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100 LET SKAUTINGU PŘITÁHLO
POZORNOST
Ač by se mohlo zdát, že je skauting menšinová záležitost, oslavy
100 let od počátku jeho české historie přilákaly v Líbeznicích nečekanou pozornost. Návštěvníci výstavy v prostorách obecního úřadu
a účastníci setkání v Arše se dali
počítat nejen na desítky, ale dokonce na stovky.
Oﬁciálně oslavy začaly otevřením výstavy k historii českého i samotného líbeznického skautingu v nově upravené
obřadní síni obecního úřadu. Vernisáž se
už na první pohled lišila od většiny jiných
historických výstav. Místnost praskala
ve švech a věkové složení prvních navštěvníků výstavy sahalo od 5 let do 90.
Program oslav i záměr samotné výstavy
představila v roli hlavní kurátorky i organizátorky Veronika Konopásková. Upozornila například na projekt líbeznických
skautek, který představil výrazné osobnosti českého veřejného života, jež se Kurátorka výstavy Veronika Konopásková podává výke skautskému hnutí hlásí. Byl mezi nimi klad návštěvníkům. Foto Václav Mikoláš
i Václav Havel. Vedle něho Jiří Menzel, Tomáš Ha- a dlouze jimi listovali. Narazit navíc bylo možné
lík, Václav Pačes, Saša Gedeon či herečky Anna i na kopii skautského deníku Václava Havla.
Geislerová a Eva Holubová. Ivana Krausová jako
Druhou část líbeznické připomínky 100 let skauvůdkyně líbeznického skautského střediska Willi tingu otevřel svou historickou přednáškou Martin
připomněla počátek historie: „Skauting přivezl Šíla. Následovaly vzpomínky lidí, kteří si pamatovali
do Čech ze své návštěvy Anglie profesor Antonín skautské hnutí v době poválečné i při krátkém ožiBenjamín Svojsík. V roce 1912 vydal knihu Zákla- vení v 60. letech. Kdo by si myslel, že to bylo nuddy Junáctví a v létě téhož roku uspořádal první né povídaní v pověstných kostkovaných bačkorách
skautský tábor. Od té doby sice uplynulo sto let, na přezku, velmi by se mýlil. Většině vypravěčů naale nebylo to pro český skauting plných sto let slouchali se stejným napětím i mladší návštěvníci
působení. Fašistická a později komunistická moc Archy a při některých projevech se ozývaly salvy
totiž činnost svými zákazy přerušily či vyhnaly smíchu. Příběhy ze svého poválečného „skautovádo ilegality.“ Starosta obce Martin Kupka potom ní“ líčili Karel Stoll, Eduard Frank a s mimořádným
připomněl, že přes všechny historické překáž- ohlasem v publiku Oskar Andrýsek. Šedesátá léta
ky se mohlo hnutí přenést jen díky mimořádné přiblížili Jirka Selc, Jaroslav Nytra, Vladimír Rozporgenetické výbavě v podobě hodnot, na kterých ka. Václav Mikoláš zmínil, že mezi největší zážitky
skauting od začátku stojí. „Když se v historii bo- ve skautu a vlastně i v životě patřilo složení skautjovalo za skauting, bojovalo se zároveň za přá- ského slibu. „Bylo to v 69. roce na letním táboře
telství, za možnost říkat pravdu a také pravdivě u Jesenného. Jako sedmnáctiletý jsem tehdy vedl
žít, bojovalo se za lidskou sounáležitost. Spojení chlapecký oddíl. Velikost toho okamžiku byla právě
s těmito hodnotami dávalo a dává skautingu sílu. v tom, že jsme ten závazek v kruhu u slavnostního
Většina těch hodnot je navíc aktuální v každém ohně vyslovovali a cítili jsme sílu pospolitosti a přáčase, i dnes.“
telství,“ líčil Václav Mikoláš.
Vedle informačních panelů nabídla výstava řadu
Sobotní oslavy vrcholily v Arše společným sfoukvzácných relikvií – staré dokumenty, fotograﬁe, nutím 100 svíček na narozeninovém dortu. Nedělšátky a odznaky. Největší pozornost ale přirozeně ní program potom začínal mší svatou v kostele sv.
budily kroniky jednotlivých oddílů jako vystřižené Martina, slouženou za všechny líbeznické skauty,
z příběhů Jaroslava Foglara. Běžným úkazem bylo, kteří se už oslav 100. výročí nemohli zúčastnit.
že si návštěvníci k rozloženým kronikám sedali
-ik-
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✍ SLOVO STAROSTY
Milí čtenáři,
začátek března v Líbeznicích dokazuje, že okolí
Prahy nemusí být v kulturním vyžití odkázáno jen
na metropoli. Druhý březnový víkend by naší obci
mohlo závidět mnoho daleko větších měst. Skauti
připravili program ke 100. výročí své organizace.
Kromě vydařené výstavy v nově upravené obřadní
síni obecního úřadu bylo možno v Arše vyposlechnout často zábavné vzpomínky pamětníků.
V Divadle kouzel Pavla Kožíška se ve stejném
termínu odehrával mezinárodní festival moderní
magie. Začal jednotlivými soutěžními vystoupeními
už v pátek odpoledne a vyvrcholil galavečerem
v sobotu. Mezi účastníky byli tentokrát kouzelníci
z Německa, Bulharska, Polska i Slovinska. Odborná porota mohla uplatnit při posuzování kvality
jednotlivých čísel přísný metr. Na stupních vítězů
stanuli skuteční mistři svého oboru. Ceny jim
předávaly významné osobnosti českého kulturního
života: herec Václav Postránecký, houslista Pavel
Šporcl či zpěvačka Heidi Janků.
A aby toho na jeden líbeznický víkend nebylo
málo, odehrávaly se v tělocvičně základní školy ligová utkání místních stolních tenistů. Zapálené výkřiky
a napětí hráčů navozovaly plnokrevnou sportovní atmosféru. Na události bohaté dny nezůstanou ojedinělým úkazem. Přesvědčíte se sami, až se na dalších
stranách doberete k rubrice pozvánek.
Vrátím se ještě k významnému výročí skautů.
Část veřejnosti si s tuto organizací spojuje na prvním
místě se stanováním v lese a vázáním uzlů. To je ale
jen malý zlomek z toho, co ve skutečnosti toto hnutí
představuje. Byla by velká škoda se spokojit jen
s tímto povrchním povědomím. V nejdramatičtějších okamžicích národních dějin se projevil důležitý
etický rozměr této organizace. Nebyla náhoda, že se
fašistická zvůle zaměřovala s mimořádnou důsledností na členy této organizace. Stejně tak nebyla
náhoda, že právě mezi politickými vězni totalitního
Československa byli znovu skauti, často dokonce ti
samí, které před tím věznilo gestapo. Ideály skautingu totiž stály a vždy budou stát v přímém rozporu
se systémy postavenými na lži, manipulaci, útlaku
a nesvobodě. Právě proto obě diktatury skauting
nakonec zakázaly. I dnes vštěpuje tato organizace
svým členům jako základní hodnoty lidského života
pravdomluvnost, přátelství, ohleduplnost, úctu
k přírodě i čistotu slov a činů. Možná tato slova
znějí jako z minulého století. V době nabízející tolik
forem laciné zábavy a klamného rozptýlení, mezi
modlami konzumního stylu života a v mlze mediálních polopravd dostávají ale tyto pojmy novou
naléhavost. Hodnoty, které si skauti dali do štítu,
tak dnes čelí novým, skrytějším, ale neméně nebezpečným hrozbám. Vážím si toho, že v Líbeznicích
má skauting hluboké kořeny a že tu i dnes šíří své
pozitivní poselství.
Martin Kupka
Číslo měsíce: 2700 m potrubí bylo položeno
do země v poslední etapě výstavby kanalizace v obci
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Í KRÁTKÉ ZPRÁVY
NOČNÍ „VÍKENDOVÝ“ AUTOBUS
NADÁLE OD POSLEDNÍHO METRA
Autobusová linka 368 ze stanice metra Ládví
bude nadále jezdit v noci z pátku na sobotu a ze
soboty na neděli od posledního metra. Po zkrácení
nočního provozu metra se odjezd posouvá na 0:40
hodin.
Na konci loňského roku se Líbeznice spolu s obcí
Bašť dohodly na zavedení zvláštního nočního spoje
od posledního metra po páteční a sobotní půlnoci. Až do března letošního roku vyjížděla tato linka
ze stanice metra Ládví v 1:30. Po zkrácení nočního
provozu metra v uvedených dnech došlo i k posunu odjezdového času posledního spoje linky 368.
Od pátku 9. března 2012 odjedete z Ládví posled-

