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 TÉMA měsíce
Obecní policie o dva kroky dál
Přelom roku přinesl dvě výrazné změny pro
obecní policii: na konci prosince obec pořídila nový radar a 9. ledna 2012 se strážníkům
i veřejnosti otevřela nová služebna.

Otevření služebny
Po personálním rozšíření a zvětšení spravovaného území se ukázalo, že dosavadní prostory
dvou malých místností v Domě služeb nepostačují. „Hledali jsme proto řešení, které by neznamenalo velké investice, nabídlo dostatečný pro-

nímu pronájmu. Ve výsledku by tak malý „kulový blesk“ měl vynést další prostředky do obecní
pokladny.
Rekonstrukce prostor v přízemí obecního úřadu začala 5. prosince loňského roku. Většinu prací zvládli nad rámec pracovní doby sami strážníci
spolu s pracovníky obecních technických služeb.
„Jedině tak bylo možné udržet náklady na rekonstrukci mírně nad částkou sto tisíc korun. Možná
jsme otevřeli jednu z nejméně nákladných policejních služeben v českých zemích. Hlavní zásluhu
na tom má velitel strážníků
Rudolf Sedlák,“ zdůrazňuje
František Závorka.

Nový radar
Další významnou změnou
pro obecní policii je nákup
nového radaru. Dosud si
obecní strážníci radar půjčovali. Ročně tak musela
obec vynaložit na pronájem
přístroje kolem 100 tisíc korun. „Půjčování ale bohužel
neumožňovalo pružný plán
kontrol kterýkoli den v týdnu a také v libovolnou hodinu,“ vysvětluje Rudolf Sedlák. Nákup nového mobilního měřiče rychlosti za 375
Představení nového radaru při otevření služebny. Foto -mktisíc korun představuje další
stor a bylo snadno dostupné pro občany,“ uvedl výrazné zlepšení podmínek pro práci obecní poprvní místostarosta obce František Závorka. Jako licie. „Nechceme a nebudeme samozřejmě prooptimální se ukázalo upravit prostory dosavadní následovat slušné řidiče. Posvítíme si na ty, kteří
zasedací místnosti v přízemí obecního úřadu pro předpisy porušují skoro s radostí a pravidelně.
potřeby obecní policie. Prostor byl dosud využí- Dosud bylo možné předvídat, kdy jsme mohli
ván jen několikrát za měsíc, stejně jako obřadní měřit. Teď se to může stát v podstatě kdykoli,“
síň o patro výš. Ta by měla v novém roce dostat upozorňuje Rudolf Sedlák. Cílem obce je přispět
s minimálními náklady novou podobu a spojit jak nahodilými kontrolami ve výsledku k větší bezfunkci obřadní síně, tak zasedací místnosti zastu- pečnosti na silnicích. „I díky častějším kontrolám
se projíždějící budou učit jezdit po obchvatu,“ dopitelstva.
Dvě místnosti v Domě služeb, které dosud vy- dává první místostarosta obce František Závorka.
-mkužívala obecní policie, nabídne obec ke komerč-

 KRÁTKÉ ZPRÁVY
Novinky na obecním
webu
Od začátku roku je na obecních webových stránkách k dispozici všem návstěvníkům nová služba
– geoportál obce Líbeznice. Každý si může díky
této aplikaci prohlédnout obec z ptačí perspektivy,
vyhledávat v orientačním plánu obce, v katastrální
mapě a využívat další specifické vrstvy. K dispozici
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je již nyní zakreslení vodovodů a kanalizací. Připravujeme vrstvu územního plánu a síť kontejnerů
na tříděný odpad. Další vrstvy budou postupně přibývat. „Do budoucna si bude moci každý sám jednoduše zkontrolovat, s jakým funkčním užitím pro
jeho pozemek počítá územní plán a jaké sítě k jeho
pozemku vedou. Je to další krok, kterým usnadňujeme lidem cestu k informacím,“ vysvětluje starosta
obce Martin Kupka.
Již v druhé polovině loňského roku přibyla
na obecní stránky Sousedská burza a možnost rezervace obecních prostor. Živé bývají diskuse pod články
a stránka pro připomínky občanů. Průběžně se aktualizuje také stránka obce na sociální síti Facebook.

