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z p r a vo d a j
✍ SLOVO STAROSTY

 TÉMA měsíce

Léto přinese stavební ruch
a velké změny v dopravě
Ředitelství silnic a dálnic
i stavební firmy potvrzují, že slíbený termín zprovoznění obchvatu Líbeznic
dodrží. V režimu předběžného užívání by tak stavba měla sloužit motoristům od přelomu července
a srpna. Práce na obchvatu
v posledních týdnech běží
opravdu rychlým tempem.
Začneme také řidiče na novou dopravní situaci připravovat. Už v průběhu června
vyvěsíme na obecní úřad
první billboard ke zprovoz- Práce na obchvatu finišují. Foto -mknění obchvatu. Další potom umístíme příSe zprovozněním obchvatu začnou výkopové
mo na dálnici před sjezdem na Březiněves práce na Mělnické ulici kvůli výstavbě kanalizace.
v srpnu, abychom co nejvíce řidičů na ob- Snažíme se s příslušným silničním úřadem domluvit
Pokračování na str. 2
chvat odvedli.

 UDÁLOST
Dětský den
vyvrcholil
barevnou pěnou
Tradiční Dětský den přilákal v sobotu
11. června více než 500 lidí. Na děti čekalo 20 soutěžních stanovišť, další atrakce či
ukázka policejního zásahu. Na závěr připravili hasiči pro děti jako překvapení barevnou pěnu.
Nad Areálem zdraví se celé odpoledne honily mraky. Spadlo ale nakonec jen pár kapek, což
dobrou náladu nezkalilo. Pěna na závěr byla ale jen
jednou z mnoha atrakcí Dětského dne. Ratolesti si
mohli na 20 stanovištích vyzkoušet svou šikovnost
i znalosti. O hlavní náplň Dětského dne se i letos
postarali líbezničtí skauti, kteří jednotlivé disciplíny
připravili. Na konci soutěžní pouti byl drobný dárek
pro každého účastníka.
Zajímavou novinkou letošního ročníku bylo psí
spřežení Oty Janka. Děti vozil po cestě nad bývalou
železniční vlečkou – Mratínkou. Koníky či velbloudy je možné na takových akcích čas od času vidět,
ale psí spřežení bylo unikátní. Nabídku aktivit rozšířil stánek líbeznické Stonožky, kde si děti mohly
v tvůrčí dílně vyrobit pouťovou kytičku.
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Pěna dala Dětskému dni korunu. Foto -naStejně jako v minulých letech i tentokrát přijeli
na Dětský den zástupci Policie ČR. Příslušníci motorizované jednotky z Prahy předvedli dětem i rodičům zadržení pachatele.
Poprvé se na Dětském dni představila kompletní
nová sestava Obecní policie. Rozrostla se ze dvou
mužů na čtyři.
Nádherné odpoledne pro děti připravil Kulturní
výbor obce Líbeznice v čele s Šárkou Kettnerovou.
Zapojily se všechny líbeznické spolky. Překvapení
v podobě pěny na závěr zajistili hasiči, stejně jako
tradiční opékání buřtů.
-mk-

Milí čtenáři,
kulturní život malých obcí závisí obvykle
na tom, kolik se najde obětavých a schopných
lidí, kteří jsou ochotni ukrajovat ze svého
času a organizovat nezištně akce pro ostatní.
Líbeznice mají štěstí. V minulých letech byl
tahounem kulturních aktivit v obci Radek Kraus.
V novém zastupitelstvu převzala jeho roli vůdčí
osoby kulturního výboru Šárka Kettnerová
a snaží se spolu s dalšími členy výboru nejen
dobře navázat na tradiční akce, ale přinášet
zajímavé novinky. V líbeznickém kulturním
kalendáři tak není měsíc bez kultury. A to je
samozřejmě moc dobře. Bydlíme sice v blízkosti
metropole s mimořádně bohatou nabídkou
všech možných akcí, ale vlastní kulturní život
obce je důležitý pro budování důležitého
povědomí či pocitu, že jsou Líbeznice náš
domov se vším všudy.
Z Krajského úřadu Středočeského kraje dorazily
první zprávy o výsledcích dotačních řízení.
Překvapení se nekoná. Stejně jako v předchozích
dvou letech jsme od kraje nedostali nic. Tentokrát
jsme žádali o finanční pomoc s výstavbou
kanalizace (2,5 milionu korun), s rekonstrukcí
jednoho kurtu v Areálu zdraví a výstavbou haly
pro stolní tenis (7 milionů korun) a konečně
na pořízení hasičského auta (1,5 milionu korun).
Nezbývá než panu hejtmanovi poděkovat
za přízeň a přemýšlet, jestli by třeba nepomohlo
udělat si z jeho Hostivic alespoň bohaté
partnerské město. Ani po tomto neúspěchu se
ale nevzdáme. Pro další změny v obci prostředky
od státu, Evropské unie či Středočeského kraje
potřebujeme.
Těší mě, že se z nových internetových stránek
obce stává využívaný zdroj informací i prostředek
obousměrné komunikace. I na základě odezvy
od Vás připojujeme k vybraným článkům
otevřenou diskusi. Každý sem může připojit
svůj názor či komentář, pokud ovšem zůstane
u slušného slovníku. V sekci pro Připomínky
občanů můžete nejen položit otázku, ale podívat
se také na otázky jiných návštěvníků webu
a odpovědi vedení obce. Připravujeme další
novinky, které by mohly internetové stránky ještě
zkvalitnit.
Líbeznický zpravodaj má tentokrát osm stran.
Původní rozsah měl být přitom poloviční. I to
ukazuje, že Líbeznice žijí.
Přeji, aby to byl život co nejzajímavější
a nejspokojenější.
Martin Kupka
starosta obce

Číslo měsíce: 810 – to je poslední číslo popisné
přidělené rodinnému domu v Líbeznicích.
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Dokončení ze str. 1
režim částečné uzavírky s řízením provozu „na světla“. V krizovém scénáři se ale musíme připravovat
na úplnou uzavírku. V každém případě ale bude
možné každou část Líbeznic dopravně obsloužit.
To je nepřekročitelná podmínka i kvůli případným
zásahům záchranářů a hasičů.
V posledních týdnech nabrala na tempu i výstavba kanalizace. Většinu dnů pracují v Líbeznicích tři
party stavařů. Zhotovitel tak vyšel vstříc našemu
požadavku, aby se většinu prací podařilo zvládnout
v letošním roce. Na problémová místa v lokalitě
Na Sklace a U Kola tak dojde ještě v klimaticky vlídnějším období. Dohodli jsme se zároveň, že i kvůli
lepšímu usazení zásypů v příkopech se bude většina povrchů obnovovat až na jaře příštího roku.
Velmi pečlivě přitom kontrolujeme hutnění a skladbu materiálu, kterým se nově položené potrubí
zasypává. Jsme si vědomi toho, že to bývá jedno
z nejrizikovějších míst při stavbě kanalizace.
Spolu se zhotovitelem se téměř denně vypořádáváme se změnami projektu. Ten totiž vznikal před
více než čtyřmi lety a tehdy nebylo možné doladit všechny detaily. Ty se tedy upřesňují za chodu
a na mnoha místech se mění nejen vedení jednotlivých přípojek, ale i hlavního řadu. Je to místy
docela dobrodružná práce – pro zhotovitele, obec