A

ním nočním spojem v 0:40 hodin – nadále pouze
v noci z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.

POKRAČUJE SVOZ BIOODPADU
Loni obec poprvé nabídla ve spolupráci se společností Ipodec – čisté město službu svozu bioodpadu.
Zájem byl poměrně velký. Službu je proto možné
využít i v letošním roce. První svoz se uskutečnil
v sobotu 3. března. Další bude v sobotu 17. března
a potom pravidelně až do konce listopadu každou
lichou sobotu v měsíci.
Cena za poskytování služby činí 60 Kč měsíčně u menší nádoby a 110 Kč u větší nádoby – tj.
540 Kč za sezonu u menší a 990 Kč za sezonu
u větší nádoby, ceny jsou včetně DPH ve výši
20 %. Přihlásit se k odběru této služby můžete velmi jednoduše přímo na obecním úřadě a přímo si
tam můžete v úřední hodiny vyzvednout i příslušnou nádobu.

REPTAT JEN U PIVA
NEMÁ CENU

Jak dlouho v Líbeznicích žijete?
Do obce Líbezníce jsem se přistěhoval se svou
rodinou v roce 1982 a nastoupil jako zaměstnanec
místního JZD. Po roce 1989 jsem začal podnikat.
Otevřel jsem zde první pneuservis se sběrnou pneu
na protektorování.
Co se vám na téhle obci líbí a co vás štve?
Naše obec se mi líbí, pominu-li polohu, tak také
to, že zde najdeme vše, co obyčejný člověk k životu potřebuje: Nemusí cestovat za lékařem, za základní školou, za nákupem, dnes už zde najdeme
trochu i té kultury a sportu. Štve mne hlavně to, že
je zde mnoho občanů, kterým se stále něco nelíbí,
kteří zde sice žijí, ale přihlášení zde nejsou, a naše
obec tudíž přichází o peníze, které by mohla použít
třeba k odstranění jejich problémů.
Co byste si přál změnit na prvním místě?
No asi právě to, co jsem zmínil, a také po dokončení kanalizace a obchvatu obce, aby se doprava
v obci zklidnila, aby obchvat byl více využíván než
doposud a lidé v obci se mohli nadechnout čistějšího vzduchu a v klidu mohli přejít hlavní silnici,
a také, až ji budou přecházet, tak aby si nezlomili
nohy, přál bych si, aby byly v naší obci nejen hlavní, ale i vedlejší ulice schůdné pěšky, autem, ale
i na motorce...
Je něco, čemu by se obec měla věnovat více?
Myslím, že už je docela nastartováno na lepší
život v naší obci. Přál bych si více kulturních akcí
a setkání, které občany sbližují, a snad ještě něco
pro naše dříve narozené občany.
Na co se sám těšíte ze všech změn, které se
v obci připravují?
Těším se na klidnou obec, která se takovou snad
stane, až se upraví Mírové náměstí a zúží hlavní
silnice. Doufám, že se tímto zásahem ale nesta-
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S příchodem letního času se líbeznický sběrný
dvůr otevře pro místní občany také ve středu večer
od 17 hodin do 19 hodin. Poprvé můžete středeční
otevírací dobu využít 28. března 2012.

OBEC V ROCE 2011 DOBŘE
HOSPODAŘILA
Hospodaření a veškeré účetnictví obce za rok
2011 prověřil v průběhu února audit z Krajského
úřadu Středočeského kraje. Neshledal žádné pochybení a v závěrečné zprávě se neobjevila žádná
výhrada. „Je to především výsledek dobré práce
ekonomky Martiny Doubravové a dalších pracovnic
našeho úřadu Lucie Vörösové a Jany Idjerové. Předmětem zkoumání auditu byly samozřejmě i poplatky a uzavřené smlouvy. Prošli jsme na výbornou,“
shrnuje starosta obce Martin Kupka.
šich známých i méně známých míst. Navštěvujeme
hrady a zámky. V uplynulém roce jsme podnikli společně na motorkách cestu do Chorvatska.
Nemohu se nezmínit o naší klubovně, kterou
jsme si vybudovali společnými silami v malém
domku, za mohutného přispění manželů Srbových
(čestní členové Varan klubu), kteří nám navíc zatím
tento domek propůjčili. Za to moc děkujeme a moc
si toho všichni vážíme. Již pátým rokem budeme
pořádat s líbeznickou skupinou Borky kempelen
pro občany Líbeznic a okolí rockový Mini Fest, který
bychom letos chtěli proložit programem pro všechny věkové kategorie.

