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✍ SLOVO STAROSTY

 TÉMA měsíce

OdpovědnÝm zacházením
s odpady obci ušetříte
Obec vydává ročně 2,5 miliony korun na lik
vidaci odpadů. Na poplatcích za odpad při
tom od občanů a podnikatelů vybere jen
1 milion korun. Díky tříděnému odpadu se
do rozpočtu vrací 264 tisíc. Stále je tu ale
více než jeden milion korun, který musí obec
vydat navíc ze svého rozpočtu. Za tu částku
by bylo možné ročně vybudovat 100 metrů
nové kvalitní komunikace, nebo dobře opra
vit jednu obecní budovu. Zatím ale tento mi
lion korun končí obrazně řečeno na skládce.
Nedělejme si iluze, že by bylo možné zachránit
pro dlouhodobé investice celou zmíněnou částku.
Určitě bychom ale mohli více ušetřit. Jak? Mohli
bychom, nebo lépe řečeno měli bychom, více třídit
odpad. Za ten totiž obec dostává odměny, které
bilanci odpadového hospodářství zlepšují.

 UDÁLOSTI
Školní zahradní
slavnost jako
dárek maminkám
Letošní Den matek se v Líbeznicích 9. května
slavil netradičně. Obě školy uspořádaly ve spolupráci s obcí při této příležitosti první Zahradní
slavnost. Hlavní část programu tvořila dětská vy-

Podmínky k odpovědnému třídění odpadu jsou
u nás příznivé. Na území obce je v dostupné vzdálenosti dostatek sběrných hnízd (stanovišť barevných
kontejnerů). Nově dokonce dva dny v týdnu funguje
sběrných dvůr, kam je možné odvážet všechna elektrozařízení a rozměrnější odpad. Ještě v měsíci květnu
bychom chtěli instalovat na obecním úřadě a ve zdravotním středisku e-boxy, kam bude možné odložit baterie a veškeré drobné elektrospotřebiče. Znovu tedy
rozšíříme okruh možností pro třídění odpadu.

Líbeznice zaostávají za obcemi
regionu
Přes všechny podmínky, které třídění nahrávají, si
obec bohužel v třídění odpadu pohoršila. Vytřídili jsme
méně odpadu, než v roce 2009. Přišli jsme tak zbytečně o další prostředky, které by bylo možné využít jinde.
Pokračování na str. 2
stoupení – nejprve maminkám zpívali, recitovali
a hráli žáčci mateřské školy a potom žáci ze základní školy. Program vrcholil představením divadla Vysmáto a pro mnoho dětí také skákacím
hradem. Důležitým bodem netradiční oslavy bylo
slavnostní předání nových herních prvků u mateřské školy a školní družiny. Jejich pořízení vyšlo
obě školy na více než 350 tisíc korun a hned při
Zahradní slavnosti prošly zatěžkávací zkouškou.
Poprvé na Den matek mohly děti vstoupit do meteřské školy novou originální bránou. Takovou
nikde jinde nemají. Vznikla totiž podle návrhu
líbeznické výtvarnice Kateřiny Kovářové.
-na-

Milí spoluobčané,
jednou z největších starostí starosty jsou dotace.
Příjmy obce jsou tak malé, že bez pomoci zvnějšku
nejsme schopni se pustit do větších investičních
záměrů. Podobně je na tom většina stejně velkých
obcí. Ze shánění dotací se stal mezi starosty
velmi rozšířený sport. Přesněji bychom asi měli
říkat loterie. Protože není nikdy předem jasné,
zda budete úspěšní, a není navíc úplně jasné, jak
k většímu úspěchu přispět.
Posledním velkým úspěchem Líbeznic se
stala dotace na kanalizaci ve výši 20 miliónů
korun od Ministerstva zemědělství. Jen díky
této dotaci jsme se mohli pustit do dostavby
kanalizace. Od té doby se ale na nás dotační
štěstí neusmálo. Odeslali jsme přitom jen
za poslední čtyři měsíce neuvěřitelných sedm
dotačních žádostí. O některých už bylo
rozhodnuto – a bohužel negativně. Nedostali
jsme příspěvek na vybudování komunitního centra
od Ministerstva pro místní rozvoj, nedostali jsme
prostředky na multifunkční hřiště u školy ani
na další rozšíření webu. Nejsmutnější zprávou
bylo plošné zrušení dotací pro veřejné budovy
v rámci programu Zelená úsporám. Naše žádost
na zateplení základní školy by přitom podle všech
informací mohla být úspěšná a mohli bychom
získat až 8 miliónů korun. Z nich tedy nebude nic.
Rozhodně se ale nevzdáváme. Jakkoli je shánění
dotací aktivita nevděčná a velmi často marná.
V současné době připravujeme rozsáhlý projekt
na vybudování sítě cyklostezek v obci, které by
samozřejmě sloužily i pro pěší. Začínáme pracovat
na novém projektu zateplení školy, včetně změny
způsobu vytápění a přechodu na obnovitelné
zdroje. Bohužel nové a nové žádosti o dotace
nejsou jen nezbytnou investicí času a sil vedení
obce. Každá žádost něco stojí na projektové
přípravě. Každým dnem se tak potvrzuje, že
z hlediska organizace státní správy by bylo
mnohem méně nákladné a také spravedlivější,
kdyby se méně peněz rozdělovalo na dotacích
a více obce obdržely ve svých pravidelných
příjmech. Potom by také investiční politiku obcí
neurčovala pravidla dotačních programů, úspěchy
či neúspěchy jednotlivých žádostí, ale skutečná
potřeba a rozhodnutí na úrovni obce. Dokud se to
ale nezmění, budou samozřejmě i Líbeznice znovu
a znovu se stejnou zarputilostí žádat o dotace.
Vedle tohoto dotačního povzdechnutí, ale toto
číslo zpravodaje ukáže, kde by obec mohla ušetřit.
Jednou z největších položek ve výdajích obce je
odpadové hospodářství. V této oblasti může obci
pomoci každý občan. Prozradíme jak.
Přeji krásné májové dny.
Martin Kupka