i samotné vlastníky nemovitostí. Jinak to ale v daném případě nemůže být.
Stavební ruch v dalších měsících bude vyžadovat
větší toleranci všech občanů Líbeznic. Výkopy uprostřed Mělnické mnoha lidem zkomplikují život. Zároveň děláme všechno pro to, aby se s opravami komunikací po výkopech změnila tvář obce k lepšímu.
Na internetových stránkách obce najdete dvě nové
studie budoucího architektonického řešení náměstí.
K finálnímu tvaru se budeme blížit po krůčcích. První z nich ale uděláme na podzim se zasypáním kanalizačních výkopů. Zároveň bychom chtěli postavit
kvalitní chodník ve Zdibské ulici, kde se rovněž bude
pokládat kanalizace. Totéž platí pro Mělnickou ulici
v části u kapličky. Jsme dohodnuti s investorem komplexu domů Ve Dvoře a s Českou masnou, která potřebuje do země položit nové kabely, že spojíme síly
a zrekonstruujeme v této části chodník po levé straně
Mělnické ulice ve směru od centra obce. Pokud by se
nám podařilo uspět se žádostí na dotaci pro projekt
sítě cyklostezek v obci, pokusili bychom se vybudovat
nový chodník a cyklostezku v Družstevní ulici. S investorem obchvatu je totiž předběžně domluveno,
že přispěje k rekonstrukci povrchu této komunikace
v celé šířce. S ohledem na finanční možnosti obce jde
zatím jen o plány. Jak ale zpívá Marek Eben v jedné
své písni: „Makáme na tom.“
František Závorka

Chceme být
dobrou školou
s rodinnou
atmosférou

Do funkce ředitelky jste nastoupila před 8
lety v situaci, kdy škola vyžadovala rychlou
pomoc a téměř krizové řízení. Jak hodnotíte
dnešní stav pedagogického sboru? Stačila jste
si za ten čas vybudovat k Líbeznicím vztah?
K Líbeznicím mám vřelý vztah již od dětství. Navštěvovala jsem zdejší školu jako žákyně. Po skončení vysoké školy jsem zde začala učit. V roce 2003
jsem se zúčastnila konkurzu na místo ředitelky.
V této době bylo opravdu nutné řešit vzniklou krizi,
jak ve vedení školy, tak i v rozpadlém učitelském
sboru. V posledních letech je pedagogický sbor stabilní s učiteli, kteří mají odpovídající pedagogické
vzdělání a několikaletou praxi ve školství.
Líbeznická škola je díky nedaleké metropoli
vystavena mnohem silnějšímu konkurenčnímu
prostředí než podobně velké školy na jiných
místech. Jak se tato konkurence do atmosféry
školy promítá?
Postavení líbeznické školy v konkurenčním prostředí pražských škol není jednoduché. Přestože
škola nabízí standardní a v mnohém i nadstandardní výchovu a vzdělávání žáků, narážíme občas
na kritiku některých rodičů. Pokud nejde o ne
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zahájení dokončení
Na Rybníčku, U Studánky

3/2011

6/2011

Přečerpávací stanice

3/2011

4/2011

Kanalizace

4/2011

6/2011

Družstevní

8/2011

8/2011

Mělnická I/9 od č.p. 275 k č.p .39

8/2011

8/2011

Kanalizace

8/2011

8/2011

Povrchy

8/2011

8/2011

Mělnická I/9 od č.p. 152 k č.p .252

8/2011

10/2011

Kanalizace

8/2011

9/2011

Povrchy

9/2011

10/2011

Zahradní

5/2011

9/2011

Přečerpávací stanice

5/2011

6/2011

Kanalizace

9/2011

9/2011

Mírové náměstí

5/2011

9/2011

Na Hůrce, Sklenářská

5/2011

6/2011

Zdibská

9/2011

10/2011

Povrchy

9/2011

10/2011

Na Skalce, U Kola

9/2011

10/2011

Povrchy (pokud není uvedeno jinak)

2/2012

3/2012

Dokončovací práce, předání hotové stavby

3/2012

3/2012

Jde jen o orientační termíny, v průběhu stavby může a patrně
bude docházet ke změnám

umožňuje i pedagogům další vzdělávání a rozvoj
vlastních aktivit. Budou mít možnost vytvářet digitální učební pomůcky a materiály, za které získají vyšší finanční ohodnocení. Jde o dotaci, která
zohledňuje a hodnotí i náročnou práci dnešního
kantora. Ve druhé fázi (za 14 měsíců od začátku
realizace projektu – od 1. 9. 2011) budou finanční
prostředky využity k zakoupení interaktivních tabulí
do více tříd prvního i druhého stupně.

ROZHOVOR

S celkem 35 zaměstnanci představuje patrně
největší „firmu“ v Líbeznicích. Denně se navíc
stará o 347 svěřenců. Řeč je o líbeznické základní škole. Doposud jsme vám v rozhovorech představovali jednotlivé zastupitele. Závěr školního roku je ale symbolická příležitost
představit v rozhovoru právě ředitelku základní školy Ivanu Pekárkovou.

Harmonogram dostavby kanalizace:

Foto Lubomír Vosáhlo
opodstatněné fámy a třeba i pomluvy, snažíme se
problémy okamžitě řešit.
V poslední době jsme zaznamenali celou řadu
úspěchů. Naši žáci se umísťují na stupních vítězů
mnoha soutěží. Možná se málo ví, že provozujeme také praktické třídy, kde se dětem s menším
nadáním či poruchami učení věnují speciální pedagogové. Dosáhli jsme v této oblasti výborného
odborného hodnocení.
Těší nás samozřejmě uznání rodičů, kteří k nám
přihlásili děti z jiných škol. Oceňují zejména, že
jsme školou rodinného typu.
Informovali jsme ve zpravodaji, že se vám
podařilo pro školu získat téměř dva miliony
korun z evropských fondů. Co všechno se díky
těmto prostředkům ve škole změní?
Dotace z EU je rozdělena na 2 etapy. V první fázi
škola využije 60 % celkové částky. Bude vybudována multifunkční učebna, zaměřená především
na výuku cizích jazyků. Část financí bude využita
na zkvalitnění výuky. Zakoupíme například výukové
programy Škola za školou a Pohádková škola. Jsou
to programy s řadou výukových cvičení pro rozvoj
gramotnosti žáků ve všech předmětech. Výukové
programy budou moci žáci i jejich rodiče využívat
také on-line o víkendech. Některé hodiny bude
možné dělit na skupiny podle nadání dětí. Dotace