ROZHOVOR

Jednou ze stálic líbeznického zastupitelstva je
Jan Zábal. O věcech obecních spolurozhoduje
už druhé volební období. Patří mu autoservis
na konci obce. Kromě toho je aktivním členem
klubu Varanů a je to také úspěšný vrhač šipek
neboli šipkař.

SBĚRNÝ DVŮR I VE STŘEDU VEČER

Jan Zábal. Foto Petr Zaremba
ne naše obec tak zvanou „mrtvou obcí”. To bych
opravdu nerad.
Co vás láká a těší na práci zastupitele?
Láká mne to, že mohu zasahovat do dění v obci,
že mohu říci svůj názor, který je často názorem dalších našich občanů. I když ne vždy souhlasím se
vším, co jiní zastupitelé schválí, jsem rád, že u toho
mohu být.
V obci provozujete autoservis a zaměřujete
se na značku Mercedes Benz. Je tahle značka
vaše láska nebo prostě náhodná volba?
Ano, opravujeme auta této značky, ale pneuservis provozujeme pro osobní i dodávkové vozy
všech značek. Značka Mercedes Benz je a byla nejen pro mě, ale i pro mou ženu srdeční záležitost.
Věnujeme se jí společně již více než 20 let. Naši
tři synové tuto naši vášeň zdědili a všichni pracují
v naší rodinné ﬁrmě.
Mercedes Benz má pověst luxusní značky,
kterou si nemůže dovolit každý. Platí to stále,
nebo se na to díváte jinak?
Ano, je pravda, že tato značka patří mezi vyšší
třídu, ale mírně ojetý vůz se již dá koupit za přijatelnou cenu a náhradní díly na opravy se cenově
vyrovnají třeba značce Škoda a VW.
Patříte mezi líbeznické Varany. Určitě všichni
líbezničtí občané nevědí, kdo Varani jsou. Je
možné tento klub nějak přiblížit? (Vím, že je
to odvážná otázka, protože z vlastní povahy
Varani o publicitu nestojí.)
Představit Varany určitě nebude takový problém.
Tento klub jsme založili v roce 2007 zatím máme 9
členů, kromě jednoho jsme všichni z Líbeznic. Jsme
fandové do choperů, silničních motorek a jsme
šťastní za každý den, kdy se můžeme tomuto koníčku věnovat. Společně vyrážíme na výlety po českých
i moravských krajích, obdivujeme krásy mnoha na-

Do klubu není možné vstoupit jen tak. Přihlášky se nevydávají. Jak se může stát člověk
„Varanem“?
Stát se „Varanem” může pouze majitel motocyklu, který má zájem o členství, splní základní podmínky přijetí a musí být schválen za člena všemi
členy klubu.
Překvapila mě nedávná informace, že líbezničtí šipkaři patří mezi nejlepší v republice. Jak
na tom vlastně jste?
Myslím si, že výraz mezi nejlepší v republice je
trochu přehnaný. Hrajeme v organizaci CZDA, a to
první ligu Praha a Středočeský kraj. Tuto ligu jsme
4× vyhráli, 2× jsme byli druzí. Na mistrovství republiky jsme skončili 1× šestí a 1× druzí a na celorepublikovém poháru jsme skončili pátí. Pravda je,
že jsme tuto sezonu přišli o pár nejlepších šipkařů,
kteří odešli do jiné soutěže, a nyní se snažíme s novými členy o dobré umístění.
Jak často vlastně trénujete pevnou ruku
a přesnou mušku?
Tento sport sice vypadá trochu jednoduše, ale
trénovat chodíme 3× týdně a jednou týdně máme
zápasy.
Je možné se na šipkaře přijít někam podívat
a třeba i doplnit jejich řady?
Pokud by se v obci objevil nový šipkový talent,
může se samozřejmě obrátit přímo na mě. Rádi
jeho pevnou ruku vyzkoušíme.
Co byste si v Líbeznicích nejvíce přál?
Přál bych si, aby si každý občan, který má nějaký
nápad, jak cokoli v obci změnit k lepšímu, našel
cestu k nám na zastupitelstvo a tam nám to představil. Nemá cenu povídat si o tom se sousedem
u piva a reptat. A také bych si přál, aby si naši občané byli blízcí a brali naši obec jako svou širokou
rodinu a podle toho se k ní také chovali.
-mk-
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 TÉMA
LÍBEZNICE – JEDNO
VELKÉ STAVENIŠTĚ
Přehled dokončovaných a plánovaných
stavebních akcí, včetně nezbytných uzavírek komunikací.

S počátkem měsíce dubna začne také rekonstrukce povrchů v celé délce Mělnické ulice,
v Družstevní ulici a ve Zdibské ulici. Všechny
úpravy by měly probíhat za provozu. Je tedy možné
očekávat zácpy a další dopravní komplikace. Hlavní silnice v celé délce Mírového náměstí se výrazně zúží a po jejích stranách budou nově vysazeny
silniční obrubníky. Zároveň velkou část asfaltových
povrchů nahradí zemina pro výsadbu trávníků
a parkové úpravy.
Na jarní měsíce plánujeme také výstavbu chodníku v okolí zastávky Líbeznice II. Finančně by se