✍ SLOVO STAROSTY
Milí čtenáři,
začátek roku bývá obdobím silných předsevzetí.
Nebezpečí ale spočívá v tom, že se mnoho krásných
a silných slov často nenaplní a člověk potom bývá sám
ze sebe trochu zklamaný. Proto je lépe si předsevzetí
nedávat a všechno dobré raději rychle vykonat.
Napadlo mě přece jen několik jednoduchých
předsevzetí, které by obci a životu v ní pomohly:
Nebudu přát nic zlého svému sousedovi. Nebudu
nikomu závidět, ani na druhé nasazovat. Nebudu
nikoho pomlouvat. Existuje i skupina předsevzetí
ryze komunálních: Budu uklízet po svém pejskovi.
Budu třídit odpad přímo náruživě. Budu jezdit
pomalu přes obec. Postarám se co nejlépe o okolí
svého domu. Udělám něco pro druhé. Budu se
zajímat o dění v obci a pravidelně sledovat web
a Líbeznický zpravodaj. Možná se už při čtení těchto
slov usmíváte. Píši je samozřejmě s nadsázkou.
Bylo by ale ohromné, kdyby to nadsázka vůbec
nemusela být.
Četl jsem před lety v zahraničí zajímavý dotazník.
Starosta jedné menší obce ve Francii se dotazoval lidí,
zda znají své sousedy, kolikrát si s nimi během roku
popovídali a kolikrát se vzájemně pozvali na kávu nebo
na skleničku. Možná by i v Líbeznicích takový průzkum
ukázal, jak dobré sousedské vztahy tu máme a jak
přátelskou společnost sami vytváříme. Určitě stojí za to
si zmíněné otázky alespoň v duchu položit, a pak s tím
rychle něco udělat.
Začátek roku je také obdobím plánů. Ty mají
proti předsevzetím zpravidla tu výhodu, že bývají
konkrétnější a třeba i psané. Obecní zastupitelstvo
ještě před koncem loňského roku odsouhlasilo plán
investic na rok 2012. Ten je i jasným vyjádřením
priorit. Na prvních místech figurují úprava náměstí
s dopravními opatřeními a zásahy do dalších
komunikací, které zklidní dopravu v obci. Další
významnou prioritou je výstavba nové školky
a v případě úspěchu v dotačním řízení také zateplení
školy. Definitivně dokončíme výstavbu kanalizace
v obci a pohlídáme uvedení všech komunikací
po výkopech do původního stavu. Zbrusu nový
povrch by v celé šíři měla dostat Družstevní ulice,
a pokud získáme dotační prostředky, vybudujeme zde
i chodník s cyklostezkou. Počítáme také s opravou
chodníku u zastávky Líbeznice II. Pokusíme se upravit
bezprostřední okolí domu služeb, aby nikdo nemusel
cestou na poštu nebo na stavební úřad přeskakovat
kaluže a brodit se bahnem. Samozřejmě budeme
shánět další dotační peníze, zejména na zpevnění
komunikací. Loni jsme připravili a podali celkem 10
žádostí. Uspěli jsme jen ve dvou případech. Vedení
Středočeského kraje se ke všem našim žádostem
bohužel postavilo zády. Můžeme si jen přát, aby se
jeho postoj změnil, nebo se změnilo samo. Na podzim
do toho ve volbách budeme moci promluvit sami.
Přeji Líbeznicím a všem jejich občanům dobrý
a úspěšný rok.
Martin Kupka
Číslo měsíce: 2050 – to je počet obyvatel k 1. 1. 2012.
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Pavel Trávníček
a Zdeněk Izer
v Líbeznicích
Líbeznické divadlo připravilo pro místní občany dvě hostující představení pro dospělé. První je
komedie Sborovna, kterou uvádí Divadlo Pavla
Trávníčka 7. února 2012 v 19.00 hod. Úspěšná

Z představení Turné čtyř můstků. Foto -archivkomedie současnosti řeší s osobitým humorem
problematiku učňovské mládeže prostřednictvím
učitelského sboru odborného zemědělského učiliště. Zde se učitelé snaží zvládnout naprosto nezvla-



