav náměstí z dílny architektů.

■ Poslední březnový den odevzdala obec Líbeznice svou šestou letošní žádost o dotaci. Týkala se
rekonstrukce komunikací Hovorčovická-Sportovní,
Školská a prostranství před školou. Více než 10 milionů korun na tento projekt by obec mohla získat
od EU prostřednictvím Regionálního operačního
programu. O úspěchu, či neúspěchu rozhodne
i v tomto případě současné vedení Středočeského
kraje.

Jak se daří stíhat vlastní práci restaurátora historického nábytku a roli místostarosty?
Troufám si říci, že právě proto, že pracuji jako
OSVČ, jsem v podstatě pánem svého času a mohu
se práci místostarosty věnovat takřka každodenně.
Nedovedu si představit, že bych byl zaměstnán
v podniku na plný úvazek a tuto funkci vykonával po večerech. Moje živnost je speciﬁcká a nejde
v ní o rychlost, ale spíše o konečný výsledek. V restaurátorských pracech se rychlost a kvalita prostě
nemají v lásce.
Mnoho lidí v Líbeznicích vás zná ještě jako
trenéra fotbalového potěru. Stále se sportu
věnujete?
Ještě do minulého roku jsem hrál okresní soutěž
ve stolním tenisu, ze zdravotních důvodů jsem letos hrát nemohl. Ale rekreačně hrajeme s přáteli
tenis, a doufám, že i na „pinčes“ brzy dojde. Byl
bych rád, kdyby se ve fotbalovém oddíle podařil
uspořádat nábor žáků. Je ovšem potřeba, aby se
žákovskému týmu věnovalo více lidí, v jednom
nebo ve dvou lidech to nejde zvládnout.
Je přirozené, že v obci máte na starosti právě sportoviště. Jak by měla podle vás vypadat
za tři roky? Co byste chtěl změnit?
Hlavním úkolem je zlepšit kvalitu sportovišť. To
by pomohlo jak oddílům, které hrají nějakou soutěž, tak občanům, kteří chtějí jen udělat něco pro
svoje zdraví a kondici. To se týká fotbalu, stolního tenisu, tenisu. V plánu je rozvoj cyklostezek.
Přál bych si, abychom se mohli pustit do všech
plánovaných rekonstrukcí, ale buďme realisté,
na projekty ve výši 20 milionů v současné době
zřejmě nedosáhneme. To znamená, že budeme
rádi za dílčí projekty v menším objemu a musíme
si s menšími úpravami pomoci sami (např. oplo-
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cení tenisových kurtů, závlahový systém na fotbalovém hřišti atd.).
Kromě sportovišť máte ve své gesci také správu majetku. Jaké nejvýznamnější investice plánujete do údržby v letošním roce a co by se
mělo stát do konce funkčního období?
Jak všichni víme, budovy ve vlastnictví obce nejsou
v ideálním stavu. Na letošní rok je plánovaná rekonstrukce střechy na zdravotním středisku, nutná bude oprava střechy na budově „Staré školy“,
čeká nás výměna ventilů u topných těles v Domě
služeb. Ve „Staré škole“ se bude rekonstruovat
sociální zařízení v přízemí a v případě dotace chceme vybudovat komunitní centrum pro naše spolky
a zájmová sdružení. V nedaleké budoucnosti nás
čeká výměna stoupaček v téže budově. Počítáme
i se zateplením budovy základní školy, včetně výměny oken. Toto jsou víceméně nejnutnější investice do budov, ale určitě se časem vyskytnou jiné
problémy, které se budou muset řešit okamžitě.
-na-
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S OBECNÍ POLICIE
OBECNÍ POLICIE
SE ROZŠIŘUJE
Nově bude mít líbeznická obecní policie místo současných dvou čtyři strážníky. Rozhodlo o tom na svém
zasedání na konci března Zastupitelstvo obce Líbeznice. Na začátku úvah o rozšíření obecní policie byl
požadavek starostky obce Bašť, zda by nebylo možné
rozšířit dohled na území její obce vzhledem k tomu,
že dosavadní rozsah poskytovaných služeb pět hodin
týdně neuspokojuje současné potřeby. Připojil se také
starosta sousední obce Předboj, kde líbeznická obecní
policie svou činnost dosud neprováděla.
Po několika jednáních se zástupci obou obcí se
jako přijatelné řešení ukázalo rozšíření obecní policie
o další dva strážníky s tím, že zvýšené náklady na jejich činnost pokryjí právě příspěvky těchto obcí.
Koncepce fungování rozšířené obecní policie
předpokládá, že v obci Bašť a Předboj bude dle
jejich požadavků k dispozici vždy stejný strážník
„okrskář“, k němuž se pro další hodinu či dvě přidá dvoj až trojčlenná hlídka, k plnění dalších úkolů jako jsou např. dopravní a bezpečnostní akce.
V další části pracovního dne se tento strážník okrskář přidá dle potřeby k dispozici strážníkům v Líbeznicích, Bašti nebo Bořanovicích.

