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MÍROVÉ NÁMĚSTÍ SE PROMĚŇUJE
Týden před Velikonocemi začaly úpravy křižovatky u Katranu. Předcházelo jim odstranění sloupu veřejného osvětlení uprostřed
křižovatky a přeložka elektrického vedení.
Úpravy nových hranic vozovky se následně
rozběhly naplno. Výsledkem bude mnohem
menší křižovatka a větší prostor pro zeleň.
Jde zároveň o první významné dopravní
opatření uprostřed obce, které by mělo přispět ke snížení dopravní zátěže.
Budoucí obrysy nové podoby Mírového náměstí vykreslili už v polovině minulého roku architekti
z ateliéru Vyšehrad. Připravili studii nového řešení celého náměstí, která prošla i veřejnou diskusí
a debatovalo se o ní i na internetu. Finální podobu horní části náměstí vtiskli na počátku letošního
roku dopravní projektanti. Ti se museli vypořádat
zejména s omezenými možnostmi výhledu za budovu restaurace Katran. „Chtěli jsme od projektantů, aby tvar křižovatky nutil řidiče zpomalit, aby se
vytvořily bezpečnější podmínky pro chodce a zároveň, aby se střed obce stal více místem pro život
než pro automobilovou dopravu. Proto by tu mělo
být méně místa pro asfalt a více pro zeleň,“ vysvětluje starosta obce Martin Kupka.

V současné době se dokončují na křižovatce
u Katranu mírně zdvižené okraje vozovky z žulové dlažby, které umožní autobusům a nákladním
automobilům bez obtíží křižovatkou projet. Ostatní
řidiče ale budou směrovat do užšího proﬁlu a přirozeného oblouku zatáčení. Vznikne také nový ostrůvek, kde budou auta ve směru od Divadla kouzel
zastavovat „na stopce“ a dávat přednost vozidlům
projíždějícím po nové hlavní silnici.
Výrazně se posune hranice vozovky v sousedství
parku. V současné době zabírá asfalt v těchto místech téměř 14 metrů. Nově by to měla být přibližně
polovina. V rozšířeném parku tak vznikne prostor
i pro plánovanou kašnu, na kterou přispěla řada
líbeznických občanů.
V první etapě se po obou stranách komunikace musejí v novém tvaru a šířce vysadit obrubníky. Následovat bude položení nového živičného
povrchu. To už bude jako nutná součást výstavby
obchvatu hrazeno z peněz státu, potažmo Ředitelství silnic a dálnic. Právě díky této mimořádné souhře okolností může náměstí dostat nový
kabát. „Jediné, na co budeme muset počkat
do příštího roku, budou kvůli nedostatku peněz
nové chodníky. Ze stejného důvodu se letos nepodaří upravit celou spodní část náměstí u Divadla kouzel. Na papíře to už ale nakreslené je,“
doplňuje starosta obce Martin
Kupka.

ÚPRAVY U PRODEJNY
NA NÁMĚSTÍ

Práce na nové dlažbě před kostelem. Foto -naZásadní změna dopravní situace nastane v nejbližších dnech. Změní se totiž přednost v jízdě a vedení hlavní ulice. Ta bude probíhat nově od mimoúrovňové křižovatky na obchvatu kolem Katranu
směrem do Bořanovic. „Je to logické s ohledem
na provoz nákladních automobilů, které zajíždějí
do areálu Řempa a do Bořanovic. V budoucnu právě v této trase povede silnice II. třídy, zatímco průjezd náměstím kolem Divadla kouzel bude místní
komunikací. Pokud změna kategorie půjde dobře,
ještě na podzim bychom na náměstí postavili dva
zvýšené přechody pro chodce,“ doplňuje 1. místostarosta obce František Závorka.
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Další šťastnou souhrou
okolností je probíhající úprava
prodejny potravin na náměstí.
Společnost Tesco přistoupila na požadavek a nabídku
obce, aby parkovací stání nevznikala v zeleném pásu před
prodejnou, ale při její severní
straně směrem k pneuservisu.
Součástí dohody je zároveň
oprava komunikace podél
prodejny směrem k zásobovacím rampám. Mělo by k ní dojít zároveň s úpravami silnice na náměstí. Pokud
vše bude probíhat podle plánu, měly by být nové
povrchy ve velké části náměstí hotové do konce
května.
Ve stejném čase se zároveň bude pracovat
na úpravě komunikací po výkopech kvůli kanalizaci. „I v tomto případě se snažíme spojit dohromady
různé zdroje prostředků. Jen tak můžeme pomýšlet
na kompletní opravu Družstevní ulice a křižovatky
u úřadu. Na druhé straně všechny tyto potřebné
změny přinášejí stavební ruch a s tím spojené nepohodlí.
-na-