ROZHOVOR

Bude se nám tady
dobře žít
František Grunt
stojí už více než
rok v čele finančního výboru. Není
to ale jediná jeho
aktivita v rámci líbeznického zastupitelstva. Podílí se
totiž i na mnoha
akcích kulturního
výboru.
Stejně
jako v civilním
povolání i v práci
pro obec spojuje zaujetí pro humanitní obory
s tématy ekonomickými.
Máte za sebou humanitní vzdělání v oboru
historie a společenské vědy. Není ekonomická
oblast tak trochu mimo vaše původní zaměření?
Pravda je, že jsem vystudoval obor, kterému
jsem se potom již nikdy profesně nevěnoval, nemluvím-li o civilní službě ve Filozofickém ústavu
Akademie věd ČR. Druhá pravda je, že za čistého ekonoma jsem se nikdy nepovažoval, ostatně
profesně se věnuji marketingu, nikoli ekonomii.
A jak se to stalo? Již za studií jsem se organizačně podílel na mnoha projektech a tato práce
mě uchvátila natolik, že jsem se jí začal věnovat
i po škole v nakladatelství Kartografie Praha a po-
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datelné žáky, neboť padly všechny morální a etické
hodnoty. Současná učňovská mládež je sice plná
vulgarismů, ale ani učitelský sbor není ideální… Vedle principála Pavla Trávníčka se můžete těšit na Uršulu Klukovou, Kateřinu Kornovou a další.
Dále jsme pro vás připravili premiéru zábavné
show všestranného baviče Zdeňka Izera. Nový
pořad se jmenuje Turné čtyř můstků a diváci se
opět setkají s jedinečným a nezaměnitelným humorem tohoto skvělého komika. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie
nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé
řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.
Partnerkou Zdeňka Izera
v novém programu bude
zpěvačka a finalistka
první řady Superstar Šárka Vaňková. Rozhodně
to jako vždy bude těžký
útok na naše bránice.
Všechny příznivce humoru zveme 29. března 2012 v 19.00 hod.
Doporučujeme zařídit si
vstupenky s předstihem,
již jsou v předprodeji.
Aktuální program našeho divadla naleznete vždy
na www.divadlokouzel.cz.
Vstupenky si diváci mohou zakoupit nejen v pokladně divadla, ale také
každý den vyjma pondělí od 10.00 do 22.00 hodin v Restaurantu Katran.
Petra Pavlíková
stupně k projektovému řízení přibyl i ten marketing, u kterého jsem zůstal.
Loňský rok byl v obci i v celé zemi na události hodně bohatý. Co pokládáte pro sebe
za nejvýznamnější ze života obce?
Zprovoznění obchvatu, dostavba kanalizace,
nové dětské hřiště jsou zcela jistě důležité věci,
já osobně mám největší radost z toho, že přibylo
mnoho možností pro sousedská setkání a navazování nových vztahů mezi spoluobčany. Mluvím
například o vepřových hodech, maškarním bálu,
štedrovečerním punči a dalších takových akcích,
které pomáhají udržovat obecní pospolitost.
Co vás nejvíce zasáhlo v celorepublikovém dění?
Zde bohužel musím na prvním místě jmenovat
smutnou událost z konce roku, kdy tento svět
opustil Václav Havel. Na rozdíl od některých si nemyslím, že tím skončila nějaká etapa, naopak doufám v to, že k jeho odkazu se začne hlásit většina
našich spoluobčanů a témata, jako je poctivost,
spravedlnost, pravda se v nás ještě více upevní.
Mohou být podle vás obecnější témata
předmětem komunální politiky? Mají se jimi
zabývat i politici na radnicích v malých obcích
a třeba i městech?
Podle mě dokonce musejí. Právě na této úrovni,
například ve vesnici, kde mají lidé k sobě blíže, je
třeba ta správná témata a hodnoty šířit a posilovat,
aby si je pak lidé z té vesnice odnášeli do dalšího
působení – do práce, mezi kamarády.
V posledních dvou měsících se v obci znovu
hodně hovoří o dopravě. Jak se stavíte k současné dopravní zátěži?
Já osobně jsem po zprovoznění obchvatu zlepšení pocítil a pociťuji ho dodnes, na druhou stanu

 POZVÁNKA
Vepřové hody 2012
Kulturní výbor obce Líbeznice zve v sobotu
28. ledna všechny milovníky tradiční české úpravy masa na Vepřové hody. Akci doprovodí živá
hudba a nabídka koláčů. Místem konání je fotbalové hřiště v Líbeznicích, začátek v 11 hodin.