Co pokládáte za nejdůležitější změny, které
škola v nejbližších letech potřebuje?
V posledních letech dochází k nárůstu žáků
a škola řeší nedostatek prostorů pro kmenové třídy. Zastaralé odborné učebny přestávají plnit svou
funkci. Z důvodu velkého počtu žáků je využíváme
jako běžné třídy. Do budoucna bychom ale chtěli
odborné učebny obnovit a modernizovat. Velkou
finanční zátěží pro školu je platba za topení a elektřinu. Teplo odchází nedoléhajícími okny. Řešením
je zateplení budovy a výměna oken, popřípadě
změna vytápění. Spolu s obcí se na řešení tohoto
problému snažíme najít peníze. Obec podala žádost o dotaci v rámci programu Zelená úsporám.
Podpora veřejným budovám ale byla nedávno
v tomto programu plošně zrušena. Znovu proto
hledáme další dotační příležitosti. Zateplení školy je
určitě nejvážnější aktuální problém. Nedostačující
začíná být také kapacita tělocvičny. Ke sportovnímu vyžití žáků by přispělo multifunkční hřiště v rozlehlém areálu školy. I pro tuto investici hledá obec
intenzivně nezbytnou finanční pomoc.
S čím budete po prázdninách začínat nový
školní rok? Co chystáte pro děti v příštím roce?
Školní rok 2011/2012 bude obzvlášť slavnostní.
V tomto roce si připomeneme 55. výročí založení
školy. K této příležitosti chystáme Den otevřených
dveří. Tímto bych ráda pozvala všechny absolventy
líbeznické školy a jejich pedagogy k prohlídce školy
v den Líbeznického posvícení – v sobotu 10. září.
Pro žáky chystáme slavnostní otevření jazykové
učebny, celoroční vzdělávací projekty zpestřující
výuku, širokou nabídku zájmových kroužků, výchovně vzdělávací pobyty v různých koutech České
republiky, řadu sportovních turnajů a soutěží.
-na-
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Křivolaká cesta
k zateplení školy

 TÉMA
Kudy kam v srpnu
Dopravní situace v Líbeznicích po 1. srpnu
2011, kdy dojde ke zprovoznění obchvatu
a zároveň začnou práce na položení kanalizace v Mělnické ulici. Obec usiluje o to, aby

byl provoz řízen „na světla“. I tak je ale možné očekávat dopravní komplikace. Využít
bude možné objížďku přes Bašť.

Bašť

Líbeznická základní škola nutně potřebuje nový
kabát a výměnu oken. O dotaci na zateplení objektu
usilovalo už předchozí vedení obce. Bohužel se na Líbeznice neusmálo před časem dotační štěstí v rámci
Operačního programu životní prostředí. Nedávno
byla plošně zrušena veškerá podpora pro veřejné
stavby v rámci programu Zelená úsporám. V pořadí
druhá velká dotační žádost pro školu tak propadla
bez naděje, že se finanční prostředky podaří získat.

Mělník

9

mož
n
smě á objížď
r Mě
lník ka

244

Líbeznice

Praha
243

Praha

Zapojte se
do třídění biodpadu
Na základě přání několika občanů Líbeznic
i na základě naší snahy zlepšit nakládání s odpady jsme zkusili prověřit, zda by bylo možné
rozšířit možnost třídění odpadu i o biologickou složku odpadu z kuchyně a ze zahrady.
Základní třídění probíhá sice už v současnosti, kdy veškerý biodpad ze zahrad dovezený
do sběrného dvora putuje dále do kompostárny. Další krok k ekologicky šetrnému odpadovému hospodářství je přiblížit možnost třídění
bioodopadu k jednotlivým domácnostem.
Po dohodě se společností IPODEC-ČISTÉ MĚSTO,
a. s., která v naší obci zajišťuje odvoz komunálního
odpadu, včetně vytříděných složek, spouštíme pilotní projekt sezónního sběru biodpadu.

Velká a malá – nádoby na bioodpad. Foto -na-
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Zapojení do tohoto projektu je zcela dobrovolné.
Třídění a sběr biodopadu bude probíhat za těchto
podmínek:
n Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr
bioodpadu by byly zájemcům o tuto službu
bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního
vztahu).
n Odvoz by probíhal 1x za 14 dní, od dubna
do konce listopadu, v roce 2011 by první odvoz proběhl na začátku července.
n Cena za poskytování služby činí 60 Kč měsíčně u menší nádoby a 110 Kč u větší nádoby (tj.
480 Kč za sezónu u menší a 880 Kč za sezónu
u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH ve výši
20 %, v roce 2011 by platba byla přiměřeně
snížena).
Ptáte se k čemu by vám třídění bioodpadu
bylo dobré?
n Nemuseli byste s posekanou trávou, spadaným listím či plevelem spěchat každou sobotu
či středu do sběrného dvora. Ušetřili byste čas
a případně i pohonné hmoty.
n Snadno a ekologicky zlikvidujete také většinu
bioodpadu z kuchyně.
n Chovali byste se odpovědněji vůči svému životnímu prostředí. Pokud se bioodpad kompostuje a kompost ukládá do půdy, dochází k uložení vázaného uhlíku do půdy ve formě humusových látek a organominerálních komplexů. Jedna tuna zkompostovaného bioodpadu může
ušetřit cca 352 kg emisí CO2. Kompostováním
byste přispívali ke snižování emisí skleníkových
plynů a k ochraně životního prostředí.

Okamžitě jsme se začali poohlížet po nových
možnostech a zjistili, že bychom se za nových podmínek mohli znovu ucházet o evropské peníze. Nově
bychom ale museli projekt zateplení přepracovat
a rozšířit i o změnu vytápění. Našli jsme pomoc
v odborném týmu Stavební fakulty Vysokého učení
technického v Brně a v nově vytvořeném sdružení Institut pro aktivní domy. Výsledkem společného úsilí
by tak mohl být pilotní projekt pro úsporné rekonstrukce škol z padesátých let. Pro Líbeznice je to hned
dvojí příležitost: Na prvním místě vyřešit zateplení
školy a na druhém místě se dostat do propagačních
materiálů rekonstrukcí šetrných k životnímu prostředí.
Na projektu i dotační žádosti se už pilně pracuje.
Odevzdat je musíme do poloviny srpna.
-mkn

Pokud se třídění bioodpadu za uvedených
podmínek osvědčí, bude obec hledat možnost
zvýhodnění pro ty, kteří se v budoucnu do třídění bioodpadu zapojí.