* KULTURNÍ AKCE
HUDBA, DIVADLO,
SPORT 2011
ANEB ZA KULTUROU
UŽ NEMUSÍTE
JEZDIT DO PRAHY
V roce 2011 máme za sebou, alespoň podle
mě, tři úspěšné kulturní akce. Již tradiční Dětský karneval a dvě novinky, zabíjačku a masopustní zábavu. Hlavně o jelita a jitrnice byl
zájem nad očekávání, do budoucna to bude
chtít více čuníků. Většinu kulturních aktivit
však máme ještě před sebou a rád bych Vás
s nimi seznámil.
Jakmile se zazelenají louky, čekají nás v současné době velice populární, v Líbeznicích však
zcela první, Farmářské trhy (23. 4.). Pro milovníky čerstvé a zdravé stravy nabídnou ovoce
a zeleninu, mléčné výrobky, sýry a mnoho dalších produktů českého venkova. O měsíc později
nás čeká premiéra Filmového večera (15. 5.)
v restauraci U Musilů a některý z báječných českých ﬁlmů. Energii, kterou ze zdravých potravin
a ﬁlmu načerpáme, budeme moci využít při Kuželkovém turnaji a Sportovním dni v Areálu
zdraví (29. 7.). Obě akce jsou určeny především
těm, kteří mají sportovního ducha a rádi se hýbou, zároveň to berou s nadhledem a humorem.
Nezapomínáme ani na děti, pro které je připraven
Dětský den (11. 6.), plný her, soutěží a zábavy.
Čas před prázdninami nám již tradičně zpříjemní Mammutfest (25. 6.), v jehož rámci vystoupí
nadějné hudební formace z blízkého i dalekého
okolí a připomenou nám, že Rock is not death.

Součástí dopravních kontrol je alkoholový test. Foto: -naPřínosné na společném modelu obecní policie
je zejména to, že v počtu čtyř strážníků je možné zajistit službu ranními a odpoledními směnami
a v nepravidelných intervalech nočními a víkendovými směnami. Současný stav, kdy strážník přijímá
různá oznámení od občanů i po pracovní době
a následně je řeší, je již neudržitelný, a to vzhledem
k nárůstu počtu oznámení.
Dalším pozitivem na výše uvedeném rozšíření
naší obecní policie je i to, že díky příspěvku okol-

ních obcí bude možné pořídit služební motocykl a další vybavení pro fungování nově přijatých
strážníků.
Bezprostředně po úspěšném jednání zastupitelstva obce jsme vyhlásili výběrové řízení na přijetí
strážníků do pracovního poměru. Podmínky pro přijetí uchazečů jsou umístěny na úřední desce a internetových stránkách obce Líbeznice.
Rudolf Sedlák,
velitel OP Líbeznice