Loňská premiéra vepřových hodů se vydařila.
Foto -narozumím těm, jejichž očekávání byla větší. Zcela
jistě máme k dispozici další nástroje, jak situace
zlepšit ještě více, musíme je však používat s rozmyslem. Zásadním krokem, je z mého pohledu
zprovoznění plynulého nájezdu na dálnici D8.
Mezi velké plánované projekty obce patří
výstavba nové mateřské školky. Pokládáte i vy
tento záměr za tak důležitý? Nemůže ve výsledku ohrozit třeba právě ekonomiku obce?
Trochu mě mrzí, že projekt je znovu na stole,
a že se ho nepodařilo vyřešit poměrně nákladnou
výstavbou nového pavilonu, ale situace je bohužel taková, že ani toto nestačilo. Nová školka
bude jistě přínosem; i pro obec a její pospolitost
je určitě mnohem lepší, když všechny děti chodí do místní školky a nemusejí dojíždět. Obec je
ekonomicky zdravá a je schopna takovýto projekt
utáhnout, i když určité procento rizika je na stole
vždycky.
Co vám v naší obci nejvíce schází?
Líbeznice v současné době asi nejvíce trpí tím, že
zde není přirozené a klidné centrum města. Dobrou zprávou je, že na nápravě se již pracuje, první
vlaštovkou je nový park na náměstí, ale práce je
před námi ještě mnoho.
Jakou máte vizi naší obce? Co by se mělo
změnit a udělat v nejbližších letech?
Pokud dobudujeme kanalizaci, podaří se ještě
trochu té dopravy odklonit na obchvat, zrealizujeme projekt na nové centrum obce, postavíme školku, opravíme všechny obecní budovy, zachováme
rozumný stavební rozvoj obce a budeme se nadále
scházet v hojných počtech na kulturních akcích,
bude se nám tady dobře žít.
-mk-
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 TÉMA
Změny v autobusové
dopravě
Každý rok platí obec Líbeznice více než 300 tisíc
korun za autobusovou dopravu. Nejvíce vydává na tři
ranní spoje do Prahy, které vyjíždějí přímo z Líbeznic v 5.45, 6.25 a v 7.05 hodin. Před rozhodnutím
o objednávce na příští rok jsme požádali o podrob-

Peníze ušetřené vypuštěním ranního spoje v 5.45
hodin obec využije pro zkvalitnění veřejné dopravy
– konkrétně pro posílení dopravy z Prahy v odpoledních hodinách. Spoj linky 368 ve 14.45 hodin z Ládví
je totiž dlouhodobě naprosto přetížený. Podle průzkumu jej využívá až 70 cestujících. Stává se ale také,
že někteří cestující se do vozu nevejdou a musejí čekat na další spoj po 15. hodině. Jednáme v současné
době s městem Neratovice o objednání nového spoje
ve 14.15 z Ládví. Obě změny by se měly v jízdním
řádu objevit v březnu 2012.
Počínaje pátkem 16. prosince zavadla obec Líbeznice ve spolupráci s Baští nový noční spoj linky



kulturA

Líbeznický
kulturní kalendář
2012
28. 01. Vepřové hody
03. 03. Dětský karneval
18. 03. Výstava líbeznických umělců
30. 04. Čarodějnice
11. 05. Školní zahradní slavnost
20. 05. Farmářské trhy
09. 06. Dětský den
23. 06. Mamutfest
15. 07. Farmářské trhy
závěr srpna – Varan fest
25. 08. Zábava
15. 09. Posvícení
02. 12. Vánoční trhy a adventní koncert
24. 12. Setkání s vánočním punčem
pod betlémským světlem
Změna termínu vyhrazena

Autobusová doprava dělá z Líbeznic jedno z nejdostupnějších míst pro cestování do Prahy. Foto -naný přehled obsazenosti objednávaných spojů i spojů
v časové blízkosti. Čísla ukázala, že druhý i třetí spoj
využívá v průměru od 20 do 30 cestujících. Všechny
okolní spoje jsou ale plně obsazené. Bez vlastní objednávky by se tak cestujícím z Líbeznic každé ráno
cesta do Prahy komplikovala. První spoj v 5.45 ale
využívá lidí méně (v průměru kolem 10 lidí). Hned
o 7 minut později projíždí Líbeznicemi autobus z Neratovic, kterým jezdí v průměru 30 lidí. Líbezničtí
cestující by tedy mohli tento spoj pohodlně využívat.



368. Nově se dostanete z Ládví do Líbeznic v pátek
a v sobotu od posledního metra v 1.30. Jde opravdu jen o spoje v noci z pátku na sobotu a ze soboty
na neděli, kdy byla po veřejné dopravě do Líbeznic
a dalších obcí poptávka. Dosud vyjížděl poslední
spoj do Líbeznic z Nádraží Holešovice ve 23.59
v pátek a ve 23.00 v sobotu. Zavedení těchto nových dvou spojů (v pátek a v sobotu) přijde obec
na necelých 10 tisíc korun za rok.
Martin Kupka