Do poloviny dubna by měly být
do země položeny všechny trubky
poslední etapy výstavby kanalizace.
I když to tak na první pohled možná nevypadá, je to zlomový okamžik v životě
obce. Přirovnání k zavedení elektřiny by
nebylo zcela od věci. Od této chvíle budou všechny investice výrazně viditelnější
než kanalizace, o které po zasypání výkopu již nikdo neví. Největší užitek z ní
ale bude mít příroda. Završí se tak léta
intenzivního snažení a práce předchozího starosty obce Oty Hlavína. Poslední velmi složitou částí celé stavby bude
Při výstavbě kanalizace se frézovala i Mělnická ulice. Foto -fzoprava povrchů komunikací. Čekali jsme
s ní na jaro, aby si hutněná zemina ve výkopech sta- na této investici měla podílet společnost KM Devečila „sednout“ a nevznikaly v nově položeném po- lopers a Česká masna, pro kterou se v těchto dnech
vrchu prolákliny. Hledáme pro každou komunikaci do tělesa chodníku pokládá nové elektrické vedení.
nejvhodnější možné úpravy. Je jasné, že dokonalosti Připravuje se také výstavba chodníku ve Zdibské
dosáhnout možné nebude, protože v rozpočtu sa- ulici, kterou bude realizovat i ﬁnancovat společnost,
motné stavby (výstavby kanalizace) je jen uvedení jež postavila řadové domy v ulici Antonína Juditky.
komunikací do původní podoby. V některých mísZ vlastních prostředků obce by mělo dojít
tech je ale nutné provést opravy rozsáhlejší. Výsledek k úpravě chodníků kolem Domu služeb a kobude nutně kompromisem vynuceným nedostatkem lem Obecního úřadu. Finální podobu by měly
ﬁnančních prostředků. Snažíme se ale o to, aby to dostat do léta také parky na Mírovém náměstí
byl vždy kompromis přijatelný a užitečný.
a Na Chrupavce.
V souvislosti s výstavbou kanalizace v MěšicJen tento stručný přehled ukazuje, že následující
ké ulici bude na několik dnů na začátku dubna měsíce nebudou pro obec a její občany jednoduché.
úplně uzavřena samotná Měšická a také Měl- Na konci by ale měla být výrazná změna k lepšímu
nická ulice v blízkosti zastávky Líbeznice II. Jed- v podobě řady opravených komunikací, chodníků
náme se stavební ﬁrmou o poosunutí co největší a samotného centra obce. Prosíme tedy všechny, ktečásti práce na víkendové dny. Komplikacím se ale rým stavební práce zkomplikují život, o pochopení.
přesto úplně nevyhneme. Autobusy ke škole bu- Jednou se to prostě udělat musí. Snažíme se využít
dou ve dnech uzavírky využívat místní komunika- souběhu různých akcí, aby se práce zlevnily a abyce Na Mýtě a Pod Školou. Prosíme proto všechny chom nezbytnou zátěž zkrátili na co nejkratší čas.
obyvatele těchto ulic o trpělivost a parkování mimo
Martin Kupka
komunikace.
František Závorka

Í

KRÁTKÉ ZPRÁVY

MĚŠICE NABÍZEJÍ
BYTY SOCIÁLNÍHO
BYDLENÍ
Obec Měšice nabízí i líbeznickým občanům
k pronájmu byty sociálního chráněného bydlení
v nově rekonstruovaném objektu v bývalém areálu
statku v čp. 15 v Nosticově ulici.
Tyto byty jsou určeny pro bezúhonné osoby, které
mají ztížený přístup k bydlení z důvodu nepříznivé sociální situace vzniklé věkem nebo zdravotním stavem.
Znamená to, že v bytech má být zajištěno bydlení pro
cílovou skupinu, kterou tvoří občané ve věku 70 let
a více, nebo občané, jejichž snížená soběstačnost je
ohodnocena minimálně I. stupněm závislosti podle
zákona o sociálních službách. To jsou osoby, které potřebují každodenní pomoc nebo dohled při více než
12 úkonech o vlastní osobu nebo u osoby do 18 let
věku při více než 4 úkonech o vlastní osobu.
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S OBECNÍ POLICIE
MĚŘENÍ RYCHLOSTI
VOZIDEL V OBCI
Obecní policie Líbeznice pořídila na konci roku
2011 vlastní radar. Jedná se o zařízení TruCam vyráběné ﬁrmou Laser Technology. Toto zařízení je ojedinělé spojením vlastností kvalitní kamery a laserového
rychloměru, kdy je možné pořídit nejen fotograﬁe
přestupku, ale i videozáznam. V přístroji je vestavěný GPS příjímač , který v případě sporu jednoznačně
ukáže místo, odkud byl přestupek zdokumentován.
Navíc lze měřit i rozestupy vozidel. Přístroj samozřejmě splňuje všechny podmínky české legislativy.
I když měření rychlosti vozidel nepatří mezi priority
naší obecní policie (strážníci se této činnost věnují 2
až 3 hodiny denně), výsledky z měření od začátku
roku 2012 hovoří jasně. Za tuto dobu bylo řešeno 53
přestupků, kdy řidiči překročili rychlost v obci o více
než 20 km/h. Zastavili jsme také tři řidiče, kteří překročili rychlost v obci dokonce o více než 40 km/h.
Měření probíhá přímo v centru obce, zejména u autobusových zastávek I. a II. v Mělnické ulici a v Hovorčovické ulici v blízkosti fotbalového hřiště.

Nebezpečný rekordman nezůstal bez trestu.
Foto Obecní policie Líbeznice
Jednoznačným neslavným „rekordmanem“ byl řidič vozidla Audi TT RS, kterému byla v poledních hodinách naměřena rychlost v Mělnické ulici na přechodu
pro chodce u autobusové zastávky II. neuvěřitelných
108 km/h. Překročil tedy rychlost v obci o 68 km/h.
Jednání výše uvedeného řidiče bylo postoupeno místně příslušnému odboru dopravy k správnímu řízení,
kde za tento přestupek hrozí zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.
Rudolf Sedlák