Netradiční jistě bude Letní kino (23. 7.) a osvěžení hodnotným ﬁlmem shlédnutým pod hvězdami nebo Letní zábava (13. 8.) s hudbou a tancem. Vrcholem kulturní sezóny bude již tradiční
Líbeznické posvícení (10.–11. 9.) a dva dny
plné zábavy, hudby, dobrého jídla a všeho dalšího, co je s touto již velice tradiční akcí spojeno.
Dobu vánoční nám pak zpříjemní Vánoční trhy
(10. 12.) s možností obstarat si netradiční dárky,
štědrovečerní rozsvěcování Betlémského světla (24. 12.) a Vánoční koncert (26. 12.) v kostele sv. Martina.
Máme se všichni skutečně na co těšit, o všech
akcích budeme samozřejmě včas informovat
a sdělíme potřebné podrobnosti, kde a kdy se
akce koná. Sledujte proto webové stránky obce,
popřípadě další informační kanály (Líbeznický
zpravodaj, poštovní schránky, nebo kandelábry
líbeznických lamp).

ní. Přípravné práce již začaly, vyzýváme všechny,
kteří by měli zájem se představení zúčastnit, aby
se hlásili na níže uvedený e-mail, podrobnosti jim
zašleme jako prvním.
A ještě jedna výzva, tentokráte pro všechny líbeznické umělce. Pokud něco uměleckého vyrábíte nebo malujete, fotíte, lepíte, kováte… a chtěli
byste se svými výtvory pochlubit spoluobčanům,
dejte nám vědět, chystáme Výstavu líbeznického
umění, kde bychom všechny zajímavé umělce rádi
představili spoluobčanům.
Umělci i ochotníci prosím hlaste se na e-mailové
adrese: kettnerovasarka@seznam.cz
František Grunt
za Kulturní výbor

Kulturní akce v Líbeznicích v roce 2011

V pátek 25. března se pod záštitou Kulturního
výboru konala v restauraci U Musilů první maškarní zábava. Masky tančily na české i světové šlágry
v podání kapely „Klasickej postup“. Během večera
proběhla volba nejhezčích masek, kterou vyhrály bílá
paní, selka a muslimky. Zájmu se tradičně těšila bohatá tombola. A protože se na zábavě sešlo a společně bavilo mnoho nejen původních, ale také nových
obyvatel Líbeznic, věříme, že se v podobné spojené
sestavě budou odehrávat i další kulturní akce.
Jitka Musilová

Farmářské trhy

23. 04.

Den pro maminky (u příležitosti Dne matek)

09. 05.

Filmový večer

15. 05.

Dětský den

11. 06.

Mammutfest

25. 06.

Letní kino

23. 07.

Kuželkový turnaj a Sportovní den
v Areálu zdraví

29. 07.

Letní zábava
Líbeznické posvícení

MAŠKARNÍ ZÁBAVA

13. 08.
10.–11. 09.

Vánoční trhy

10. 12.

Rozsvěcování Betlémského světla

24. 12.

Adventní koncert

26. 12.

TO NEJLEPŠÍ NAKONEC
Nakonec jsem si nechal událost v Líbeznicích za posledních několik desítek let vskutku nevídanou.
Rádi bychom obnovili tradici ochotnického divadla
a v místním kulturním stánku, toho času plného
kouzel, sehráli amatérské divadelní představe-
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Vyletěl i maškarní ptáček. Foto -jm-
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È UDÁLOSTI



APRÍLOVÉ
KOŠÍČKOVÁNÍ

LÍBEZNICKÉ RYBNÍKY

Večer 1. dubna se v zasedačce obecního úřadu usadily
kolem stolů maminky, paní a slečny, které zlákala
nabídka vyrobit si pod vedením zkušenějších lektorek
pletené košíčky nebo květináče. Během večera se
každé z nás povedlo malý košík uplést, i když materiál
byl opravdu netradiční – ani proutí, ani sláma, ale
ruličky papíru ze stránek starého telefonního seznamu.
Výtvory bylo možné hned natřít barvou podle vlastního
výběru, naplnit připraveným jarním osením a doplnit
hezkými velikonočními zápichy z dílny pana Štikara.
Díky všem organizátorkám i účastnicím za moc pěkný
večer s příjemnou a veselou atmosférou. Na další tvůrčí
setkání zveme všechny dívky, maminky a babičky
v pátek 6. května – Hrátky s ﬁmo hmotou.
Markéta Fialová