MÍSTOPIS

Ulice Plukovníka
Nováka
Rubrika místopis dosud popisovala původ
názvů starých líbeznických ulic a míst. Tentokrát jde ale naopak o představení ulice zbrusu nové. Najdete ji v nové zástavbě. Směřuje
od ulice Východní k Hovorčovické. Obecní
zastupitelstvo ji na svém předvánočním zastupitelstvu pojmenovalo po pl. Jaroslavu
Mikuláši Novákovi.
Plk. Jaroslav Mikuláš Novák žil v Líbeznicích
Na Hůrce 89 od 16. 12. 1964 do 16. 8. 1981.
Čs. legionář, příslušník vojenské jednotky
ve Francii, Anglii, československé jednotky
na Středním východě.
Žil v č. p. 89. Narodil se 25. 4. 1894 v Skřenči.
Vystudoval reálné gymnázium v Táboře. V období I. světové války byl povolán do zbraně (15. 10.
1915). Poslali ho na ruskou frontu, kde se stal rozvědčíkem u 7. roty 82. pěší divize. Byl raněn. Zúčastnil se bojů čs. legií na ruské a sibiřské frontě,
přímo se účastnil i bitvy u Zborova. Po skončení I.
světové války sloužil u různých vojenských posádek.
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Nová ulice Plukovníka Nováka. Foto -mk30. září 1932 se stal zástupcem velitele Hradní stráže. Tuto funkci zastával do 14. října 1934, kdy byl
přeložen k 3. hraničářskému praporu do Vamberka,
zároveň byl jmenován velitelem náhradní roty. V období od 10. května 1938 do 8. října 1938 vykonával
funkci velitele pevnosti Hanička v Orlických horách
a velitele praporu hraničářského pluku. Po okupaci
Československa byl ustanoven velitelem odbojové
organizace Obrana národa na Českomoravské vysočině. V roce 1940 se mu podařilo ilegálně opustit
vlast a dostat se do Francie, kde se stal pobočníkem
velitele pěší brigády 1. čs. divize v Agde ve Francii (15. 5.– 6. 7. 1940). Po porážce Francie přešel
do Anglie. Byl zařazen k pěšímu pluku 1. československé brigády v Cholmondellay. Od roku 1940 za-

Na úhradě spoje se podílí Hl. m. Praha,
obce Bašť a Líbeznice.

stával funkci zástupce velitele praporu. V roce 1943
byl odvelen k československé jednotce v SSSR.
Z Glasgowa odplul v roce 1943, loď, na které se
major Jaroslav Novák plavil, byla bombardována
německými letadly a potopila se, podařilo se mu
však zachránit se. Vylodil se v marocké Casablance.
Po další cestě lodí a letadlem se dostal do Káhiry
a odtud do Teheránu, kam dorazil 3. května 1944.
14. května 1944 byl zařazen k 450. Royal Tanks Depot a 23. britské brigádě v Egyptě a v Palestině. Zde
převzal funkci náčelníka čs. adm. štábu pro Střední východ, kteroužto zastával až do března 1946.
Domů se vrátil v hodnosti plukovníka. Dále sloužil
jako voják z povolání až do roku 1948, kdy byl z armády propuštěn. V padesátých letech byl na základě falešného obvinění odsouzen k mnohaletému
vězení. Byl vyznamenán Řádem Britského impéria,
Britskou medailí za válečné tažení v Africe, medailí
sv. Jiří, Řádem M. R. Štefánika, Revoluční medailí,
Čs. válečným křížem, Medailí Vítězství, Čs. válečným křížem 1939 a mnohými dalšími.
Byl silnou osobností, příkladem člověka s vysokým morálním kreditem, vlastence, pro něhož vlast
byla nade vše. Jeho oblíbený citát, kterým se celý
život řídil, zněl:
„SLUŠNOST JE MINCE, KTEROU SI RAZÍ KAŽDÝ
SÁM, ALE PLATNOST MÁ NA CELÉM SVĚTĚ.“
Hana Závorková,
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ
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 ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Ohlédnutí
za rokem 2011
Líbezničtí Baráčníci v únoru pořádali Masopust
v restauraci „U Kouzelníka“, který se jako vždy vydařil a bylo veselo.
V březnu jsme byli na Všebaráčnickém plese
na Ládví v Praze a v dubnu na jarním posezení v restauraci U Selského dvora.
V červnu spolu se Zahradkáři na výletě v Mnichově Hradišti a v Růžové zahradě v Lysé nad Labem.
V září jsme pomohli při Líbeznickém posvícení
a v říjnu zase U Kouzelníka se pobavili při podzimním tanečku.
V listopadu jsme navštívili představení v divadle
Pod Palmovkou, kam jezdíme již několik let, ale radši
bychom šli do divadla v Líbeznicích. Tyto akce jsou již
pravidelné a je nám líto, že mezi nás nepřijdou nové
tváře, protože to děláme pro všechny, ne jen pro
sebe. Vždy nám záleželo, aby se lidé scházeli a pobavili se tak, jak to bývalo zvykem na vesnici.
Chci poděkovat všem, co se starají o děti ve skautu, je to velká zásluha, protože ne nadarmo se říká,
že děti jsou naše budoucnost a na ulici by z nich poctiví lidé těžko vyrostly. Možná to bude nová generace, kde bude zase platit „co to je být slušný a uctivý“.
Syndička OB
Vörösová Věra