Pokud vás nabídka rozšíření tříděného sběru odpadů zaujala, napište co nejdříve e-mail na adresu obec@
libeznice.cz nebo se v úřední hodiny dostavte přímo
na Obecní úřad Líbeznice. E-mail musí obsahovat vaše
jméno a příjmení, adresu a také telefonický kontakt,
abychom se s vámi mohli spojit. Nejpozdější termín pro
přihlášení do pilotního projektu je pondělí 27. června.
Následně budete informováni o smluvním zajištění nabízené služby a proti podpisu předávacího protokolu
Vám bude předána nádoba příslušné velikosti.
Martin Kupka
Co patří do nádoby na bioodpad:
posekaná tráva • spadané ovoce (prokládané
trávou a řezem z keřů) • řezanka a větvičky
z ořezu keřů • zemina z květin bez květináčů
• plevele • pokojové rostliny • listí (bez smetků z ulice) • odpady z ovoce a zeleniny (okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek apod.) •
skořápky z vajec • slupky z citrusových plodů
• sedliny kávy a čaje (i s papírovým filtrem),
čajové sáčky • květináče z lepenky a rašeliny.

Co do nádoby na bioodpad nepatří:
podestýlka od drobných domácích zvířat •
pleny • pytlíky z vysavače • oharky z cigaret • uhelný popel • smetky z ulice • zbytky
omáček, pomazánek, majonézových salátů •
oleje • kosti.
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ního automobilu značky Audi najel na betonové
ochranné obrubníky před číslem popisným 143,
převrátil se na bok a po boku pokračoval smykem
dalších cca 30 m. Následně došlo k úniku provozních kapalin (olej, chladicí kapalina). Zda jel řidič
příliš rychle, nebo se nevěnoval řízení, je v šetření policie. Naše jednotka převzala místo nehody
od profesionálních hasičů z Neratovic, kteří vozidlo převrátili zpět na kola. Naše jednotka provedla
zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem
a komunikaci uklidila.

líbezničtí hasiči

Líbezničtí hasiči
na výjezdech
Líbeznická jednotka SDH patří mezi nejaktivnější v regionu. Dokazuje to i zpráva starosty
sboru Zdeňka Horáka:
20. 3. Jednotka SDH pomáhala při vyčištění okapů
a svodů na Domě služeb, kde při dešti docházelo
k přetékání vody přes okraje okapů, což komplikuje za deště pohyb po chodnících kolem budovy
a zhoršuje vlhkost obvodového zdiva.
9. 4. Ve večerních hodinách byl vyhlášen ostrý poplach s výjezdem na požár zahradní chatky do satelitu, který se nachází na okraji obce Hovorčovice.
Nutno dodat, že majitel chaty týden před událostí zjistil, že mu v chatce někdo načerno přespává
a zanechává po sobě značný nepořádek. V rámci
úklidu majitel vyhodil všechny odpadky, krámy
a matrace. Týden nato mu lehla chatka popelem.
19. 4. byl ostrý výjezd na skládku mezi obce Bašť
a Předboj, kde došlo k zapálení navezeného odpadu a složeného chroští. Zde zasahovaly čtyři jednotky a naše jednotka nakonec musela použít vodního
děla k rozmetání zbytků požářiště, neboť jedině
naše vozidlo bylo vybaveno vodním dělem. Jinak by
všichni zasahující hasiči museli vzít do rukou kopáče a lopaty a celé požářiště rozhrabat a lokalizovat
poslední ohniska a tyto zahasit.
20. 4. Naše jednotka vyjela k likvidaci požáru vzniklého samovznícením komunálního odpadu ve sběrném dvoře v Líbeznicích.

 KRÁTKÉ ZPRÁVY
n Komunitní centrum. Brigádou několika líbeznických občanů a zástupců občanských spolků
začala koncem května připravovaná rekonstrukce
přízemí „Staré školy“ pro nové komunitní centrum. Otevírat by se mělo nejpozději v září letošního roku. Prvním krokem jsou bourací práce a také
kompletní výměna kanalizačního potrubí a vodovodních rozvodů.

•••
n Označení schránek s pytlíky pro psy. Technické služby obce Líbeznice pravidelně vyvážejí speciální koše, které slouží pro úklid po psech. Na začátku jara obec doplnila ke košům také schránky
na papírové pytlíky. Samotné pytlíky slouží často
k docela jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
Mizí proto často rychleji, než se je při pravidelné
obhlídce podaří doplnit. Abychom zabránily opakovanému zklamání pejskařů z absence pytlíků,
zavádíme nový jednoduchý systém doplňování.
Označili jsme nově každou schránku číslem. Pokud pytlíky dojdou v mezidobí mezi pravidelnými
obhlídkami, stačí nahlásit číslo schránky formou
elektronického formuláře na webu v sekci „Připomínky občanů“ nebo poslat jednoduchou sms
na číslo 602 137 850.

•••
n Hlášení místního rozhlasu. Na základě odezvy
několika občanů jsme se rozhodli změnit režim vysílání místního rozhlasu. Určili jsme jeden čas pro
tato hlášení, a to těsně před prvními zprávami před
sedmou hodinou večerní. V jiných časech zařadíme
jen mimořádná hlášení, kde by zdržení mohlo být
ke škodě věci.
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Na Dětském dni zkoušeli hasiči nové talenty.
Foto -mk14. 5. Vyhlášen ostrý poplach při požáru rodinného
domu v obci Měšice pod viaduktem. Tento objekt
je neobydlený a značně zanedbaný. Majitel žije někde v Karlových Varech. Na místě zasahovalo celkem pět jednotek – dvě jednotky profesionálních
hasičů Neratovice, jednotka SDH Líbeznice, dvě
jednotky SDH Veleň. Oheň byl lokalizován v prvopočátku, proto došlo jen k relativně malé škodě
v půdním prostoru. Zde je nutno ještě upozornit,
že při obhlídce objektu po likvidaci požáru byla
v dalších půdních prostorách nalezena ohořelá PET
lahev se zbytkem benzinu. Šlo o možnou příčinu
vznícení. Případ proto prošetřuje policie.
15. 5. Technický zásah, a to v domě u paní Pelcové,
kde byla ze sklepa odčerpána voda pomocí přenosného stacionárního čerpadla.
15. 5. Výjezd k požáru do obce Veliká Ves, kde došlo k požáru plastů.
23. 5. byla naše jednotka povolána k dopravní nehodě v naší obci, kde ve Zdibské ulici řidič osob-