Z HISTORIE

Obcí protéká vodoteč, které se říká Makůvka,
ale na mapách ji najdete pod názvem Líbeznický potok. Vyvěrá pod hájem v Bořanovicích, v Mratíně u bývalého panského mlýna se
vlévá do Mratínského potoka a u Kostelce nad
Labem do Labe.
Potok nikdy nevysychal ani v nejparnějších létech.
V nejnižším bodě, kde Makůvka obtéká lokalitu
Hůrka a tvoří malé údolíčko (za obecním úřadem),
je mokřava s množstvím vyvěrajících pramenů. Naši
předci využili spodní vodu a vybudovali zde menší
rybníky. Původně tu byly dva větší přístupné veřejnosti a další dva malé soukromé rybníčky.

vář pan Kos, u kterého se scházeli sousedé a besedovali o životě, měl vždy pochopení pro místní
kluky. Když některý z nich nezvládl přeskok z klády
na kládu, které v rybníce plavaly, a vykoupal se
ve studené vodě rybníka i v šatech, mohl se v teple
kovárny usušit, aby doma nedostal výprask.
V období II. světové války se Líbeznice staly
nejsevernějším bodem obrany Prahy. V pakoměřické cihelně a v lese Beckov byly velké muniční
sklady německé armády. Revoluční gardy v květnu 1945 tyto sklady získaly a místní obyvatelé
se z nich ozbrojili. Pak však vypukla fáma, že
od Mělníka se blíží SS komando a tak někteří
obyvatelé „své“ zbraně z obavy naházeli do rybníka. Rybník se musel pravidelně čistit od nánosů, aby byl funkční, postupně se však bahno
přestalo odstraňovat kvůli pohozeným zbraním,
což byla cesta k jeho zániku. Proč jej třeba armádní pyrotechnici od zbraní nevyčistili, mi není
známo.

VÝLET S TORNÁDEM
„Hurá,“ volaly naše děti, když se dozvěděly, že
poslední březnovou sobotu vyrážíme na další
z výletů pořádaných skautským oddílem Tornádo. Tyto tradiční exkurze za zajímavostmi
našeho okolí jsou u nás totiž velmi populární.
Za prvé pro svoji rozmanitost a poutavost a za
druhé proto, že se vždy jede autobusem.
Tentokrát jsme, jako obvykle v hojném počtu, vyrazili
na východ. Naší první zastávkou byl, k radosti zejména
dospělých účastníků zájezdu, nymburský pivovar. Tam
už na nás čekal místní sládek, který nám připomněl, že
zde v letech 1919 až 1947 žil spisovatel Bohumil Hrabal. Ten dal místnímu pivu název postřižínské. Jak jsme
se na konci prohlídky přesvědčili, není špatné.
Poté jsme zamířili směr Pečky k zámku Radim.
Z dětí se zde rázem stali mušketýři a dvorní dámy,
když se na prohlídku mohly obléknout do atraktivních
kostýmů. Sympatický pan průvodce nás příliš nezatěžoval historickými detaily a zaměřil se spíše na technické zázemí zámku a popis někdejšího života v něm.
Trochu vymrzlí, ale nadšení prohlídkou zámku, jsme
znovu usedli do autobusu, který se začal otáčet zpět
k domovu. Všichni ale věděli, že náš výlet ještě nekončí. Následoval totiž (zejména pro děti) zlatý hřeb – návštěva rodinné svíčkárny v Šestajovicích. Po prohlídce
místní minifarmy jsme si ozdobili velikonoční vajíčka
a svíčky. A ten, kdo nepořídil dárek z výletu pro své
blízké ráno v pivovaru, měl možnost ještě tady.