Uvedené podmínky
musí nájemce i osoba,
která s nájemcem byt
užívá, splňovat po celou
dobu trvání nájmu.
Nájemné nesmí překročit limit ke dni vyhlášení programu 54,40 Kč
za 1 m2. Podle velikosti
bytu bude holé nájemné v rozmezí od 1722
do 2208 Kč. V nájemném nejsou zahrnuty
poplatky za služby spojené s užíváním bytu, tj.
platby za vytápění, elektřinu, vodné, stočné,
Rekonstruovanému objektu schází už jen omítka. Foto -naúklid a osvětlení spoDalší podmínkou pro žadatele je, že jejich prů- lečných prostor. Pečovatelské služby si pak může
měrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních každý objednat podle svých potřeb a přání.
V případě zájmu o pronájem bytu sociálního
měsíců před uzavřením nájemní smlouvy, nepřesáhl
0,75 násobek průměrné měsíční mzdy. Pokud bude chráněného bydlení v Měšicích se můžete obrábyt užívat s nájemcem další osoba, nesmí průměr tit buď na Obecní úřad v Líbeznicích nebo přímo
součtu čistých měsíčních příjmů přesáhnout průměr- na Obecní úřad v Měšicích.
-fznou měsíční mzdu v minulém kalendářním roce.
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È UDÁLOSTI
LÍBEZNICE MAJÍ
NOVÉ MATEŘSKÉ
CENTRUM
Nebylo ani třeba otevřít vstupní dveře, a bylo
v úterý 6. března v 9 hodin ráno už po zvuku jasné,
že líbeznická Archa má nové obyvatele. Otevřelo
se tu totiž mateřské centrum. Líbeznická Stonožka spojila dohromady několik aktivních maminek
a potom stačil jen malý krůček. Rozložit v jednom
rohu místnosti dětský koberec, rozestavět malé
stolky, přichystat pár hraček a Archa ožila brebentěním nejmenších dětí. Pro ně je to vítaná příležitost pohrát si stejně malými kamarády a pro jejich
maminky příležitost popovídat si, odreagovat se
a také inspirovat ostatní novými hrami a aktivitami.
Líbeznické komunitní centrum Archa bude mateřskému centru poskytovat útočiště zatím každé úterý a čtvrtek dopoledne.
O mateřském centru se v Líbeznicích hovořilo už
po dokončení rekonstrukce komunitního centra
Archa. Uplynul půlrok a občanské sdružení Stonožka pospojovalo dohromady přání a úsílí hned
několika aktivních maminek: „Během mateřské
dovolené mi scházela možnost se s jinými maminkami potkávat nad zajímavým programem nebo si
třeba jen popovídat. Mateřské centrum nechce nic
vnucovat. Spoléhá především na aktivity a nápady
jich samotných. Mohou pro sebe navzájem připravit tvůrčí dílnu, cvičení s dětmi nebo jinou hru,“
říká za Stonožku Miriam Kupková.
„Přestože centrum ještě čeká dlouhá cesta, než
dostane svoji ﬁnální podobu, myslím, že se start
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dá považovat za velmi úspěšný. Návštěva mnoha maminek
i z okolních vesnic
je toho důkazem.
Mému synovi Samuelovi se v centru
velmi líbí. Je velmi
společenský a potřebuje kolem sebe děti
a zábavu,“ hodnotí
nové mateřské centrum Jana Karasová.
„Velmi
hezké
a útulné místečko
pro dětičky a jejich
kamarády! Očekávání určitě splnilo...
Dětem se v Arše zalíbilo – a maminkám též. Foto -mkMému synáčkovi Tadeáškovi se tam líbilo moc a doufám, že i ostatVýzva:
ním dětem i maminkám,“ shrnula dojmy z prvního
Rodiče rodičům, děti dětem…
dne jedna z maminek Iveta Červená. „Přála bych
Obracíme se s prosbou na rodiče již odrostsi do budoucna více otvíracích dní v týdnu, a to
lejších dětí, zda by nechtěli věnovat již nepoi v odpoledních hodinách. Nejvíc se těším, že tam
užívané hračky novému mateřskému centru.
Tadeáška vypustím a on si hraje s hračkami a dětMáme zájem především o dřevěné a plastové
mi... a já si s maminkami dám kafíčko a popovídástavebnice, kostky, puzzle, funkční autíčka, pame si,“ doplnila.
nenky, tvořivé a kreativní sady, pastelky, papíry
Dopoledne pro maminky s dětmi začíná v Arše
(vyjma plyšových hraček), které by mohly využít
(Martinova ulice 142) zatím dva dny v týdnu –
menší děti při svých aktivitách v herně. Hračky
v úterý a ve čtvrtek do 9 do 12 hodin. Přijít může
je možné přinést do líbeznické Archy každé útekaždá maminka s malým dítětem či malými dětmi
rý a čtvrtek dopoledne od 9.00 do 12.00 hod.
v předškolním věku.
Moc děkujeme!
Základní vybavení mateřského centra včetně
houpadel a hraček se podařilo obstarat díky poPozvánka:
moci několika ﬁrem a lidí. Poděkování patří společLíbeznická Stonožka zve všechny maminky
nostem Blue Trade, cestovní kanceláři Palma Travel
s menšími dětmi na pohybově-tvůrčí blok Hráta dále Elšadu Tagievovi, Andree a Františku Gruntoky s Šárkou. Cvičení bude probíhat každý čtvrvým, Miriam a Martinovi Kupkovým a dalším, kteří
tek od 10.00 hod. v prostorách KC Archa – jako
přiložili ruku k dílu při přípravě centra.
součást programu mateřského centra.
-na-

MÍSTOPIS

U PLICKŮ
U Plicků se říká statku, který je v Družstevní ulici čp. 32. Jedná se o klasické selské stavení typické pro Polabí – s hlavní
budovou, vejminkem, hospodářským dvorem a zahradou. Žila v něm rodina Plicků,
která měla dva syny Jaroslava (nar. 1901)
a Františeka (nar. 1904).
Oba se věnovali po vzoru předků zemědělství,
ale nadchli se pro tehdejší technický pokrok. Například v obci jako první ve 30. letech 20. století
začali vyrábět elektrický proud, který poháněl například i stroje místní pekárny pana Eliáše. Doma
měli mechanickou a opravárenskou dílnu. Oba
bratři se od mládí zajímali o motorismus a Jaroslav
se zúčastňoval jako sidecarista některých motocyklových závodů. Záliba ve strojnictví přivedla Jaroslava k absolvování několika semestrů na pražské
technice a posléze vedla k vlastní konstruktérské
práci. Na počátku 20. let rekonstruoval tehdy již
technicky zastaralou „řemenovou“ laurinku tak,
že ji opatřil spojkou a převodovkou, hnací řemen
pak nahradil řetězem.
První ryze vlastní konstrukcí Jaroslava Plicky byl
dvoudobý jednoválcový motor o zdvihovém objemu 250 cm3. Litinový válec a hlavu motoru nechal
odlít v ČKD. Vše ostatní se vyrábělo v líbeznické
dílně. Již v roce 1924 byl tento motor sesazen
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Statek U Plicků. Foto -mkdo trubkového rámu vlastní konstrukce. Třístupňovou anglickou převodovku systému Sturmey-Archer dodali bratří Chladové, primární i sekundární
převod se prováděl řetězem. Cizí provenience byla
taktéž přední vidlice systému Brampton. Nakupování dílů od speciálních podniků bývalo totiž nejen
zvykem, ale hlavně ekonomickou nutností i větších
výrobců. Těchto na svou dobu elegantních dvoudobých strojů bylo vyrobeno pět kusů.
Vrcholem konstruktérské práce Jaroslava Plicky
byl čtyřdobý jednoválec s rozvodem OHV v jediném
bloku s převodovkou. Prototyp motoru o zdvihovém objemu 350 cm3 a s třemi převodovými stupni
byl hotov před rokem 1935. V tomto roce již s hotovým motocyklem cestoval bratr František na tehdejší Podkarpatskou Rus. Válec a hlava byly opět
odlévány z litiny v ČKD. Hotovou skříň tohoto prototypu odléval sám František Plicka. Motor na svou
dobu moderní koncepce byl usazen v trubkovém
rámu ve spodní části zdvojeném s přední vidlicí,