28. 5. Naši členové se účastnili dětských dnů v obcích Sedlec a Měšice. Ve spolupráci s kulturní komisí a vedením obce připravují Dětský den v naší obci
a to na 11. 6. 2011.
30. 5. byla jednotka SDH požádána telefonicky
starostou obce Měšice panem Lancem o zásah
v zámeckém parku (nemocnice LDN), kde došlo
k zahoření pařezu, a to v důsledku odhození nedopalku cigarety. Všichni pochopí, co by mohlo
následovat, kdyby si nebezpečí požáru nevšiml
jeden zodpovědný občan. Vzpomeňte na záběry
v televizi, kde hasiči bojují i několik týdnů s požáry
porostu v důsledku sucha, kdy se oheň snadno šíří
kořenovým systémem stromů.
Jako starosta hasičů děkuji všem spoluobčanům
za pochopení, když je někdy ve večerních či nočních hodinách ruší siréna, která vyhlašuje poplach.
Jiná možnost, jak vyhlásit poplach a současně varovat všechny občany, ale není. Siréna se navíc spíná
dálkově po impulzu ze středočeského operačního
střediska hasičů.
Hasiči také oceňují spolupráci s naší Obecní
policií, která při výjezdech pomáhá při zajištění
bezpečného průjezdu požárního vozu a dělá nám
předvoj.

 VYSVĚTLENÍ

 UDÁLOSTI

Proč platíme
vyšší daň
z nemovitostí

Na Vejšlap vyšláplo
téměř 200 lidí

Do líbeznických domácnosti dorazily v uplynulých týdnech složenky pro zaplacení vyšší
daně z nemovitostí. Ptáte se, proč je částka
vyšší než v předchozích letech. Přinášíme
alespoň stručné vysvětlení.
O zvýšení indexu pro výpočet daně z nemovitosti rozhodlo v polovině loňského roku ještě
předchozí zastupitelstvo obce. Z hlediska dalšího života a rozvoje obce je toto rozhodnutí
rozumné, i když nutně nepopulární. Obec musí
řešit a opravdu řeší celou řadu problémů – aktuálně kanalizaci, stav komunikací, obecní zeleně,
údržbu zdravotního střediska a dalších obecních
budov. To všechno vyžaduje finanční prostředky,
které obec nemá. Jde přitom o zajištění infrastruktury a služeb, které slouží všem občanům.
Zvýšení daně z nemovitostí je jedna z mála možností, jak zajistit do budoucna více prostředků
na nezbytné obecní výdaje a investice. Vedle toho
samozřejmě obec využívá všech možností dotačních programů. Díky poslední úspěšné žádosti se
v obci dokončuje kanalizace.
Martin Kupka

Jedna z krásných jarních sobot patřila „17. Vejšlapu povodím Mratínského potoka“ – do Máslovic
a zpět. Bylo 21. května a už od ranního startu přálo
pěším i cyklistům počasí.
Letošního vejšlapu se zúčastnilo 132 cyklistů
a 50 pěších, také 2 pejsci se svými páníčky a rodina
s miminkem v kočárku.

Zájem byl letos tak velký, že dokonce pro všechny
nevyzbyly mapy. Přesto se ale nikdo neztratil. Většina
účastníků se v cíli posilnila občerstvením, které daroval
supermarket Globus Čakovice. Diplomy připravilo Regionální muzeum Praha-východ a poděkování patří také
panu Stibalovi, který i tentokrát pořadatelům pomohl.
Další 18. Vešlap se bude konat 24. září 2011.
Bližší informace na www.pochod.unas.cz.
Marie Krejčová

Líbeznický zpravodaj 6/2011

Líbeznický zpravodaj č. 6, červen 2011, ročník 9



MÍSTOPIS

Chrupavka
V blízkosti zdravotního střediska je místo, které se nazývá Chrupavka. Do 80. let
20. století se tato volná plocha nacházela
na okraji obce. V minulosti v podzimním čase
na ni zemědělci z celého regionu sváželi sklizenou úrodu cukrovky.
Řepné bulvy byly uloženy na velkých haldách.
V blízkosti ulice Východní byly dvě váhy, které
sloužily k vážení povozů a později nákladních automobilů naložených cukrovkou. V místě schodiště
v Areálu zdraví nebyl svah jako nyní, ale kolmá cihlová zeď a pod ní vedly koleje vlečné dráhy Mratínky. Ještě v 60. letech po nich mašina jezdila. Vláček zastavil pod kolmou zdí a do vagonů se shora
nakládala řepa. Pro nás děti byla úžasná podívaná
na kouřící mašinku Věru, jak v podzimním čase
jede k Měšicím, a pak dále do cukrovaru Čakovice, ve kterém tehdy pracovali lidé z obce. Cukrovar
Čakovice tehdy zásoboval kvalitním cukrem (bílým

Vzpomínám na závody na bobech: Když se řekne boby, dnešní děti si je představí nejrůznější barevné plastové varianty. Ale boby, které znám ze
svého dětství, si kluci a jejich otcové sami doma
vyráběli z žehlicích prken a starých bruslí. Daly se
i řídit a záleželo na zručnosti jejich tvůrce, a pak
samozřejmě na odvaze a sportovním talentu.
Počátek dráhy byl od domu Suchých nebo Korejsů a konec v místě dnešní haly pro stolní tenis.
Výbava pro zimní sporty byla přiměřená době.
V 60. letech se většinou nosily tlusté, bavlněné
tepláky nebo manšestráky, na které se sníh krásně
nalepil, a tak se děti vracely k domovu více podobné sněhulákům. Ale nevzpomínám si, že by nám
byla zima. Domů jsme odcházeli až ve chvíli, kdy už
jsme opravdu museli. Svůj volný čas jsme nejraději
trávili venku v partě dětí.
Odchodem zimy Chrupavka neosiřela. Sloužila
i jako obecní pastvina, a to ještě v 60. letech. Dříve
na ni děti vyháněly husy a kozy, o které se v domácnosti musely starat. Ovšem poválečná generace dětí již tyto povinnosti nemívala.
Líbeznice byly ještě do poloviny 20. století převážně zemědělskou obcí a v každém domě chovali slepice, husy, kachny, prasata a králíky – nebo
spíše králíci, jak se u nás vždycky říkalo. Řepa

 TÉMA
Nový chodník
na hřbitově
Na líbeznickém hřbitově se podařilo dokončit další
metry chodníku. Obec do vybudování nového chodníku ze zámkové dlažby na hřbitově vložila necelých
100 tisíc kroun. Chtěla vyjít vstříc všem, kteří si v minulosti stěžovali na blátivou cestu po deštích. Údržba
hrobů by teď měla být jednodušší. Zároveň podoba
chodníku odpovídá pietě místa. Nový povrch položil
správce hřbitova Václav Vašenda.
-na-