Na tomto místě byl kdysi rybník. Vrátí se zpět? Foto -naJejich vznik souvisel pravděpodobně i s výstavbou cukrovaru, který potřeboval pro svůj provoz
dostatek vody (v polovině 19. století tento cukrovar
patřil k jedněm z největších na našem území).
Vzniklé rybníky sloužily k více účelům: byly
zdrojem užitkové vody i ledu do místních hostinců. Lidé se v nich v létě koupali a v zimě se na ně
chodilo bruslit, sedláci v nich plavili koně, koláři
namáčeli klády, aby je zbavili škodlivého hmyzu.
Hospodyně na ně vyháněly husy a kachny. Jejich
okolí se stalo tradičním místem líbeznických posvícení a poutí. Zkrátka bylo u nich živo v každém
ročním období. Takový místní meeting point.
V blízkosti byly kovárny pana Kosa a pana Denkra, další významná společenská centra obce. Ko-

Ale když se již zanesl tak, že už i vody bylo pomálu, obec rozhodla o jeho zavezení a o přeměně vodní
plochy na zelenou, čili park. Dnes po rybníku zůstal jen
na památku název ulice Na Rybníčku a pár fotograﬁí.
Určitě by byl dobrý počin, rybník znovu obnovit, každá česká vesnice by měla svůj rybník či
rybníček mít.
Hana Závorková,
ředitelka Regionálního muzea
Praha-východ
Popis dalších míst najdete na www.libeznice.cz.
Poznámka: Při výkopu sedimentační jímky se
naštěstí na žádnou munici nenarazilo. Na výkopové práce ale dohlíželi pyrotechnici.

MATEŘSKÁ ŠKOLA SE O DĚTI POSTARÁ
I O PRÁZDNINÁCH
Z návštěvy ve svíčkárně. Foto: Pavla Zarembová
A to už byl opravdový konec našeho výletu.
Doma v Líbeznicích jsme byli za chvíli a kromě suvenýrů jsme si z něj odnesli hlavně vědomí, že naše
bezprostřední okolí skrývá celou řadu úžasných zajímavostí. A už teď se těšíme, až je budeme na příštím výletě, za výborné organizace paní Opletalové
z Tornáda, zase objevovat.
Pavla Zarembová,
oddíl rodinného skautingu Tornádo

Na základě požadavků řady rodičů jsme letos
s panem starostou Martinem Kupkou řešili
možnost prázdninového provozu mateřské školy.
Spojili jsme se proto i se sousedními obcemi.
Výsledkem je dohoda s obcí a mateřskou školou
Bašť. Po čtyři srpnové týdny tak budeme schopni
zajistit prázdninový provoz, který je určený pro děti
pracujících rodičů.
■ V Mateřské škole Líbeznice bude zajištěn
provoz v době od 8. 8. – 19. 8. 2011
■ V Mateřské škole Bašť bude zajištěn provoz
v době od 22. 8. – 2. 9. 2011
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Úplata a stravné za prázdninový provoz bude
vybíráno zálohou před začátkem prázdnin.
Vyplněnou závaznou přihlášku na prázdninový
provoz je nutné odevzdat nejpozději do 13. 5.
2011 ve školce. Přihlášky jsou k vyzvednutí
ve žluté třídě.
V návaznosti na letošní prázdninový provoz si
dovoluji informovat všechny rodiče, že po dohodě
se zřizovatelem – obcí Líbeznice – bude provoz
školního roku 2011/2012 v Mateřské škole
Líbezníce zahájen v pondělí 5. 9. 2011.
Martina Podlipná,
ředitelka MŠ Líbeznice
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v LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
MAJÍ SI, KDE HRÁT
V druhé polovině měsíce března začala probíhat
plánovaná úprava okolí a zahrady u nového pavilonu mateřské školy Bezinka.
Úprava začala instalací dětských zahradních herních prvků, jejichž dodání zajišťuje výrobce originálních dětských hřišť Tomovy parky s. r. o.
Zabudování proběhlo ve spolupráci s technickými službami obce. Náklady na realizaci zahrady budou hrazeny z ﬁnančních zdrojů zřizovatele.
Po dokončení stavebních prací spojených se
zabudováním herních prvků a dopadových ploch
začala zahradní ﬁrma pracovat na zatravnění zbylých ploch zahrady. Při zadávání řešení stavebních
úprav jsme vycházeli ze stávajícího stavu zahrady,
koncepce mateřské školy a jejího umístění.
Od architektonického řešení jsme chtěli zachovat dosavadní vzrostlé stromy a dřeviny, využít
daný prostor se všemi kouty a vytvořit zde tematicky laděné prostory, které by mohly děti jednotlivě
využívat a navzájem se nerušit. Zahradníci by měli
ještě vysadit takové rostliny, aby od jara do podzimu v zahradě vždy něco kvetlo. Zahradu budeme