Zatěžkávací zkouška nové prolézačky při školní Zahradní slavnosti. Foto Petr Kovář
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Číslo měsíce: 20 – to je počet dětí přijatých
do MŠ v Líbeznicích po dubnovém zápisu
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Rok

Území

Papír

Plast

Sklo

Nápojový
karton
1,014

Zbytkový
odpad
371,526

Výtěžnost tříděného
odpadu
47,019

Sbírané komodity tříděného
odpadu v obci:

2009

Obec Líbeznice

18,104

14,820

13,081

2010

Obec Líbeznice
ORP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
ORP Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav
Středočeský kraj

13,491

15,344

11,177

0,989

334,730

41,001

papír (modré kontejnery – sběrová hnízda)

21,677

11,924

11,286

0,559

273,533

45,446

plast (žluté kontejnery – sběrová hnízda)

18,639

11,081

11,752

0,697

280,984

42,169

16,2

10,4

10,6

0,3

2009
2010
2009

37,6

sklo (zelené kontejnery – sběrová hnízda)
nápojový karton (červenohnědé
kontejnery – sběrová hnízda)
elektrozařízení (vždy jen kompletní!)
baterie (e-boxy – obecní úřad a zdravotní
středisko)
drobné spotřebiče (e-boxy – obecní úřad
a zdravotní středisko)
zářivky, lampy a výbojky (sběrný dvůr)
TV, monitory, počítače, domácí
spotřebiče – ledničky, pračky,
mikrovlnky… (sběrný dvůr)

Tříděný odpad šetří obci peníze. Foto -mk-

Naše obec už několik let poskytuje občanům
možnost třídit také vysloužilé spotřebiče – mimo

jiné televize a monitory. Je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu
prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu.
Informace nám poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří
tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy osobního
automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku
odpadní vody z deseti sprchování. Z Certifikátu
Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané Líbeznic jen odevzdáním 132
televizí a 74 monitorů do tříděného odpadu v loň-

ském roce ušetřili 30 MWh elektřiny, 607 litrů ropy,
1386 tun primárních surovin.
Obec Líbeznice objektivně dělá všechno pro to,
aby bylo pro každého občana snazší odpad zlik
vidovat správně a ekologicky, než jej vyvézt někam do škarpy. Podmínky jsou dokonce příznivější
než v mnoha jiných obcích a městech. Nejde jen
o dostupnost sběrného dvora a sběrných míst, ale
i o možnost ukládat zdarma odpady, které jsou jinde zpoplatněné (pneumatiky, menší množství stavební suti,…). Protihodnotou by potom měla být
samozřejmě čistší obec, disciplinované a poučené
nakládání s odpady ze strany občanů.
Poselství tohoto článku je jasné: Prosím, třiďme
více. Separujme, separujme. Pomůžeme životnímu
prostředí i obecní pokladně.
Martin Kupka



ohledu pomyslnou jedničku. Kontrolní výbor také
kontroluje, zda písemná formulace každého usnesení odpovídá duchu odhlasovaného usnesení.

nější cíle obce jsou dány společným programovým
prohlášením současného zastupitelstva, které také
vycházejí z již připravených projektů předchozího
zastupitelstva. Stanovit priority a naplňovat program
za současné kritické finanční situace bude v budoucnu možná ještě obtížnější než dříve.