Chodník položil správce hřbitova V. Vašenda. Foto -na-

Baráčnictvo

Pohled z místa, kde se kdysi skladovala řepa. Foto -mkzlatem) nemalý kus světa. Líbeznická občanka paní
Krbcová, která v něm i se svým mužem pracovala
desítky let, mi vyprávěla, jak balila cukrové homole,
které se exportovaly i do arabských zemí.
Zpravidla kolem Vánoc byla řepa odvezena a plocha se uvolnila. Napadl-li sníh, místo se proměnilo
v centrum zimních sportů. Staří, mladí sáňkovali,
bobovali nebo se klouzali.

cukrová i krmná byla důležitým krmivem pro tuto
domácí zoologickou. A na podzim, když začal
foukat vítr ze strnišť, kluci na Chrupavce pouštěli
draky.
Pro nás pamětníky je Chrupavka důležitým místem dětských her. Dnes je z větší části zastavěna.
Hana Závorková
ředitelka Regionálního muzea Praha-východ

Nádražní

k rychlému rozvoji železnic. Na našem území byla
jako jedna z prvních v roce 1872 zprovozněna trať
z Prahy do Turnova. Nejbližší zastávkou pro líbeznické občany na této železniční trati byly Měšice.
Dnes patrně jen málo lidí chodí na vlak do Měšic.
Jednodušší, pohodlnější a rychlejší je autobusová
doprava. Ale ještě do první poloviny 20. století většina našich předků, jezdila do Prahy vlakem z měšického nádraží .
Vlaková souprava mívala někdy až 10 vagonů,
přeplněných pasažéry. Na nádraží do Měšic se samozřejmě chodilo pěšky. Původní silnice do Měšic
vedla od barokní kapličky P. Marie, dále pak podél míst, kde nyní stojí základní škola. Po vzniku
nádraží v Měšicích byla vybudována silnice za kapličkou, která zkracovala trasu k nádraží. Podél ní
byly v roce 1906 vysázeny hrušně, které pocestným
zpříjemňovaly cestu.
Hana Závorková
ředitelka Regionálního muzea Praha-východ

Technický vývoj Evropy ve druhé polovině 19. století se zrychlil. Zásadní podíl na změně životního stylu
tehdejší doby měly stroje poháněné párou. Nutnost přemisťovat lidi, věci snadněji a rychleji vedly

Pohled k Líbeznícím z Nádražní ulice. Foto -na-
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Baráčnictvo – ten název může mezi mladší generací
vzbuzovat zavádějící vysvětlení. Se stavbou domů totiž tato organizace nemá nic společného. První spolek
baráčníků vznikl v Kolíně roku 1873. Bylo to období
zakládání mnoha druhů různých vzdělávacích, podpůrných a vlasteneckých sdružení. Název je odvozen
od kolínského hostince Baráček, kde se první baráčníci
scházeli. Věnovali se podpoře vdov, sirotků, dalších potřebných lidí a tuto činnost spojovali s vlastenectvím.
Dnes je Baráčnictvo jedinou organizací v České republice s náplní národopisnou, vlastivědnou, vzdělávací, humanitární a lidskou, která od samého vzniku
nikdy nezměnila své poslání, protože jej měnit nemusela. Hájí všechno bohatství, které bylo našimi předky
po celá staletí vytvářeno. Kořeny svého vzniku má zasazeny mezi buditeli národa v době, kdy český národ
čelil tlaku cizích vlivů a kdy česká řeč mateřská byla pomalu popelkou na vzdáleném venkově, zatímco města
byla germanizována. A právě z této doby vyšli posíleni
na duchu čeští spisovatelé, národopisci, vědci i politici,
kteří neohroženě bojovali za práva českého národa.
Jsme organizací dobrovolnou, to znamená, že
musíme udržovat mezi sebou kázeň dobrovolně,
vážit si jeden druhého, rozvíjet dobré vztahy mezi
všemi a vytvářet tak hezké a příjemné prostředí,
ve kterém společně žijeme. Projevit jeden druhému
důvěru, bez níž nelze vytvářet hodnoty, ze kterých
můžeme mít všichni užitek. Nemůže nám nikdo vyčítat jako přežité, že ctíme odkazy našich předků,
že nosíme příležitostně kroje, které nosili již naši
předkové. Snažíme se zachovávat tradice, zvyky
a vhodné obyčeje, vážíme si památek, zpíváme
národní písně, tančíme staročeské tance, aby nezapadly v zapomenutí. V tom je ukryta naše národní
hrdost, bohatství našeho lidu a my baráčníci můžeme být hrdi na to, že jsme nositeli těchto hodnot.
V Líbeznicích je Baráčník od roku 1934. V současné době je nás jen 48, ale byla doba, kdy bylo
přes 100 členů. Přesto se snažíme udržet tradici a scházíme se každou druhou středu v měsíci
od 18.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přivítáme každého, kdo přijde mezi nás.
Věra Vörösová
Syndička OB
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 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Týden v přírodě
Ve dnech 21. 5. – 28. 5. 2011 se šest tříd líbeznické školy zúčastnilo sportovně relaxačního
pobytu v Jizerských horách – v Janově nad
Nisou a ve Smržovce.
Děti prožily týden nabitý turistikou, sportovními
soutěžemi a výlety. Nezahálely ani chvilku. Vytvořily
si sedm věkově smíšených družstev, která pod ve-

Líbezničtí skauti
pořádali Svojsíkův
závod
V polovině května uspořádalo líbeznické
skautské středisko Willi v nedalekém Zloníně základní kolo Svojsíkova závodu pro Prahu-východ. Tento závod se již tradičně koná
od roku 1946 na počest zakladatele českého
skautingu Antonína Benjamina Svojsíka.
Celý závod trval šest hodin, během kterých hlídky
pomocí mapy a buzoly hledaly jednotlivá stanoviště, kterých bylo celkem dvanáct. Z našeho střediska

dením svých kapitánů celý týden s nadšením sbírala body za svoji aktivitu. Skupinky si vymyslely svůj
název, pokřik a znak. Mezi členy se objevili velmi
schopní výtvarníci, moderátoři, tanečníci, zoologové a sportovci. Vynikly i herecké a organizátorské
schopnosti některých žáků.
Během celého pobytu je neopustilo sluníčko,
dobrá nálada a chuť soutěžit a poznávat nové věci
a kamarády. Velmi příjemným překvapením bylo,
jak se starší žáci dokázali perfektně postarat o své
mladší spolužáky, motivovat je k aktivní práci pro
skupinu a nezištně jim pomáhat.
Dana Sobotková,
učitelka ZŠ
se závodu účastnily dvě hlídky. Dívčí „Čokoblechy“
a chlapecká „Netopýři“. Svojsíkův závod je příležitost porovnat si svoje znalosti s jinými skauty. Proto
jsme museli během závodu například rozdělat oheň,
přepálit provázek a zahladit ohniště, prověřit si svoje
znalosti z astronomie, připravit si batoh na výpravu,
nebo ošetřit lehké i vážnější úrazy. Na tento závod
se všichni pilně připravovali, aby mohli postoupit
do krajského kola. To se ale nikomu z našeho střediska letos nepovedlo. Čokoblechy byly diskvalifikovány, protože dorazily patnáct minut po daném limitu.
Naše hlídka Netopýrů se umístila na třetím místě.
Letošní závod se velmi vydařil. Počasí nám přálo
a i přes náš neslavný úspěch jsme si závod všichni
užili. Doufám, že naše úspěchy v příštím ročníku
budou zdařilejší.
Josef Vyhlídal