ŠKOLA ZÍSKÁ NOVÉ
VYBAVENÍ
Na konci loňského roku jsme se na základě informací MŠMT zapojili do projektu „EU peníze školám“. Připravili jsme a podali žádost, která byla
podložena konkrétními kroky rozvoje naší školy.
MŠMT žádosti vyhovělo a líbeznická škola získala
dotaci ve výši téměř 2 miliony korun na zkvalitnění podmínek pro vzdělávání. Cílem je zvýšit kvalitu
podmínek pro výuku žáků, zvýšit kvaliﬁkaci pedagogů a zlepšit podmínky pro jejich přípravu na vy-

Nové prvky před družinou a mateřskou školou. Foto -napostupně doplňovat dalšími doplňky z přírodních
materiálů.
Koncem května už se budou děti moci do hotové
zahrady rozběhnout. Už dnes ale s příznačnou dětskou nedočkavostí pozorují příběh jejího budování.
Těší se, až ji budou moci plně využívat.

Slavnostně zahradu otevřeme při školní slavnosti pořádané u příležitosti Dne matek v pondělí
9. května 2011. Všichni jste zváni.

učovací hodinu. Žáci budou od září 2011 postupně
vzděláváni pomocí nových moderních technologií,
učebních pomůcek a materiálů. Škola díky dotaci
získá nejméně čtyři moderní interaktivní tabule.
Bude možné vybudovat novou učebnu cizích jazyků a také učebnu přírodních věd. Snahou celého pedagogického sboru je zvýšit znalosti a dovednosti žáků v oblastech českého a anglického
jazyka, matematiky a přírodních věd. Jde o účelovou dotaci s přesně nastavenými podmínkami, což
znamená, že ji nemůžeme využít k ničemu jinému.
Jsem ale přesvědčena, že se nám díky ní podaří
o další stupeň zvýšit kvalitu vzdělání v naší škole.
Ivana Pekárková, ředitelka školy

ÚSPĚŠNÉ
„POETICKÉ SETKÁNÍ“

ÚSPĚCH LÍBEZNICKÝCH ŽÁKYŇ
V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI „DANIEL“
Dne 22. března 2011 proběhlo ve Velkém sále
Vzdělávacího a kulturního centra Židovského
muzea v Praze slavnostní předávání cen 8. ročníku celostátní literární, historické a fotografické soutěže Daniel, kterou vyhlašuje

Národní institut dětí a mládeže MŠMT a jejímž
tématem je pohled na holocaust očima dnešní
mládeže.
Z rukou kardinála Miloslava Vlka přijaly cenu
za 1. místo žákyně devátého ročníku líbeznické školy – Štěpánka Oliveriusová a Kristýna
Zemanová. Jejich historická práce měla název
Osudy židovských občanů obce Líbeznic.
Děvčata zjistila mnoho zajímavých skutečností
o životě i smutném konci židovských občanů.
Sledovala dokonce stopu pana Franty Hermana – jediného líbeznického občana židovského
původu, který nenastoupil do transportu, válku
přežil a prožil v USA úspěšný život jako filmový
producent.
Záštitu nad letošním ročníkem soutěže převzal
kardinál Miloslav Vlk a herec, dramatik a spisovatel
Arnošt Goldﬂam. Štěpánka a Kristýna po převzetí diplomů a cen prožily příjemný a zajímavý den.
Zúčastnily se besedy s přeživší holocaustu Růženou
Blechovou, která poté všechny oceněné provedla
po památkách pražského židovského města.
Oceněným gratulujeme!