Milí spoluobčané,
zachytil jsem v poslední době několik ohlasů,
které vyjadřovaly otazníky nad změnami, jež
se v poslední době v Líbeznicích dějí. Je jich
hned několik: začali jsme s úpravou křižovatky
před Katranem a celého náměstí, dokončujeme
kanalizaci, upravujeme prostranství před
úřadem, přesunuli jsme policejní služebnu,
rekonstruovali obřadní síň, vyčistili Mratínku,
odstranili neprostupný les náletových dřevin
u školy, dokončili park Na Chrupavce včetně
hřiště pro petanque.
Je jasné, že se všechny kroky nebudou všem
stejně zamlouvat. Pro někoho může být těch
změn přece jen moc. Jiný je zase rád, že se toho
tolik děje. A třetí by změny chtěl, ale někde
docela jinde. Každý, kdo dával dohromady dům
nebo třeba jen byt, určitě prošel stádiem, kdy si
říkal: ještě tohle by bylo třeba, tamto by se zase
mělo udělat při jednom, teď je pro tohle zase ta
správná doba a pro něco jiného zase mimořádná
příležitost. A to byl jen dům nebo byt. V obci se
takových situací naskýtá mnohem víc.
Důležité ale je, aby všechny ty změny měly
logiku, aby byly promyšlené a směřovaly
do budoucna. O to všechno se pochopitelně
snažíme. Stavíme na projektech, o kterých často
diskutovali odborníci a které jsme s připomínkami
znovu a znovu vraceli, jako je podoba náměstí
či nové chodníky. A samozřejmě je tu ještě
jedno důležité kritérium, které o všech změnách
rozhoduje a které mělo zaznít na začátku:
na všechny ty změny musíme mít peníze a přísně
rozlišovat, co je potřebnější a co méně. Obec si
opravdu v posledních dvou letech nepůjčila ani
korunu. I samotnou kanalizaci jako nejnáročnější
projekt realizuje díky dotaci a úsporám
z předchozích let.
Celou řadu změn můžeme realizovat
díky schopnostem a vybavení pracovníků
našich technických služeb bez dalších nákladů
navíc. Takové akce přirozeně dostávají přednost,
před těmi, kde je nezbytná pomoc externí ﬁrmy.
Přirozeně se snažíme nenechat si mezi prsty
utéct současnou mimořádnou příležitost, kdy
musí stát v souvislosti s dokončením obchvatu
investovat do nových povrchů komunikací
uvnitř obce. Proto se snažíme pospojovat
ve stejné době více stavebních aktivit. Byla by
skoro neodpustitelná škoda toho nevyužít.
V budoucnu bychom totiž na totéž museli
vynaložit mnohem více peněz a nesrovnatelně
déle bychom na to čekali.
Snad budete po přečtení těchto řádků hledět
shovívavěji na to, že se teď v obci hodně práší
a na každém rohu probíhá nějaká stavba. Věřím,
že se to v dobré obrátí.
Martin Kupka
Číslo měsíce: 2800 – předpokládaný počet obyvatel
v roce 2030 v Líbeznicích dle zpracované prognózy.
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MRATÍNKA
PROKOUKLA
Pro neinformované – Mratínka není přezdívka žádné z pohledných žen líbeznických, není to
ani název našeho líbezného potoka. Je to tradiční označení spojnice mezi Líbeznicemi a Měšicemi
po trase bývalé úzkokolejné železnice, která sloužila místnímu cukrovaru. Místním je tento název
dobře známý. Na cestu se chodívalo na procházky.
Kluci si sem chodívali hrát, protože násep bývalé
železnice skýtal terény jako stvořené pro nejrůznější
hry. Časem se ale Mratínka stala s obtížemi průchozí. Největší podíl na tom ale měla navážka, do výše
několika metrů při samotném vyústění v Měšicích
a také teplovod. Hrozilo dokonce, že se kvůli soukromým pozemkům stane cesta neprůchodná.