První šestiboj
mateřských škol
v Líbeznicích
Ve čtvrtek 26. 5. 2011 v 10 hodin vypukl na fotbalovém hřišti v Líbeznicích 1. ročník šestiboje
mateřských škol z Líbeznic, Mratína a Sluhy.
Úspěšnému průběhu napomohlo nejen krásné
slunné počasí, ale především organizátoři – MŠ
Líbeznice, Obecní policie a 1. FC Líbeznice. Desetičlenná družstva (5 chlapců a 5 dívek) se utkaly
v šestiboji: překážkový běh, slalom, skoky v pytlích,
hod na cíl, skok do dálky a chůze na chůdách. K nejlepším výkonům družstev chlapců a dívek a báječné
atmosféře pomáhalo „fandění“ jejich kamarádů.

Pepinka z Líbeznic závodila jako o život.
Foto Rudolf Sedlák
Na 1. místě se umístila MŠ Sluhy, 2. místo patřilo
nám – MŠ Líbeznice a 3. místo MŠ Mratín. Vše proběhlo za pomoci žákyň druhého stupně ZŠ Líbeznice. Odměnou za veliké úsilí a reprezentaci svých
školek byl kromě medailí, diplomů a drobných dárků soutěžícím i přípitek ze získaných pohárů.
Vyvrcholením celého šestiboje se stalo klání mezi
ředitelkami, které za velikého potlesku a křiku dětí
vyhrála díky obětavému výkonu naše ředitelka Martina Podlipná, na druhém místě se umístila ředitelka
MŠ Mratín a třetí místo obsadila ředitelka MŠ Sluhy.
Další ročník šestiboje mateřských škol se bude
konat v Mratíně.

 UDÁLOSTI

Nástup skautského oddílu. Foto archiv Willi

Mladí líbezničtí
recitátoři opět
bodovali

Ve své kategorii se na druhém místě umístila Ivana Rozlílková i Kateřina Šoltysová. Hanička Vítová
získala ve své kategorii první místo!
Všem účastníkům patří poděkování za reprezentaci školy a vítězům navíc gratulace.
Šárka Mišurcová,
učitelka ZŠ

V pondělí 9. 5. vyrazila skupinka šikovných
recitátorů z líbeznické školy do Brandýsa
nad Labem, kde se konal 13. ročník tradiční
recitační soutěže Macharův Brandýs.
V krásných prostorách brandýského zámku přednášelo své texty mnoho talentovaných dětí. Naši žáci
nám opravdu neudělali ostudu. Všichni si vyslechli zasloužený potlesk přítomných posluchačů a někteří si
odnášeli také ceny udělené odbornou porotou.
V Brandýse nás reprezentovali: Kateřina Šoltysová
z 2. ročníku, Kristýna Rollová a Petra Vorlíčková ze 3.
ročníku, Hana Vítová ze 4. ročníku, Barbora Mědílková
z 5. ročníku, Tomáš Vyhlídal ze 6. ročníku, Ivana Rozlílková ze 7. ročníku a Štěpánka Oliveriusová z 9. ročníku.
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Úspěšní recitátoři z líbeznické školy. Foto archiv ZŠ

Na kuličky
letos pršelo
Letošní Kuličkiáda se konala v neděli 15. května
v Areálu zdraví v Líbeznicích. Tradičně se pořádání
chopili líbezničtí skauti. Soutěžilo se ve dvou skupinách: mladší do 10 let a starší nad 10 let. Oproti
minulým ročníkům jsme soutěžili ve čtyřčlenných
skupinách každý s každým a nejlepší ze skupiny
postoupil do finálové skupiny, kde se soutěžilo
stejným způsobem. Oproti předchozím ročníkům,
kdy se soutěžilo podle turnajového pavouka, tak
letos proběhlo více her. Vítězem v mladší kategorii
se stal Jakub Krtil a ve starší Karel Tušek. Jména
obou vítězů budou vyryta do tabulek na putovní
ceně. Zájemci, kteří již vypadli nebo se do soutěže
nezapojili, si mohli zahrát petangue. Odpoledne
se všem zúčastněným moc líbilo i přesto, že nás
na závěr zradilo počasí a trochu jsme zmokli.
Adam Šísler
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 TÉMA
Středočeské
autobusové
dopravě znovu
hrozí kolaps
Vedení Středočeského kraje znovu ohrožuje
autobusovou dopravu v regionu. Obec obdržela dopis, ve kterém kraj informuje o vypovězení smluv s dopravci a o vypsání nabídkových řízení. Současné smlouvy tak přestanou
platit 31. května 2012.
Podle platné legislativy ale není možné nabídková řízení do té doby vypsat, natož vyhodnotit.
K problému se takto jednoznačně vyjádřilo i Ministerstvo dopravy. Hrozí, že se v červnu 2012
z důvodu dalšího pochybení kraje autobusová
doprava v celém regionu zastaví.
Příčinou je, že kraj z neznalosti nebo záměrně ignoruje povinnost nejméně rok před
zahájením nabídkového řízení uveřejnit
oznámení v Ústředním věstníku Evropské
unie. Tato podmínka, která všem případným
uchazečům garantuje dostatek času na přípravu,
vyplývá z příslušné evropské směrnice a do českého právního prostředí byla transponována zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících
č. 194/2010 Sb.
Na problém upozorňuje v dopise adresovaném
ostatním obcím a městům skupina středočeských