Dokončení ze str. 1
V množství vytříděného odpadu zaostáváme
za mnoha úspěšnějšími obcemi regionu a držíme
se v průměrných nebo dokonce podprůměrných
hodnotách. Není to škoda jen ve vztahu k finančním prostředkům obce, znamená to také,
že zatěžujeme životní prostředí více, než bychom
museli.
Vývoj výtěžnosti tříděného odpadu v kg na jednoho obyvatele a rok ilustruje následující tabulka.

Loni občané odevzdali k recyklaci
132 televizí a 74 monitorů

ROZHOVOR

K životu obce
patří i dramatická
jednání
Luboš Lauer působí v zastupitelstvu
obce už třetí volební období. Po třetí
mu připadla role
předsedy kontrolního výboru. Platí
za ty, kteří plány
obce hodnotí vždy
střízlivě a kriticky.
I díky tomu mají
Líbeznice
zdravé
hospodaření.
Není práce kontrolního výboru trochu nuda?
Co všechno obnáší?
Role předsedy kontrolního výboru mi připadla již
potřetí. Činnost kontrolního výboru není nijak tvůrčí, takže to trochu nuda je. Výbor kontroluje plnění
usnesení rady a zastupitelstva obce, dbá na dodržování právních předpisů v ostatních výborech, případně plní kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Takže si zpětně procházím jednotlivá
usnesení rady a zastupitelstva a odškrtávám splněné
body. Dotyčné orgány obce plnily a plní schválená
usnesení téměř na 100%, takže obec má v tomto
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Co pokládáte v práci zastupitele za nejdůležitější?
Vědomí, že každé rozhodnutí by mělo naplňovat
a reflektovat veřejný zájem. Často se střetává při
přijímání rozhodnutí hned několik protichůdných
zájmů. A právě rozumný kompromis bývá v těchto
případech důležitý.
Můžete pozorovat rozdíly v práci předchozího a současného zastupitelstva. Jaké je to
srovnání?
Novinkou je používání projektoru na jednáních
zastupitelstva. Vedení obce tak detailním způsobem
prezentuje projednávané body i pro všechny přítomné občany, přestože zastupitelé mají podklady již
dopředu nastudované. Závažnější body bývají ještě
před zasedáním zastupitelstva předem konzultovány, což se dělalo i v minulém zastupitelstvu. Možná právě z těchto důvodů jsou současní zastupitelé
na veřejných jednáních tišší. Jednání zastupitelstva
probíhá zatím v klidnější atmosféře. Domnívám se
ale, že srovnávat několikaměsíční působení současného zastupitelstva s dlouhodobou prací předchozích by bylo předčasné. Zároveň si myslím, že minulá
zastupitelstva obce pracovala dobře a zodpovědně.
Podařilo se zahájit výstavbu líbeznického obchvatu,
který by měl být v létě zprovozněn, i přestože hrozilo několikrát zastavení jeho výstavby. Minulé vedení
obce realizovalo a připravilo celou řadu investičních
projektů, např. výstavbu a intenzifikaci ČOV, rekonstrukci stávající a výstavbu nové MŠ, vybudování
sportovního areálu, částečnou renovaci vybavení
ZŠ, rekonstrukci některých komunikací apod. Ny-

Co je pro vás nejsilnější zážitek za dobu, kdy
působíte v zastupitelstvu obce?
Silných zážitků bylo za tu dobu více. Mezi ty nejsmutnější rozhodně patří náhlé úmrtí našeho kolegy zastupitele Luboše Voňky, které nás všechny
hluboce zasáhlo. Hned na začátku předminulého
zastupitelstva jsme museli řešit velmi vypjatou situaci v personálním vedení základní školy. Nejvíc
vyčerpávající byla jednání s investory o plánovacích
smlouvách a o příspěvcích na infrastrukturu obce,
související s rozšířením čistírny odpadních vod. Dramatické jednání s bývalým náměstkem ministerstva
dopravy o zřízení sjezdové rampy z dálnice na líbeznický obchvat nezvedlo ze židle tehdy jenom
mne. Do kola se opakující obměny velice komerčně
pojatého územního plánu sousední obce Bořanovice byly pro mne také vždy stresujícím zážitkem.
V Líbeznicích žijete už 10 let. To se z vás pomalu stává starousedlík. Jak hodnotíte srůstání a soužití různých skupin lidí v obci?
Občanem Líbeznic jsem 13 let. Srůstání a soužití různých skupin lidí v obci hodnotím jako dobré
a bezproblémové.
Jaké byste chtěl mít Líbeznice v budoucnosti?
Přál bych si, aby to byla obec bezpečná, moderní a bohatá, při současném zachování tradičních
a historických hodnot.
-na-
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Líbeznice
připomínkovaly
plány kraje