Obě autorky oceněné práce s pamětnicí zrůdných
událostí Růženou Blechovou. Foto: archiv ZŠ
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Šárka Mišurcová,
učitelka ZŠ Líbeznice

Marie Podlipná,
ředitelka MŠ Líbeznice

Ve dnech 22. a 23. března se konalo v Domě dětí
a mládeže v Přemyšlenské ulici obvodní kolo recitační soutěže nazvané „Poetické setkání“.
Vypravili se tam také vítězové školního kola
z líbeznické školy. První den vystupovali: Kateřina Šoltysová (2. ročník ), Kristýna Rollová a Petra Vorlíčková (3. ročník) a Tereza Grubauerová
a Tomáš Vyhlídal (6. ročník). Druhý den svůj text
přednášely žákyně: Hana Vítová a Tereza Trčková (4. ročník), Bára Mědílková a Šárka Vejsadová (5. ročník), Eliška Böhmová (8. ročník) a Lucie
Vorlíčková (9. ročník).

Úspěšní malí recitátoři. Foto: archiv ZŠ
Do krajského kola postoupily ve své kategorii
Tereza Grubauerová a Hanička Vítová. Čestné uznání obdrželi Tomáš Vyhlídal a Petra Vorlíčková.
Z celého obvodu postupuje do krajského
kola pouze osm dětí ze všech kategorií. Je proto už samo o sobě velký úspěch, že dvě z těchto
osmi postupujících jsou právě žákyně líbeznické
školy!
Vítězkám gratulujeme a přejeme hodně štěstí
v krajském kole.
Lucie Vorlíčková,
žákyně 9. ročníku
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8 POZVÁNKY

z Fimo hmoty. Nezapomeňte se přihlásit předem
buď prostřednictvím e-mailu na adresu mmkupka@seznam.cz nebo na čísle 604 251 990.

•••

■ Jarní zábava. Obec Baráčníků v Líbeznicích srdečně zve své příznivce a známé na „Jarní zábavu“, která se koná dne 16. dubna od 20 hodin
v restauraci „U Selského dvora“. K poslechu
i tanci hraje TRIO pana Řápka. Bohatá tombola –
vstupné dobrovolné.

•••
■ Čarodějnický slet. Oddíl Štik líbeznického
skautského střediska zve všechny malé i velké na „čarodějnický slet“, který se bude konat
30. dubna v Areálu zdraví u skautské klubovny.
Sraz všech čarodějek a čarodějů je v 18 hodin,
kdy startujeme soutěže o nejzdatnější čarodějnici.
A pozor, jednu ze soutěží vyhrává čarodějnice, která bude mít co nejvíce ponožek! Po soutěžích bude
program pokračovat zapálením hranice a zpíváním
u ohně. Samozřejmě nebude chybět ani možnost
opékání špekáčků na ohni a malé občerstvení.

Z loňského sletu čarodějnic. Foto -mk-

•••

■ Čistá Berounka. Pro všechny tatínky s dětmi
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 hodinách. Lodě,
pracovní i ochranné prostředky zajištěny. Nutná je
základní vodácká zkušenost! Přihlášky telefonicky
nejpozději do 25. dubna na čísle 604 251 990.

■ Pálení čarodějnic s 1. FCL. FK 1. FC Líbeznice
si vás dovoluje pozvat na fotbalové hřiště na již tradiční loučení se zimou a vítání jara „Pálení čarodějnic s 1. FCL“. Uskuteční se v sobotu 30. dubna 2011 od 20 hodin. Pálení čarodějnic bude
spojeno se zábavou pod širým nebem, opékáním,
hudbou a jako vždy, věřím, s dobrou náladou.