primátorů a starostů, mezi kterými jsou líbeznický
starosta Martin Kupka, Raduan Nwelati, primátor
Mladé Boleslavi, Dan Jiránek, primátor Kladna, Veronika Vrecionová, senátorka a starostka Přezletic,
Jakub Nekolný, starosta Českého Brodu, Vladimír
Kořen, starosta Říčan, Ivo Rubík, starosta města
Slaný, Jan Jakob, starosta Roztok, Luděk Jeništa,
poslanec a starosta Vlašimi, Jiří Burian, starosta
Sedlčan a další.
Otevření trhu a zlepšení konkurenčního prostředí říkáme stokrát ano. Stejně jako vytvoření
fungujícího jednotného systému integrované dopravy v regionu. Vypovězení smluv dopravcům
a časově nezvládnutelná nabídková řízení jsou ale
bohužel jen dalším nekompetentním rozhodnutím Středočeského kraje, které veřejnou dopravu
vážně ohrožuje.
Dopravci bez výhledu reálného a právního vývoje
hned zastaví investice do obnovy vozového parku,
což cestující také pocítí. I na lince Neratovice – Praha jezdí starší, méně pohodlné autobusy.
V dopise starostů dále stojí: „Na všech krásných záměrech dopisu z Krajského úřadu
Středočeského kraje bohužel lpí vážný stín
pochybností. Ty vyvolává zkušenost s neprofesionálním přístupem kraje na začátku letošního
roku, kdy bez diskuse s městy a obcemi mělo
dojít k nekompetentním škrtům mnoha autobusových spojů. I díky odezvě starostek a starostů se podařilo alespoň v některých případech
špatná rozhodnutí zvrátit. Druhým důvodem
pochybností jsou zprávy od dopravců, kteří jen
s vypětím všech sil a rezerv čelí zpožďování plateb od Středočeského kraje. Třetím důvodem
pak jsou případy, kdy po omezení objednávky
ze strany kraje některá města a obce hledají z donucení prostředky ve svých rozpočtech,
aby suplovaly povinnosti kraje a zachránily spo-

Aerobikové
cvičení žen
MAMUT FEST 2011
a cvičení rodičů
Atmosféra, která nás
provázela na loňském
s dětmi
prvním ročníku Mamut

 POZVÁNKY

festu, nás brzy přesvědčila o tom, že i další rok si
zaslouží podobné zahájení letních prázdnin. Letos
proto opět rozezní Areál zdraví rytmy mnoha žánrů,
a to poslední předprázdninovou sobotu 25. června.
Do pořádání akce se letos navíc zapojili členové
líbeznického kulturního výboru, což nám umožnilo
posunout kvalitu nejen kapel, ale i celkového programu a produkce o něco dále.
Festival tedy zahájí v 15.00 v duchu etno hudby kapela Malá Bílá Vrána. Poté nás odpolednem
provedou rockový Borky Kempelen, ska-funková
formace Sek Jsi Bombónky a dále z brazilského
turné čerstvě navrátivší se The Spankers. Večer
nakonec uzavřou dvě punk-rock’n’rollové formace Dirty Blondes a Queens of Everything. Charakter akce bude v průběhu festivalu dotvářet
taneční vystoupení či bike-show na tenisových
kurtech.
Nebude chybět ani řádné občerstvení v podobě koktejl baru, pivních stánků či grill stánku. Plánujeme také přizvat čajovnu a pojízdnou kavárnu.
Podobně jako loni navíc chystáme pouťové atrakce
a ve spolupráci s líbeznickými skauty dětský koutek.
Budeme se těšit!
Váš Mamutfest team
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Pomalu se blíží prázdniny a dovolené a tím se přiblížil konec našeho cvičení v líbeznické tělocvičně.
Udržujeme kondici, do našich choreografií vkládáme nové prvky, prostě cvičíme pro radost. Dětičky
s rodiči mají svůj program, hry, soutěže a také tematická cvičení, kde zdokonalují své dovednosti.
Ačkoliv ve škole mají prázdniny a nemáme prostor,
kde cvičit, nebojte se, o cvičení nepřijdete. Naše
cvičitelky cvičí v Neratovicích a v Praze v Čakovicích
i o prázdninách. Tak když se vám bude chtít, budeme se na vás těšit.
Zde je rozpis hodin:
Sport Club Olympia Neratovice,
Mládežnická 422, Neratovice
Po 18.00 – 19.00
St 18.00 – 19.00
Relax La Fabrique Čakovice,
Cukrovarská 33, Praha 9-Čakovice
Út 19.00 – 20.00
Chceme vám popřát krásné léto a úžasnou dovolenou. Děkujeme vám za přízeň. A v září se zase
sejdeme v naší líbeznické tělocvičně. Už se na vás
moc těšíme.
Marcela Ženčuchová

je, které dopravci bez veřejné podpory nejsou
schopni provozovat.“
Skupina starostů se rozhodla vytvořit pracovní
fórum „Dopravu neřežeme – dopravu řešíme“
a přizvala k účasti v něm i ostatní středočeské kolegy. Cílem tohoto fóra je vytvořit co největší tlak
místních samospráv na současné krajské vedení,
aby se neopakovaly chyby v oblasti organizace dopravy a kraj se vydal skutečně k modernější a efektivnější dopravě. Cílem pracovního fóra je shromáždit a formulovat požadavky a představy samospráv
v oblasti veřejné dopravy.
První jednání pracovního fóra „Dopravu neřežeme – dopravu řešíme“ se uskuteční v polovině
září 2011 v Praze. Pozváni budou samozřejmě i zástupci Středočeského kraje a hlavního města Prahy.
-nan Veřejná diskuse o návrzích architektonického řešení Mírového náměstí. Ve čtvrtek 23. června přijďte v 18 hodin do zasedací síně Obecního
úřadu v Líbeznicích ovlivnit svým názorem či připomínkami budoucí podobu Mírového náměstí. První
proměnou by centrum obce mělo projít už letos
v souvislosti se stavbou kanalizace. Už nyní si můžete dva první architektonické návrhy prohlédnout
na internetových stránkách obce www.libeznice.
cz. Jednání se zúčastní také autoři obou skic.

•••
n První příměstský tábor v Líbeznicích. Občanské sdružení Stonožka připravuje na závěr prázdnin
v termínu od 22. do 26. srpna příměstský tábor
pro děti ve věku od 5 do 9 let. Denní harmonogram příměstského tábora počítá s monotematicky zaměřeným dopoledním programem, odpolední
bloky se budou nést ve znamení tvůrčích a sportovních aktivit (venku nebo v tělocvičně). Děti čeká
také výlet do Prahy a okolí, nové hry, tvůrčí dílny
a hlavně spousta zábavy a legrace – to vše pod
vedením zkušených lektorů. Účastnický poplatek za celých pět dnů tábora činí 1550 Kč. Více
informací na www.stonozka-libeznice.cz. Uzávěrka
přihlášek je 26. června 2011.

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme červnovým jubilantům:
Sinecká Anna – 88 let, Raiser Oldřich – 86 let,
Akrmanová Alena – 80 let, Horvátová Jarmila – 65
let, Svobodová Milana – 65 let, Stankov Dimitr – 60
let, Franc Karel – 60 let, Janko Ota – 60 let, Šupová
Stanislava – 60 let, Bielková Margita – 60 let.
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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 směsi. Demontáž menších technologických celků.
Kontakty: 602 284 298, 283 910 864
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