 TÉMA
Přívětivý
obecní úřad
Obecní úřad v Líbeznicích prošel několika drobnými
úpravami. Chce být i na pohled moderní, otevřený a přívětivý. Finanční prostředky na pravidelnou
roční údržbu mohly pokrýt ale jen několik změn
v interiéru. Jejich autorkou je líbeznická výtvarnice
Kateřina Kovářová. „Snažili jsme se, aby se vnitřek úřadu stal pro návštěvníky přívětivější. Moderní
úřad nemá být šedivý a odtažitý. Je to služba pro
lidi a vstřícnost by měla vyjadřovat i tvář úřadu,“
vysvětlil starosta obce Martin Kupka. Důležitou

Uklízení po psech
je snazší
Nad speciálními odpadkovými koši pro psí
exkrementy přibyly na konci dubna nové
držáky na papírové sáčky. Uklízení po psech
je tak pro všechny majitele snazší. Budou Lí
beznice čistší?
Technické služby už v loňském roce instalovaly
na 20 míst v obci speciální koše na psí exkrementy.
Cíl byl jasný. Usnadnit majitelům psů úklid po jejich
čtyřnohých miláčcích. Efekt byl ale bohužel jen částečný, což se projevilo zejména po velkém zimním
tání. Tehdy obec také zveřejnila číslo, kam je možné
posílat v podobě MMS fotografie nepořádných majitelů. „Šlo především o hrozbu, tedy preventivní opat-



UDÁLOST

Čarodějnice
Letošní Slet čarodějnic nám málem rozehnalo deštivé
počasí. Naštěstí však těsně před 18. hodinou přestalo
pršet, a tak se začaly slétat především „malé“ čarodějnice a čarodějná klání mohla začít. Soutěžilo se

Obec Líbeznice vyjádřila vůči projednáva
ným Zásadám územního rozvoje Středočes
kého kraje dvě připomínky: První se týkala
rozvoje letiště Vodochody, druhá nových ko
ridorů na východ od obce.
Obecní úřad v nových barvách. Foto -nazměnou zejména pro hůře pohyblivé občany je
i nové zábradlí na schodišti. Je to alespoň malá pomoc. Vybudování výtahu je nad finanční síly obce
a bylo by i technicky velmi obtížné.
-naření. Doufali jsme, že se polovina Líbeznic nepromění
v detektivy populárních bezpečnostních agentur, a také
se to naštěstí nestalo,“ říká
starosta Martin Kupka.
Dalším krokem směřujícím k čistšímu prostředí
v obci je pořízení nových
držáků a speciálních papírových pytlíků s lopatkou
pro komfortní nakládá- Další krok k čistší
ní voňavých hromádek. obci. Foto -mk„Chceme pořídit a instalovat dalších několik košů,
aby opravdu nebyl problém po psech uklízet. O to
přísnější pak přirozeně bude Obecní policie, pokud
někoho přistihne, že po svém psovi neuklidí,“ dodává Martin Kupka.
-nav disciplínách jako ochutnávka čarodějného pokrmu,
který vypadal dle hodnocení některých soutěžích
jako bláto (ale moc jim chutnal), nebo se soutěžilo
v létání na koštěti s překážkami či v běhu v sedmimílových botách. Soutěž o největší počet ponožek
vyhrála Simonka Hejtíková s počtem 65 ks a ve volbě nejhezčí čarodějnice zvítězila Adrianka Kupková.
Po čarodějném reji jsme se přesunuli k ohni, kde jsme
slavnostně upálili letošní čarodějnici.
Ivana Krausová