Výzva
Skautské středisko „WILLI“ Líbeznice připravuje
vydání knihy „90. let skautingu v Líbeznicích“. Chtěli bychom požádat naše bývalé členy či jejich rodinné příslušníky, pokud máte doma nějaké fotografie,
deníky, kroniky či jiné archiválie týkající se činnosti
skautů v Líbeznicích, ať už z období předválečného
nebo z let 1968–1970 nebo z posledních 20 let,
ozvěte se prosím Ivaně Krausové, tel. 604 257 978,
e-mail: skaut.libeznice@volny.cz. Případně můžete
přijít osobně každý čtvrtek do Archy mezi 16.30–
18.00 hod., kdy má schůzku dívčí oddíl. Prosíme
o informace do konce ledna.
Děkují skauti a skautky z Líbeznic

 POZVÁNKA

Rok líbeznických
zahrádkářů
akce v roce 2011
V tomto roce se zahrádkáři účastnili na přípravě karnevalu, který pořádala obec Baráčníků. 19. února
v restauraci U kouzelníka. Tento karneval se velmi
vydařil. Jak velkou účastí, tak nápaditostí kostýmů
příchozích masek.
26. února členové Z0 ČSZ Líbezníce pomáhali s organizací dětského karnevalu v tělocvičně ZŠ.
Organizátorům se podařilo vyloudit úsměvy na tvářích dětí i rodičů.
5. března měla naše základní organizace výroční
členskou schůzi U Selského dvora, kde zhodnotila
rok minulý. Tam byla také možnost vznést své návrhy a připomínky k činnosti výboru i celé organizace
zahrádkářů.
V měsíci květnu připravil výbor zahrádkářů pro
své členy přátelské posezení v restauraci U Selského dvora, kde pro dobrou náladu zahrál pan
Vorlíček.
Velkou pomoc poskytli členové spolku zahrádkářů v květnu při dalším, již 17. ročníku vejšlapu
„U nás“– povodím Mratínského potoka, který se
pro velkou oblibu opakuje již několik let a účastní
se ho jak pamětníci prvního ročníku, tak i mládež
a děti s rodiči i v kočárcích.
Ani na Dětském dnu 11. června v Areálu zdraví nechyběli zahrádkáři, aby pomohli organizátorům se
soutěžemi pro děti.
V měsíci červnu připravil výbor zájezd do Mladé Boleslavi a na zámek v Mnichově Hradišti s návštěvou
cukrovaru Dobrovice.
V září pomáhali zahrádkáři s úklidem a výzdobou
spolku Baráčníků před otevřením komunitního
centra Archa. A 10. a 11. září zase při prosvícení,
které organizoval OÚ, byli velkou posilou při prodeji vstupenek.
24. září se účastnili opět Vejšlapu povodím Mratínského potoka. Pomáhali s organizací, ale také
došlapali celou trasu jako již tradičně i v minulých
ročnících.
Konec roku 2011 oslavili členové organizace zahrádkářů tanečním večírkem 19. listopadu U Selského dvora. Hudba (pan Jansa – Černí baroni) byla
velmi příjemná a tombola bohatá.
Dokonce 2. prosince se zahrádkáři účastnili nočního Mikulášského pochodu, který byl zakončen příjemným posezením v Předboji v restauraci u Svobodů s hudbou a tancem.
Výbor ZO ČSZ Líbezníce bude mít první pracovní
schůzku v roce 2012 již 2. ledna.
Výroční schůze, kde bude hodnocena činnost roku
2011 je naplánovaná na březen roku 2012 i s občerstvením pro všechny členy.
Rádi bychom v našich řadách uvítali mladé lidi,
kteří mají zájem pomáhat při společenských setkáních. Přátele přírody a ty, kteří chtějí přispět
k zvelebování vzhledu nejen své zahrádky tak, jak
to činí současní členové naší organizace při výsadbě zeleně v obci.
Zapsala: A. Krbcová
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 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Děti pomáhají
zvířatům
V prosinci uspořádaly děti ze Základní školy Líbeznice již tradiční sběr piškotů a potravin pro pejsky a kočičky z útulku v Troji. Letos si zvířátka určitě
pochutnají, protože vybraných dobrot se do útulku
odvážela opravdu veliká hromada.
Tato užitečná akce je součástí letošního celoškolního projektu ZŠ Líbeznice Fauna a flóra. Takže, pejskové a kočičky, dobrou chuť !
Šárka Mišurcová