odpruženou
paralelogramem
s tlačenou vinutou pružinou
a oboustrannými třecími tlumiči.
Zadní kolo bylo uchyceno neodpružené a poháněno řetězem.
Vše kromě ráfků, karburátoru,
magnetky Bosch a elektrického
a drobného příslušenství bylo
vlastní konstrukce. Tato třistapadesátka byla vyrobena v jediném
exempláři a dosahovala maximální rychlosti 110 km/h.
U dalších motorů stejně koncipovaných byl zdvihový objem
zvětšen na 500 cm3 a počet
převodů zvýšen na čtyři. Rámy zůstaly téměř beze
změn oproti prototypové verzi. Těchto pětistovek
byly vyrobeny čtyři kusy.
Z líbeznicklé dílny vyšlo díky entusiasmu bratří
Plicků zhruba patnáct exemplářů motocyklů. Jejich
výroba nebyla živnostensky registrována a značka
nebyla chráněna. Výroba probíhala jako nerentabilní, z části ji kryl zisk ze statku a provozu dílny.
Motocykly skončily většinou v rukou motoristických příznivců z okolí. Jedna z pětistovek se prý dostala nakonec na Slovensko kamsi k Oravě a druhá
během války až kamsi do Ruska. Do dnešní doby
se zachovala jediná vyrobená třistapadesátka –
dodnes pojízdná a bez podstatných změn. V majetku i užívání Františka Plicky zůstala ještě dlouho
po válce, kdy ji opatřili zadními teleskopickými pružicími jednotkami z Javy.
Hana Závorková,
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ
(na základě informací Ing. Ladislava Mergla)
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È UDÁLOSTI
STRHUJÍCÍ MAŠKARNÍ
BÁL PRO DĚTI
Tělocvična základní školy se v neděli 4. března
proměnila v pozoruhodný rej masek a v kotel dětské radosti. Kulturní výbor obce Líbeznice tu spolu
s místními spolky pořádal tradiční Dětský maškarní

bál. Celým odpolednem provázeli Vanda a Standa.
Stejně jako v loňském roce dokázali děti vtáhnout
do hudebních her. S odhalením některých rébusů a určením ﬁlmových či pohádkových melodií
museli pomáhat i rodiče. „Byla to znovu chytrá
a nejen pro děti strhující zábava,“ hodnotil letošní
maškarní bál jedn z přítomných tatínků. „Nadchly
mne letošní masky. Vítězný vodník byl opravdu přesvědčivý. Sladká odměna pro vítěze v podobě mistrovského dortu byla zcela zasloužená,“ říká hlavní
organizátorka Šárka Kettnerová.
-na-

h SOKOL
CVIČENÍ V MASKÁCH
V minulém čísle zpravodaje jste si mohli všimnout
pozvánky na dětský karneval. Tentokrát bychom vás
rádi informovali, jak to dopadlo. Karneval byl pořádán
v rámci pravidelného čtvrtečního cvičení rodičů
s dětmi, které se vždy koná v tělocvičně naší základní
školy. Hodina proběhla tradičně – uvítání, společné
cvičení s básničkami i běhání – s tím rozdílem, že
místo dětí a dospělých byla tentokrát tělocvična plná
pohádkových postav, zvířátek a jiných různých masek.
Jako například Bílá paní, princezna, víla, motýl, indián,
námořník, pes, kočka a další šelmy, nechyběla ani
velmi originální maska vzorného tatínka. Jsme rádi, že
se ani rodiče nenechali zahanbit a v rámci možností
karneval také obohatili svými převleky.

V nejlepší společnosti – kočička, princezna a indián. Foto -mžVanda a Standa si svým nadšením získali všechny děti. Foto -mk-

v LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
JAK SE RODÍ ZUŠ
Od léta loňského roku pracujeme spolu s vedením
obce na přípravě základní umělecké školy. (Informovali
jsme o tom již v předchozích vydáních Zpravodaje.) Již
v září jsme krajskému úřadu adresovali žádost o zanesení do rejstříku škol. Základní umělecká škola by podle naší představy měla fungovat pod základní školou,
abychom ušetřili ﬁnanční prostředky na administrativu.
Všechny tři zamýšlené obory – hudební, výtvarný i taneční – by se vyučovaly v prostorách naší školy.
S počátkem letošního roku jsme v jednáních
postoupili o patro výše a spolu s panem starostou
se opakovaně obracíme na Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, které je určující institucí pro
to, abychom mohli vyhlásit přijímací řízení pro děti
a od září vyučovat i umělecké obory, a nabídnout
tak dětem z Líbeznic a okolí další formu vzdělávání.
Nejsme sice schopni odhadnout, jakého verdiktu
se dočkáme, připravili jsme ale potřebné prostory
a nově také vyhlašujeme výběrové řízení na místo
zástupce ředitele základní školy, který by měl mít
celou organizaci uměleckých oborů na starosti.
Pevně věříme, že se dočkáme pozitivního ministerského rozhodnutí co nejdříve.
Ivana Pekárková,
ředitelka Základní školy Líbeznice
Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU
ŠKOLU
Požadavky:
• odborná kvaliﬁkace pro přímou pedagogickou
činnost a praxe podle zákona č. 563 / 2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
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• znalost problematiky řízení a obecně závazných
právních předpisů zejména v oblasti školství
• plná způsobilost k právním úkonům
• odborná způsobilost pro ZUŠ
• praxe s vedením ZUŠ vítána
• občanská a morální bezúhonnost
Písemně zašlete:
• přihlášku (uveďte jméno, příjmení, titul, datum
a místo narození, kontaktní adresu, telefon
e-mail , datum a vlastnoruční podpis),
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém
vzdělání (diplom, vysvědčení o státní zkoušce,
vysvědčení o pedagogické způsobilosti),
• strukturovaný životopis, který bude obsahovat
údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech,
• návrh koncepce fungování a rozvoje ZUŠ
v rámci ZŠ Líbeznice,
• výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání
činnosti zástupce ředitele základní umělecké školy.
Písemné přihlášky s výše uvedenými doklady
zašlete v uzavřené obálce s nápisem „Výběrové
řízení – zástupce ředitele školy – NEOTVÍRAT“
do 13. 4. 2012 na adresu školy.
Upozornění pro uchazeče
Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení mohou být z výběrového řízení vyřazeny.
Uchazeči, kteří splní formální požadavky, budou
přizváni k ústní části výběrového řízení vedeného
formou pohovoru s důrazem na motivaci k obsazované pracovní pozici a obhajobě předloženého
návrhu koncepce a rozvoje fungování ZUŠ.
Kontaktní osoba:
Mgr. Ivana Pekárková – ředitelka školy
telefon: 283 981 085
e-mail: pekarkova@zslibeznice.cz