Středočeský kraj svolal na pondělí 2. května veřejné
projednání Zásad územního rozvoje Středočeského
kraje. Tento významný územně plánovací dokument
nahradí známé uzemní plány velkých územních celků. Jeho cílem je postihnout na území Středočeského kraje koridory pro veřejné sítě a liniové dopravní
stavby, chráněná území a plochy pro další rozvoj.
Obec při veřejném projednávání zastupoval starosta
Martin Kupka. Přivezl do Prahy za obec dvě vážné
připomínky. Ta první vyjadřuje nesouhlas obce s tím,
aby byly dále ověřovány možnosti rozvoje letiště Aero
Vodochody. „Neexistuje důvod, proč by měl tento
projekt získat statut stavby ve veřejném zájmu. Není
proto ani důvod, aby se jím zásady územního rozvoje
zabývaly. Navíc s rozvojem letiště nepočítá Program
územního rozvoje ČR z roku 2008. Tento dokument
stojí nad Zásadami územního rozvoje Středočeského
kraje. Regionální plány by jej tedy z principu neměly
překračovat,“ vysvětluje Martin Kupka.
Druhá připomínka obce se týkala koridoru pro elektrické vedení vysokého napětí 400 kV a pro vysokorychlostní železniční trať. S oběma stavbami počítají Zásady
územního rozvoje Středočeského kraje při východním
okraji obce (směrem k Měšicím a Hovorčovicím). Koridor pro elektrické vedení 400 kV je přitom situován
v těsné blízkosti obytné zástavby. „V našich připomínkách jsme řekli, že pokládáme vedení této energetické
sítě v daném místě za neúnosné. Od doby schvalování
územního plánu Pražského regionu došlo k výraznému rozšíření Líbeznic. Souběh obou liniových staveb by
pro nás do budoucna znamenal nepřijatelné zatížení.
Uvidíme, jak se s našimi připomínkami kraj vypořádá,“
zdůrazňuje Martin Kupka.
-na-

 KRÁTKÉ ZPRÁVY
n Očkování proti vzteklině. V sobotu 21. května od 10 hodin si můžete nechat před Obecním
úřadem v Líbeznicích očkovat své psy, kočky nebo
fretky proti vzteklině. Očkování masožravých doma
chovaných zvířat proti vzteklině je v ČR povinné. Nezapomeňte přinést s sebou očkovací průkaz svého
domácího mazlíčka či zvířecího přítele.

•••
n Líbeznice zažily první farmářské trhy. Na Bílou
sobotu (23. 4.) uspořádal Kultuní výbor obce Líbeznice první Jarní farmářské trhy. Na fotbalovém hřišti
bylo tentokrát možné koupit či ochutnat produkty
zemědělců i řemeslníků z našeho kraje. První Jarní
farmářské trhy byly pokusem přinést do Líbeznic
akci, kterou si lidé na mnoha místech oblíbili. K mání
byly například ručně pletené pomlázky a košíky.

•••

Přesvědčivé líbeznické čarodějnice. Foto -mk-
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n Herci z Ulice u Musilů. Kulturní výbor obce Líbeznice pozval na páteční večer 29. dubna do líbeznické restaurace U Musilů herce populárního seriálu ulice. Hlavním hostem byla herečka Tereza Brodská. Do Líbeznic
přivezla také svého seriálového partnera Jiřího Dvořáka
a původem slovenského herce Adriana Jastrabana.
Role moderátora se ujal starosta Martin Kupka a ptal se
nejen na účinkování v seriálu, ale i na konflikty seriálového a skutečného světa, divadelní role i osobní zážitky.
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ve džbánech, konvích, putnách, kbelících z několika míst v obci. Jedním takovým vydatným zdrojem
pitné vody byla studánka před statkem pana Srba.
Pro každého kolemjdoucího byl u studánky plecháček pro uhašení žízně. Po této studánce nese ulice
název U studánky.
První vodovod v obci byl zaveden v 2. polovině
19. století, a to do líbeznického cukrovaru, byl veden ze studny Na skalách. Nestačil však zvyšující
se výrobě cukrovaru, a proto byl vybudován nový
litinový vodovod z Kasprova Mlýna v Lobkovicích,

kde se do něj čerpala voda z Labe s kapacitou 2526
litrů za minutu. Po obci z něj voda byla rozvedena do hydrantů u čp. 1 a u bývalé správní budovy cukrovaru, dnes pension Dominictalhof. Tento
vodovod vedl i do Měšic podél trati Mratínky až
do zámku.
Další vodovodní síť, která po obci rozváděla
vodu do jednotlivých obytných domů, byla realizována až ve 2. polovině 20. století z obecní studny
na Srbovce. (Tento vydatný vodní zdroj může být
užitečný i v budoucnu.) Tehdy se místní muži sami
dali dohromady a pustili se do výkopu. Pracovali
i ve skále jen ručně, bez pomoci jakékoliv mechanizace. Na dvoře pana Rudolfa Štemproka vodovodní trubky obalovali pruhy pytloviny a horkým
asfaltem, z dnešního pohledu neuvěřitelné.
Tento vodovod zásoboval vodou bez problému
desítky let polovinu obce. Jen její kvalita nebyla vždy nejlepší. V současné době je po celé obci
rozvedena velmi dobrá voda ze studní z Mělnické
Vrutice. Otočíme kohoutkem a teče. Představa, že
bychom v zimě v létě chodili pro každý litr vody
k obecní studni, se nám zdá neuvěřitelná.
Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

Z pohádky
do pohádky

Adoptovali jsme
zvířátko

Pedagogické muzeum J. A. Komenského vyhlásilo celostátní výtvarnou
soutěž nazvanou
„Z pohádky do pohádky“. Kolektiv
žáků ZŠ Líbeznice zaslal do této
soutěže tisky z koláže a získal za ně
zvláštní cenu. Denisa Schmidtová,
žákyně 6. ročníku,
obsadila ve své kategorii 1. místo.