Andělská noc
Měsíc prosinec je pro naše nejmenší měsícem
očekávání. Dne 20. 12. 2011 jsme ve školce s dětmi
strávili podvečer, věnovaný vánočním zvykům a tradicím nazvaný „Andělská noc“. Některé z tradic si děti
vyzkoušely, zazpívaly si vánoční koledy za doprovodu
různých hudebních nástrojů, například nás ke zpěvu
doprovázely dudy, na které přišla dětem zahrát paní
Kateřina Kovářová. Společně jsme vyráběli svícen
na štědrovečerní stůl z jablka a ochutnávali vánoční
cukroví. Na závěr Andělské noci přiletěl za dětmi anděl a rozdával vánoční dárky. Společně s dětmi jsme
prožili příjemný předvánoční večer.
Kateřina Železníková

Zápis do první třídy
Základní škola Líbeznice zve k zápisu dětí
do prvních tříd. Zápis se uskuteční ve čtvrtek
19. ledna 2012 od 14.00 do 17.00 hod. a v pátek
20. ledna 2012 od 13.00 do 16.00 hod. Náhradní
termín (jen ze závažných důvodů): pondělí
13. února 2012 od 14.00 do 16.00 hod.

Zápis do Mateřské
školy Líbeznice
Zápis (výdej přihlášek) dětí do Mateřské školy
Líbeznice pro školní rok 2012/2013 se uskuteční
ve dnech 2. 4. – 3. 4. 2012 od 13.30 do 16.30 hodin
v budově Bezinka. Dny otevřených dveří v Mateřské
škole Líbeznice proběhnou ve dnech 2. 4. – 3. 4.
2012 od 9.00 do 11.30 hodin. 16. 4. 2012 od 10.00
do 16.00 hodin proběhne odevzdávání vyplněných
přihlášek. S sebou si přineste potvrzení o trvalém
bydlišti a rodný list dítěte.

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme lednovým jubilantům:
Vorlíček Jaroslav – 85 let, Raiserová Zdeňka – 85,
Pancířová Růžena – 75, Sabóvá Stanislava – 75,
Vilímek František – 60, Hodinková Marcela – 60,
Hodinka Vladimír – 60.

 OMLUVA
Redakce Líbeznického zpravodaje se velice omlouvá za tiskovou chybu listopadového vydání
panu Václavovi Kráčmerovi (rubrika gratulace),
jehož jméno bylo omylem změněno na jméno
Václav Kráter.
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 POPLATKY
Do konce ledna platba za odpad,
do poloviny února za psy
Začátek roku je spjat i s povinností zaplatit každoroční poplatky za odpad a za psy. Není ale nutné stát
fronty na úřadě. Obojí je možné platit převodem.
Nabízíme podrobnou informaci, jak postupovat.

Poplatek za odpad pro rok 2012
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Líbeznice
č. 1/2011 je místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů splatný nejpozději
do 30. ledna každého kalendářního roku.
Sazba poplatku pro fyzickou osobu činí 500 Kč.
Poplatek platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.
Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodiny nebo bytový dům
vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,
které poplatek odvádějí.
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Firmy a OSVČ platí na základě Smlouvy o využívání
systému nakládání s odpadem, kterou mají možnost
uzavřít s obcí Líbeznice. Cena za odvoz jedné nádoby
(120 l nebo 110 l) je 2500 Kč za rok.

Jak poplatek uhradit?
Poplatek můžete zaplatit hotově na pokladně
obecního úřadu v úředních hodinách v pondělí
a ve středu od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Druhou pohodlnější možností bez rizika čekání je poukázat poplatek na účet obce Líbeznice
č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro
příjemce jméno, příjmení a text „Odpad 2012“.
Známku na nádobu a zároveň potvrzení pro využívání sběrného dvora si potom můžete vyzvednout
v pokladně Obecního úřadu v Líbeznicích. Přineste s sebou jakýkoli doklad o zaplacení (např. výpis
z účtu, potvrzení z elektronického bankovnictví).
Případně vám známku i potvrzení pro sběrný dvůr
pošleme poštou. V takovém případě stačí doklad
o zaplacení poslat na adresu obec@libeznice.cz.