Před vyhlašováním nejlepší masky se všichni
vzorně nechali vyfotografovat, takže se i vy můžete
přesvědčit, že to stálo za to. Nejkrásnější maskou
se dle volby přítomných dospělých stala kočička
Žanetka, na druhém místě skončila princezna Julinka
a na třetím pak indián Kryštůfek. Pochopitelně
oceněny byly všechny děti a k jejich nemalé radosti
si odměny mohly vybírat samy. Konec cvičení se tedy
nesl v duchu rozzářených dětských očí a zmatených
hlaviček nad těžkým úkolem, kterou hračku si vybrat.
Troufám si tvrdit, že díky zodpovědné přípravě
a milému vedení Martiny Konvičkové a Marcely
Ženčuchové i letos karneval dopadl na jedničku
a děti budou mít ještě chvíli na co vzpomínat. A tak
už nezbývá, než jen se těšit na příští rok.
Tereza Kroupová

POETICKÉ SETKÁNÍ
V LÍBEZNICKÉ ŠKOLE
Koncem února proběhlo v líbeznické škole tradiční Poetické setkání. Jedná se o školní kolo
celorepublikové recitační soutěže, která je známá
pod názvem Dětská scéna a kde slaví naši žáci každoročně nemalé úspěchy.
Letos předneslo své texty více jak třicet dětí všech věkových kategorií. Všichni účastníci se pochlubili krásnými básničkami a prozaickými texty i svědomitou přípravou, a tak se porota dlouho radila a zvažovala, koho
vyslat do obvodního kola, aby hájil líbeznické barvy.
Nakonec rozhodla takto: v 1. kategorii postupují – Kateřina Šoltysová, Adam Bartoníček a Simona Hejtíková. Ve 2. kategorii – Hana Vítová,
Petra Vorlíčková, Pavlína Lindová a Sam Volpe.
Ve 3. kategorii – Tereza Grubauerová, Tomáš Vyhlídal a Michaela Bůbelová. Ve 4. kategorii – Richard Janů, Kristýna Barešová a Ivana Rozlílková.
Věříme, že budou v obvodním kole úspěšní,
a přejeme hodně recitačního štěstí!
Šárka Mišurcová
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v LÍBEZNICKÉ SPOLKY
SPOLEČNĚ PRO
LÍBEZNICE LÍBEZNĚJŠÍ
Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s výzvou a pozváním ke spolupráci jménem spolků, které dobrovolně působí
v naší obci. Chtěl bych oslovit nejen starousedlíky,
ale zejména nové a mladé rodiny, jež se rozhodly
v naší obci žít. Jistě se tu zabydlují s perspektivou,
že zde nestráví jen produktivní část života, ale i seniorský věk. Budou zde vychovávat děti a vnoučata. Pomozte nám, dobrovolným spolkům, svým
přičiněním udělat hezčí život v naší obci.
Mezi nejaktivnější organizace patří hasiči, kteří
nezištně chrání náš majetek v případě mimořádných situací – nejen požárů. Pravidelně se připravují
na zásahy. V kulturní oblasti působí baráčníci, kteří
se snaží pěstovat povědomí o tom, že jsme Češi
a abychom na to byli také náležitě a zdravě hrdí.
Co nám bude platné, budeme-li umět anglicky, ně-

8 POZVÁNKY
MAŠKARNÍ ZVÍŘECÍ PLES
Kulturní výbor obce Líbeznice zve na tematický
Maškarní zvířecí ples. V sobotu 17. března 2012
od 20 hodin přijďte v masce zvířete (velkého,
divokého či domácího) do Restaurace U Musilů
(dříve U Hřiště). Vstupné 50 Kč (v masce) a 70 Kč
(bez masky). Čeká Vás přímo zvířecí zábava, živá
hudba a tombola.

VÝSTAVA LÍBEZNICKÝCH UMĚLCŮ
Kulturní výbor obce Líbeznice zve na první Výstavu líbeznických umělců. V neděli 18. března 2012
od 14 do 18 hodin si budete moci v prostorách
Archy (Martinova 142) prohlédnout práce líbeznických umělců. V závěru výstavy si budete moci díla
rovněž zakoupit. Vstupné zdarma.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
Občanské sdružení Stonožka Líbeznice zve
všechny, kteří mají zájem a chuť si vytvořit krásnou jarní dekoraci, na Velikonoční dílnu v pátek
23. března 2012 v 19.00 hod do KC Archa. Dílnu
povede zkušená ﬂoristka Šárka Kettnerová.
Účast je nutné potvrdit předem – nejpozději do 20. 3.
paní Kupkové. Více informací najdete na www.stonozka-libeznice.cz. Účastnický poplatek: 250 Kč (zahrnuje
i náklady na materiál a drobné občerstvení).

VELIKONOČNÍ TRHY
Kulturní výbor obce Líbeznice zve na Velikonoční
trhy, které se uskuteční v neděli 1. dubna 2012
od 10.30 do 16 hodin u fotbalového hřiště.
Zakoupit bude možné řemeslné výrobky s jarní
a velikonoční tematikou. Také cukrovinky, květiny
a velikonoční ozdoby. Pro děti bude připraven doprovodný program. Trhy zpříjemní i živá hudba.

MATOUŠOVY PAŠIJE V LÍBEZNICÍCH
Neobvyklý velikonoční zážitek nabídne na Velký pátek večer návštěva obřadní síně Obecního úřadu v Líbeznicích. Občanské sdružení Stonožka zve
na komentovaný poslech nahrávky monumentálního
díla Johanna Sebastiana Bacha Matoušovy pašije v podání Berlínských ﬁllharmoniků pod taktovkou
Herberta von Karajana a s Peterem Schreierem v roli
Evangelisty. Samotnému poslechu bude předcházet
krátké představení celého díla. Jednotlivé části Ma-
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mecky, francouzsky, když se náš mateřský jazyk nebude rozvíjet a nebudeme udržovat tradice předků.
Abychom se jednou opravdu nemuseli ptát: Kde
domov můj?, jak se zpívá v naší hymně. Dalším
spolkem jsou zahrádkáři, kteří se starají o to, aby
naše okolí bylo krásné, plné zeleně a květů. Snaží
se přispět k tomu, aby se naše obec nejmenovala
jenom Líbeznice, ale aby i její tvář byla líbezná.
Všechny spolky, které jsem zmínil, se potýkají se stárnutím členské základny. Chtěli bychom přitom nabídnout své zkušenosti a vychovat své pokračovatele, aby
mohli v naší práci pokračovat a zachovat všechny krásné myšlenky, na kterých spolky staví. Nenechávejme
vše na našich zastupitelích. Zapojme se sami do práce
pro obce. Za obec baráčníků, hasičský sbor a zahrádkáře vám předem za pomoc mnohokráte děkuji.
rychtář OB Líbeznice – František Košina
starosta HS Líbeznice – Zdeněk Horák
předseda zahrádkářů – Jaroslav Durčo
Můžete kohokoli z nás snadno kontaktovat prostřednictvím obecního úřadu i webových stránek
www.libeznice.cz.
S pozdravem za krásnější
a opravdu líbezné Líbeznice
František Košina
toušových pašijí bude uvozovat čtení příslušné části
velikonočního příběhu z Bible. V pátek 9. dubna
2012 ve 20 hodin v obřadní síni Obecního úřadu
v Líbeznicích. (Vstup zdarma. Délka pořadu 5 hodin.)