Dne 10. dubna 2011 se naše škola stala adop
tivním rodičem. Nápad zástupců Žákovského
parlamentu adoptovat zvířátko ze Zoo Pra
ha všichni žáci s nadšením přijali.

MÍSTOPIS

U Studánky
Voda je základní podmínkou lidské existen
ce. Od pravěku lidé zakládali svá sídla v blíz
kosti vodotečí.
Jinak tomu nebylo ani s osídlením líbeznického katastru. Nejstarším archeologickým nálezem
na území obce je kamenná srpová čepelka stará
přibližně 4000 let. Dokladuje osídlení pravěkých
obyvatel, kteří se živili zemědělstvím.
Od nepaměti člověk prokazoval vodě náležitou
úctu, přicházela od bohů z nebe, ale i od matky
Země – z jejího nitra. Prameny lidé udržovali v čistotě. Jejich znečištění se přísně trestalo. Voda vždy
nesla i symbolický význam očisty.
Místa zdrojů pitné vody byla v minulosti důležitými společenskými centry, kde se lidé setkávali, předávali si informace. Většina líbeznických obyvatel
neměla svou studnu ještě v první polovině 20. století, a proto vodu museli nosit do svých domovů

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Prohlídka
Národního divadla
Na první dubnovou neděli si několik žáků
druhého stupně naplánovalo s paní učitelkou
Lindovou prohlídku Národního divadla. Slu
nečné počasí nám přálo. Vydali jsme se směr
Praha – Národní třída.
Cesta rychle uběhla a už jsme stáli před budovou
naší Zlaté kapličky. Ve vestibulu nás mile přivítala paní
průvodkyně, která svým výkladem všechny zaujala. Dozvěděli jsme se mnoho informací o osobnostech, historii, technickém zázemí starého divadla i Nové scény.
Prohlédli jsme si základní kameny, které byly na stavbu

U Studánky. Foto -mk-

Úspěšná výtvarnice Denisa
Schmidtová. Foto archiv ZŠ

Během týdne jsme v dobrovolné sbírce vybrali částku 5051 korun. A zbývalo to nejdůležitější – vybrat
zvíře k adopci. Ze čtyř kandidátů – tučňáka, surikaty, želvy obrovské a makaka – jsme zvolili surikatu.
Šelmu z čeledi promykovitých, která se ráda sluní,
žije v rodinných skupinách. Surikaty mají svůj příbytek v horní části zoologické zahrady u pavilonu
Africký dům.
Všem, kteří přispěli na adopci a pomohli těmto společenským zvířatům ke spokojenému životu
v zoologické zahradě, děkujeme.
Kateřina Lindová
zástupkyně ředitelky ZŠ

 POZVÁNKY
Líbeznická stonožka připravuje:

Na střeše Národního divadla. Foto archiv ZŠ
divadla přiváženy z různých míst naší země. Obdivovali
jsme malby ve foyeru divadla. Pro všechny byla nezapomenutelným zážitkem prohlídka hlediště, galerie
a výstup na střechu Národního divadla, odkud byl překrásný výhled na Pražský hrad a Petřín. Paní průvodkyně se s námi podělila i o několik zajímavostí. Dozvěděli
jsme se například, že k pozlacení interiéru hlediště se
používaly speciálně vyrobené štětce z veverčích ocásků.
Všechny překvapil dvoutunový lustr v hledišti divadla.
V závěru prohlídky jsme dostali od paní průvodkyně pochvalu za pozornost. Z Národního divadla
jsme odcházeli s tím, že divadlo opět navštívíme
pro změnu jako diváci.
Po procházce sluncem zalitou Prahou jsme náš
vydařený výlet zakončili sladkou tečkou, zmrzlinou
ze Světozoru.
Kristýna Zemanová
žákyně 9. ročníku

4

Příměstský tábor pro kluky a holky ve věku
od 5 do 9 let v posledním prázdninovém týdnu
(22.–26. srpna 2011). Místo tábora: Líbeznice
a okolí se zázemím v MŠ nebo v rekonstruovaném
komunitním centru. Zaměření: tvůrčí i sportovní
aktivity, hry, výlety do přírody. Podrobnější informace budou uveřejněny na plakátech a webových
stránkách sdružení www.stonozka-libeznice.cz
na konci května.