Svoz biodopadu
bude pokračovat
V loňském roce obec Líbeznice poprvé zavedla svoz bioodpadu. Zapojilo se překvapivě
hodně domácností. Letos je možné v třídění
bioodpadu pokračovat a také se nově připojit. Svoz bude probíhat od března do listopadu
každou lichou sobotu.
Odvoz bioodpadu bude znovu zajišťovat společnost IPODEC-ČISTÉ MĚSTO, a. s., která má v obci
na starosti svoz komunálního odpadu i jednotlivých
složek tříděného odpadu.
n Nádoby o objemu 120, resp. 240 litrů na sběr
bioodpadu budou zájemcům o tuto službu bezplatně zapůjčeny (po dobu trvání smluvního vztahu).
n Odvoz by probíhal 1× za 14 dní, od března
do konce listopadu, a to každou lichou sobotu.
n První svoz se uskuteční v sobotu 3. března
a poslední pak v sobotu 24. listopadu 2012.
n Cena za poskytování služby činí 60 Kč měsíčně
u menší nádoby a 110 Kč u větší nádoby – tj. 540 Kč
za sezónu u menší a 990 Kč za sezónu u větší
nádoby, ceny jsou včetně DPH ve výši 20 %.
Pokud jste se již do třídění bioodpadu zapojili a máte
zájem v letošním roce pokračovat, můžete postupovat
stejně jako v případě úhrady poplatku za odpad. Příslušnou částku můžete poukázat na obecní bankovní
účet č. 3220201/0100. Do variabilního symbolu uvádějte číslo popisné rodinného domu, do zprávy pro
příjemce jméno, příjmení a text „Bioodpad 2012“.
Známku na nádobu na bioodpad si potom můžete vyzvednout v pokladně Obecního úřadu v Líbeznicích. Přineste s sebou jakýkoli doklad o zaplacení (např. výpis z účtu, potvrzení z elektronického
bankovnictví). Případně vám známku pošleme poštou. V takovém případě stačí doklad o zaplacení
poslat na adresu obec@libeznice.cz.
Pokud se chcete do svozu bioodpadu zapojit nově,
je to velmi jednoduché. Stačí v úřední dny v pondělí či ve středu (od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin)
na obecním úřadě zaplatit příslušnou částku a rovnou si odtud odvézt speciální nádobu na bioodopad.
-na-

 Z OBECNÍ POŠTY
TŘÍDĚNÍ?! odpadu
Věc, která mě v naší obci fascinuje, je třídění
odpadu. Víme, že proti některým civilizovanějším
zemím třídíme (jako Češi) odpad málo. Nechci
se tu zabývat otázkou, jestli třídit více, či méně.
Ale samozřejmě mě mrzí, že spousta lidí ještě
nepochopila, že co nevytřídíme, tak tím zatížíme
zbytečně naše životní prostředí – nacpeme to
do „krásných skládek“ nebo to proženeme komínem spalovny do ovzduší. Pozor, a to nejsem
žádný zelený pomatenec či ekoterorista, jenom
mě zajímá, v jakém prostředí žijeme.
Fascinuje mě, že když tedy někdo doma odpad
vytřídí, odnese ho k příslušným nádobám, celé
to nakonec v poslední fázi pokazí a nahází to
do barevných nádob, jak je mu libo. Takže například často můžeme v popelnicích na papír najít
krásně vytříděný papír, leč narvaný v igelitovém
pytli. V popelnici na sklo najdeme totéž – spoustu sklenic a skleněných lahví úhledně naskládaných do igelitové tašky. A tak můžu pokračovat.
Včera jsem vynášel u nás tetrapaky a v popelnici na ně byl kromě nápojových kartonů i papír
a plast. Vypadalo to tak, že někdo donesl vytříděný odpad, ale prostě to nasypal do jedné popelnice. Nasypat to do třech různých by bylo asi
velmi namáhavé.
Nevím, jestli pomůže další článek v Líbeznickém
zpravodaji, nebo nějaká rozhlasová agitka v obecním rozhlase nebo snad exemplární potrestání?
Nevím, jak se zbavit té české malosti, toho hrabání
si pouze na svém písečku a nezajímání se o to, co
je za mým plotem.
Michal Kloutvor
INZERCE

Poplatek za psy
Roční poplatek za prvního psa je ve výši 150 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
300 Kč. Slevu mají ti majitelé, kteří mají psa opatřeného čipem nebo tetováním. Ti potom platí poplatek za prvního psa 100 Kč a za druhého a dalšího
psa téhož majitele 250 Kč. Poplatek je nutné uhradit
do 15. února daného roku. Úpravou obecně závazné vyhlášky budou nyní platit všichni majitelé psů
v naší obci, vyjma majitelů s průkazem ZTP/P.
Zvýšený poplatek za psa by měl pokrýt větší náklady, které si vyžádalo doplnění speciálních odpadkových košů na psí exkrementy a také pravidelné doplňování papírových sáčků s lopatkou.

Jak poplatek uhradit?
Poplatek je možno hradit podobně jako v případě poplatků za odpad. V případě bankovního převodu uvádějte jako variabilní symbol číslo popisné
rodinného domu, do zprávy pro příjemce jméno,
příjmení a text „Pes 2012“.
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