KURZY IN-LINE BRUSLENÍ PRO DĚTI
Dne 11. dubna 2012 začíná líbeznická Stonožka
s kurzy in-line bruslení pro děti – ve středu od 17.
a 18. hodiny na hřišti u základní školy. Kurzy jsou určené dětem ve věku 5–9 let a povedou je zkušení lektoři ze sdružení Inlinetalent Praha. Po dohodě je možné si na první lekce brusle půjčit. Podrobnosti najdete
na našich stránkách www.stonozka-libeznice.cz.

VEJŠPAL POVODÍM MRATÍNSKÉHO
POTOKA
TJ Sokol Líbeznice, ZO ČZS Líbeznice, knihovny
Líbeznice a Třeboradice srdečně zvou na 20. vejšlap
na kole i pěšky povodím Mratínského potoka v sobotu 21. dubna 2012.
Start: Líbeznice, fotbalové hřiště, 9 až 9.30 hodin
Cíl: Předboj, areál Yard Resort
Pěší trasa (16 km):
Líbeznice – Beckov – Klíčany – Panenské Břežany
– Dolínek – Veliká Ves – Předboj
Cyklo trasa (36 km):
Líbeznice – Bášť – Klíčany – Vodochody – přívoz
Na Dole – Chvatěruby – Kralupy – Nelahozeves –
Veltrusy – Zlosyň – Úžice – Odolena Voda – Panenské Břežany – Předboj, areál YARD RESORT
Trasy vedou převážně po polních, lesních
a značených cestách, lze se kdekoliv připojit.
Zajímavosti na trasách:
Veliká Ves – kostel se zvonicí
Panenské Břežany – Dolní a Horní zámek
(prohlídka kaple)
Veltrusy – zámek (v rekonstrukci) a park s oborou
Nelahozeves – zámek, rodný dům A. Dvořáka
(možnost prohlídek)
Nelahozeves – Kralupy – Dvořákova cesta podle
Vltavy
Chvatěruby – Na Dole – přírodní park Dolní Povltaví
Startovné: Dospělí 20 Kč, děti 5 Kč
Odměna: Pamětní list, radost z pohybu a objev
neznámých míst.

JARO KLEPE
NA DVÍŘKA NAŠICH
ZAHRÁDEK
Výroční členská schůze základní organizace
zahrádkářů v Líbeznicích, na které se dne 3. 3. 2012
v restauraci U Selského dvora sešlo téměř 75 %
členů a zástupci místních spolků i starosta obce
Martin Kupka, místostarosta František Závorka
a další hosté z okresní organizace a blízkých obcí,
přinesla několik zajímavých námětů.
Odsouhlasili jsme plán činnosti na rok 2012. Nově
se chceme zapojit do farmářských trhů a nabídnout
k prodeji naše vlastní výpěstky. Rádi bychom nejen
našim členům nabídli odborné přednášky o tom, jak
správně pečovat o zahradu a jakou podobu zahrádce
dát. Bavili jsme se také o soutěži o nejkrásnější
okrasnou a užitkovou zahrádku a o nejkrásnější
trávník. Rozproudila se diskuse o vzhledu našich
zahrádek, předzahrádek a zeleně v naší obci.
Alena Krbcová,
jednatelka ZO ČZS

Í KRÁTKÉ ZPRÁVY
KARNEVAL
V MŠ LÍBEZNICE
16. února 2012 se školka proměnila v tajuplný
svět fantazie. Ač se to zdá neuvěřitelné, nebyly
zde žádné paní učitelky a žádné děti. Ráno
rodiče překvapili pirátka, Číňanka a čertík. Hned
poté začaly přicházet různorodé masky – víly,
motýli, princezny v čele s Šípkovou Růženkou
a Sněhurkou, baletka, skřítek, beruška neboli
slunéčko sedmitečné, šášulové s rolničkami i bez
nich, z ﬁlmového světa k nám dorazili i Batman,
Spiderman a Transformer. Z dalekých vod oceánu
připlul pirát společně se dvěma námořníky, ze
Západu zase kovboj a na princezny si brousil
zuby nejen hladový drak, ale také zuřivý lev.
A to všechno se sešlo v jedné místnosti. Ale
nebojte se, nikdo nikoho nesežral a nikdo nebyl
na nikoho zlý. Po velké přehlídce masek měl
následovat karnevalový rej s muzikou, tu nám
však překazil požár elektrického vedení, a proto se
improvizovalo. I tak si ale myslím, že se karneval
povedl a všem dětem se líbil.
Michaela Zoulová

PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Diakonie Broumov poděkovalo
dopisem líbeznické knihovně a všem občanům, kteří
přispěli ke sbírce textilu. „Děkujeme jménem všech
lidí, kteří jsou odkázáni na Vaši pomoc,“ píše se
v dopise. Diakonie Broumov patří už 15 let mezi
úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených
na občany v krizových situacích na celorepublikové
úrovni. Líbeznická knihovna pomáhá se sbírkou
textilu organizovanou tímto občanským sdružením
pravidelně.

< BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme březnovým jubilantům:
Blažejová Marie – 90 let, Jelínek Jaromír – 75,
Nováková Růžena – 75, Böhm Zdeněk – 70, Srb
Vratislav – 60, Mikoláš Václav – 60, Feuereislová
Eva – 60, Langenbergová Šárka – 50.
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ANGLICKY 4× RYCHLEJI
Jste začátečníci? Nebo „věční“ začátečníci?
Nebo angličtinu již ovládáte, ale nemluvíte?
Metoda dle Callana vás určitě rozmluví!
Hodiny angličtiny podle
Callanovy metody jsou:
• DYNAMICKÉ
• RYCHLÉ
• PRAKTICKÉ
• EFEKTIVNÍ

HLEDÁME LEKTORY
ANGLIČTINY
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI!
PODMÍNKY:
• Výborná znalost jazyka
• Flexibilita (kurzy probíhají i v odpoledních
a večerních hodinách)
NABÍZÍME:
• Zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• Úvodní školení a průběžný tréning
• Práci s příjemnými lidmi a v příjemném
prostředí

Líbeznický zpravodaj 3/2012
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