www. l i be z n i c e . c z
Už jste viděli nové internetové stránky obce?
• nová přehledná grafika • aktuální informace o dění v obci
• elektronické formuláře • rozhodnutí zastupitelstva a rady
• praktické kontakty
Zaregistrujte se k odběru novinek – vše na www.libeznice.cz
Líbeznický zpravodaj 5/2011
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 UDÁLOSTI
Velikonoce
v kostele
sv. Martina
Ve velikonočním, tzv. Svatém týdnu letošního roku
provázel náš komorní chrámový sbor všechny bohoslužby v kostele sv. Martina v Líbeznicích. Na Květnou neděli to byly především zpívané pašije českého
skladatele Josefa Nešvery pro sóla a sbor s přizva-

ným sólistou z filharmonického sboru V. Jelenem
a skladby Adama Michny z Otradovic. Na Velký pátek pak především Palestrinovy „Improperia“ (česky
Výčitky) a úryvek Matoušových pašijí J. S. Bacha
ve vzpomínce na Kristovo utrpení. Na Bílou sobotu
pak zazněly jásavé skladby k oslavě Kristova Vzkříšení od G. F. Händela a Adama Michny.
Celé toto velikonoční období sloužil mše náš
známý kněz Pavel Kuneš, který působil v Líbeznicích a dalších farnostech našeho regionu skoro
30 let od roku 1971 a letos v březnu jsme ho rádi
u nás znovu uvítali. Jeho neformální a citový projev velmi oceňuji a myslím, že zapůsobil na všechny
přítomné svým přátelským a moderním pojetím.
Karel Stoll

Líbezný
vyhlídkový let

n Kuličkiáda. Skautské středisko Willi zve všechny
děti a mládež na „Kuličkiádu“. Soutěží se v několika kategoriích dle věku. Start v neděli 15. 5.
2011 v 15 hodin v Areálu zdraví. Přijďte si zahrát
klasickou českou jarní hru! Kuličky a odměny pro
vítěze budou připraveny.

•••
n Přednáška pro houbaře. Nezisková organizace
Stonožka Líbeznice, o.s. srdečně zve všechny malé
i velké houbaře na přenášku o poznávání hub. Akce
se uskuteční 24. května 2011 od 18.00 hod. v budově líbeznické základní školy (1. patro – knihovna).
Odbornou přednášku, doplněnou bohatým obrazovým materiálem, diskusí a poradnou, povede odbornice na tuto tematiku paní Irena Počtová.

•••

Všichni modeláři se moc těšili na období Ve
likonoc, a to nejen kvůli samotným svátkům.
Na úterý 19. dubna jsme naplánovali skutečný
vyhlídkový let nad Líbeznicemi a okolím!
Na letňanské letiště jsme dorazili před čtvrtou hodinou odpoledne v hojném počtu – malí
modeláři ze Stonožky v doprovodu rodičů a známých.Výpravu vedl pan Václav Šorel – uznávaný
letecký modelář a dlouholetý šéfredaktor časopisu ABC.
Posádky byly dvě – do „Anduly“, tj vzpěrného
dvouplošníku Antonov AN-2 se vešlo najednou
12 lidí. Počasí nám velice přálo, obloha byla bez
mráčků a my jsme netrpělivě čekali na start. Let byl
nádherný. Poté, co jsme se odlepili od země, jsme
již nadšeně sledovali, jak se blížíme k Líbeznicím.
Seshora jsme se snažili rozpoznat naše domečky,

 POZVÁNKY

Nadšený pilot – modelář. Foto -mkškolu, hřiště. Pak následovaly sousední vesnice,
města Neratovice a Mělník, Vltava, Labe, hora
Říp… Nad rotundou sv. Jiří s námi piloti dvakrát
zakroužili a vydali jsme se zpět.
Po krásném zážitku nás Václav ještě provedl letištěm, prohlédli jsme si venkovní leteckou expozici
i některá letadla, dokonce si děti u jednoho z modelů vyzkoušely místo pilota.
Miriam Kupková

n 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.

•••
n Filmový večer. Kulturní výbor obce Líbeznice zve
všechny milovníky laskavého humoru a dobrého
českého filmu na promítání snímku Kuky se vrací –
v neděli 22. května od 19 hodin v salónku restaurace U Musilů. Vstupné na promítání je dobrovolné.