■ Večer (nejen) pro maminky. Nezisková organizace Stonožka Líbeznice o. s. zve všechny šikovné
dámy na další tvůrčí setkání „Večer (nejen) pro maminky“. Tentokrát se sejdeme v pátek 6. května
v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Líbeznicích. Na programu bude výroba šperků

•••

< BLAHOPŘÁNÍ

■ Den matek. Obec Líbeznice, Základní škola Líbeznice a Mateřská škola Líbeznice zvou všechny
maminky (ale i tatínky) na školní zahradní slavnost u příležitosti Dne matek. Slavnost s vystoupeními dětí mateřské školy a žáků základní školy
se uskuteční v pondělí 9. května od 17 hodin
v areálu líbeznických škol. Součástí bude také
slavnostní předání zahrady a herních prvků u mateřské školy a školní družiny.

•••
■ Tradiční Vejšlap povodím Mratínského potoka
se letos uskuteční už po sedmnácté – a to v sobotu 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 – Klíčany
– Hoštice – Vodochody – přívoz Na Dole – Máslovice
a zpět po stejné cestě do Líbeznic.
■ Cyklo trasa – 36 km: Líbeznice – Bořanovice –
Březiněves – Zdiby – Přemyšlení – D. Chabry – Drahaňskou roklí k Vltavě – přívoz Klecánky – Husinec
– Větrušice – přívoz Na Dole – Máslovice – Postřižín
– Odolená Voda – Dolínek – Panenské Břežany –
Beckov – Líbeznice.

PRODEJ A ŠITÍ ZÁCLON, ZÁVĚSŮ, ZÁVĚSNÝCH SYSTÉMŮ

Blahopřejeme dubnovým jubilantům:
Zdeněk Luka – 89 let, Karel Černý – 88 let,
Zdeňka Pavlíková – 80 let, Petra Havlíčková
– 60 let, Marie Hutníková – 60 let, Anna
Králíková – 60 let, Vlasta Lhotská – 60 let,
Alexander Rác – 60 let, Ing. Pavel Sobotka –
60 let, Jiří Sutnar – 60 let.

u

Stačí zavolat a se vzorníky přijedu k Vám domů.
Konzultace a zaměření u zákazníka ZDARMA.
Kateřina Mlsová, tel.: 724 944 182,
e-mail: mlsovi@tiscali.cz, www.zavesy.kvalitne.cz

Vážení sousedé, obyvatelé Líbeznic,
jmenuji se Miroslav Vanka, jsem Váš soused a bydlím s Vámi ve stejné obci. Již
jedenáctým rokem pracuji v oboru realit. Úspüšnü vedu realitní kanceláĥ v centru Prahy
a rozhodl jsem se pro Vaše potĥeby otevĥít poboìku pĥímo zde v obci. Dobrá znalost
lokality a propracovaný systém mezinárodní spoleìnosti s bezmála ìtyĥicetiletou tradicí,
mi umožėuje poskytnout služby, které v êR považuji za bezpochyby nadstandardní.
Vaší nemovitost prodáte pouze jednou.
Je pouze na Vás, jestli zvolíte cestu ìasovü nároìnou plnou dobrodružství a neìekaných
zvratĵ, nebo preferujete:
garantovanou bezpeìnost,
rychlost,
nejvyšší reálnou cenu,
úplné a pravdivé informace,
osvüdìený právní servis.
Pokud uvažujete o prodeji nemovitosti, nebo již prodáváte nemovitost a máte zájem dozvüdüt se více o systému mé
práce, neváhejte mne kontaktovat. Rád se s Vámi osobnü setkám a zkonzultuji s Vámi Vaše pĥedstavy a možnosti.

Hledám nové kolegy
pro pĥipravovanou poboìku
v Líbeznicích!
V pĥípadü zájmu o bližší informace
volejte nebo pište na uvedené
kontakty.

TOP KANCELÁĤ ROKU 2009
TOP KANCELÁĤ ROKU 2010

www.era-reality.cz/seven
V Jámü 1, Praha 1, 110 00
www.era-reality.cz/seven
Tel. 222 212 999 Mob. 777 770 677
eraseven@era-reality.cz
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