•••
n Dětský den. Kulturní výbor obce Líbeznice, Skautské středisko Willi, občanské sdružení Stonožka,
Obecní policie a hasiči Vás srdečně zvou v sobotu 11.
června 2011 od 14 hodin na Dětský den v Areálu zdraví v Líbeznicích. Přijďte si užít veselý den se
svými dětmi, které si budou moci zasoutěžit o pěkné
ceny, podívat se na ukázku bojového umění, vyzkoušet si psí spřežení a seznámit se s prací policejní zásahové jednotky. Letos se navíc představí i jízdní oddíl
policie. A na závěr páni hasiči upečou dětem buřtíka.

 TÉMA
Cvičení rodičů
s předškolními
dětmi
V minulém čísle zpravodaje jste se mohli do
číst o večerním cvičení pro ženy. Tentokrát
bychom vás také rády informovaly o cvičení
rodičů s předškolními dětmi, které již několi
kátým rokem probíhá v tělocvičně líbeznické
základní školy. Kroužek založila a několik let
velmi úspěšně vedla Marcela Ženčuchová.
V letošním roce na tuto tradici s nemenším
nasazením navázala Martina Konvičková.
Obě zmíněné cvičitelky jsou současně mat
ky několika dětí, a proto dobře rozumí po
třebám jak samotných ratolestí (vyřádit se
a něco nového se naučit), tak i jejich rodičů
(hlavně děti trochu unavit, a kdyby to šlo,
tak je při tom ještě něco naučit).
Standardní cvičení je po uvítacím pozdravu zahájeno řadou básniček a rozcvičkou, kdy děti s rodiči
cvičí v kroužku. Následují hry se švihadly, malými
míčky, apod., které zvládnou i ti nejmenší. Pochopitelně nesmí chybět ani soutěže v běhání. Když
jsou nožky unavené a vyběhané, další část cvičení
probíhá vsedě na podložkách při druhé sérii básniček a říkadel spojených s konkrétními cviky. Závěrečná část je věnována jednoduché překážkové
dráze a řízené volné zábavě. Hodina je zakončena
tradičním rozloučením. Cvičení probíhá nenásilnou
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•••
Při cvičení vládne rodinná atmosféra. Foto -archivhravou formou, při které se děti baví a zároveň učí
novým říkankám a dovednostem. Zapojení rodičů
je nejen vítané, ale přímo vhodné, dětičky o to více
spolupracují.
Kromě obvyklých čtvrtečních cvičení jsou pořádány i cvičení tematická. Například nedávno proběhlo cvičení v maskách s vyhlášením té nejlepší.
Na měsíc duben až červen jsou připraveny i soutěže na odrážedlech-motorkách (7. 4. a 19. 5.),
čarodějnice (28. 4.) a Dětský den (2. 6.). Plakátek
je vyvěšen např. v samoobsluze, u dětského hřiště
v Areálu zdraví, u hlavní silnice, atd.
Hodinové cvičení probíhá každý čtvrtek od 17 hodin, cena je 30 Kč za dítě. Není potřeba platit půl roku
dopředu, ani se nijak hlásit, jako v obvyklých kroužcích. Zkrátka přijdete, zaplatíte, zacvičíte si a příště
uvidíte. Vítány jsou všechny děti cca od 18 měsíců,
resp. jakmile se naučí jistějším samostatným krůčkům.
Co dodat? Neváhejte a pojďte se připojit! Těšíme se na vás!
Martina Konvičková
Tereza Kroupová

n Mammutfest. Po loňském
vydařeném prvním ročníku
jsme se i letos rozhodli uspořádat letní festival. Akce se
uskuteční poslední červnovou
sobotu (25. 6.) a opět rozezní Areál zdraví v rytmu funky, rock‘n‘rollu, world music, ska-punku apod.
I tentokráte budou hudební vystoupení podpořena
doprovodným programem – několika workshopy,
dětským koutkem, čajovnou a pokoušíme se domluvit i prodejní výstavu expedičních fotografií.
Doufáme, že stejně jako loni akce přesáhne původní myšlenku zaměřit festival na mladší generaci,
a že naopak toto letní odpoledne proběhne v multigeneračním duchu.

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme květnovým jubilantům:
Jaroslava Felzmannová – 89 let, Jarmila Laidorfová – 80 let, Jaroslav Demuth – 75 let,
František Košina – 60 let.

5

Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28
Praha 8 Staré Ďáblice
nabízí své služby:
Sběrné suroviny
(železné a neželezné kovy, papír)
prodej mulčovací kůry
prodej písku, štěrku, kačírku
odvoz suti, odpadu.
Zajistíme betonové,
maltové směsy.
Demontáž menších
technologických celků.
Kontakty:
tel.: 602 284 298, 283 910 864
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