Proto se obce Líbeznice a Měšice dohodly, že
s minimálními náklady cestu obnoví. Zásah to ale
nebyl jednoduchý. Bylo třeba vytrasovat novou cestu přes navážku, která by zasahovala jen na obecní
pozemky. To se podařilo letos na jaře díky těžké
technice. Největší podíl na úpravě celé trasy mají
ale zaměstnanci líbeznických technických služeb, kteří na sklonku zimy prořezali náletové keře
a na několika místech upravili terén.
O poslední úpravy se postarali všichni dobrovolníci, kteří se sešli na výzvu obou obcí a místních
sdružení ODS k ﬁnálnímu vyčištění cesty od odpadků a k posledním kosmetickým úpravám. Z líbeznické strany vyrazilo 15 občanů a od Měšic desítka. Po necelých dvou hodinách se obě skupiny
s hráběmi, kolečky, krumpáči a lopatami potkaly.
Smetí zaplnilo celou korbu nákladního auta. Tím se
letošní práce na Mratínce završily. Přijďte se podívat a projít nebo projet na kole. Jak dokázala jedna
z manželek usilovných pracovníků, teď je Mratínka
sjízdná i s kočárkem.
Martin Kupka

8 POZVÁNKY
VEJŠLAP 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.

Na Mratínku vyrazilo 15 statečných z Líbeznic. Foto -na-

A

zázemí, nemělo by nám nic bránit. I když to nebude jediná nutná investice. Bude třeba koupit také
certiﬁkované žákovské brány a další vybavení. To
by ale ve spolupráci s obcí neměl být problém.

ROZHOVOR

CO BUDE S FOTBALEM
V LÍBEZNICÍCH?

Jak vidíte budoucnost fotbalu v Líbeznicích?
Fotbal má v naší obci dlouholetou tradici. Abychom se budoucnosti nemuseli bát, musíme zlepšit
práci s mladými fotbalisty a snažit se oslovit ﬁrmy
v okolí, aby veškerou ﬁnanční zátěž nenesla obec.

Jedním z nováčků obecního zastupitelstva
je Tomáš Krysman. Není tajemstvím, že mezi
všemi kandidáty hájil ve volbách barvy líbeznických fotbalistů, byť se kandidátka tak nejmenovala. Následující rozhovor se proto přirozeně dotkne i kopané, líbeznického sportu
obecně a samozřejmě i komunální politiky.
Vaše jméno je v Líbeznicích spojováno hlavně s fotbalem, jak je na tom v současnosti klub
s honosným názvem 1. FC Líbeznice?
Kvůli nelehké situaci v ČSTV, která naprosto
omezila ﬁnance do veškerých sportů, zažívá i fotbal velké změny. A to nejen u nás. Vznikl nový
fotbalový svaz s názvem FAČR. Zde by se měli registrovat všichni členové jednotlivých oddílů, a to
nejen aktivní hráči, ale i činovníci a fanoušci. V současnosti máme dva oddíly: A mužstvo je v okresní
soutěži na druhém místě a B mužstvo je ve 4. třídě
na šestém místě.
Obec hledá prostředky na základní úpravu
kabin na hřišti. Co si od této investice slibujete?
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Účastníci dodržují pravidla silničního provozu a pokyny organizátorů, jejich účast je
na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče. Jde se
za každého počasí.

Práce zastupitele nezabere extrémně mnoho
času? Čemu se věnujete v hlavním zaměstnání?
Pracuji v pražské ﬁrmě, která se zabývá ﬁnančním poradenstvím, jako správce nemovitostí.
Tomáš Krysman. Foto -naVzhledem k tomu, že kabiny na našem fotbalovém hřišti patří k nejhorším v okrese, slibujeme
si od této investice zkvalitnění zázemí a možnost
využití nejen pro fotbal.
V předešlých letech odešla řada líbeznických
dětí do fotbalového oddílu v Březiněvsi. Důvodem byl asi hlavně fakt, že v Líbeznicích není
oddíl žáků. Uvažujete o tom, že byste znovu
začali s výchovou mladých talentů?
Ano. To úzce souvisí s rekonstrukcí kabin. Děti
odešly do Březiněvsi nejen proto, že u nás chyběl
oddíl žáků, ale také proto, že tam mají lepší podmínky, včetně zázemí. Když se nám povede zlepšit

Co byste chtěl v obci nejvíce změnit?
Zprovoznil se dlouho očekávaný obchvat obce,
nejdůležitějším úkolem tedy bude dostat co největší procento dopravní zátěže na obchvat a maximálně tím ulehčit nově upravovanému centru obce.
Co pokládáte za největší úspěch v práci nového zastupitelstva?
Je to bezesporu zprovoznění obchvatu a dostavba kanalizace.
Jaká tři slova se vám vybaví, když se řekne
Líbeznice?
Domov, rodina, kamarádi.
-mk-
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JAK POROSTEME

PROGNÓZA VÝVOJE POČTU OBYVATEL V LÍBEZNICÍCH
Na počátku letošního roku zadala obec
zpracování prognózy vývoje počtu obyvatelstva na období 2011–2030. Prognóza byla zpracována nejen kvůli aktuální
potřebě zmapování a potvrzení skutečné
potřeby výstavby větší mateřské školky,
ale také kvůli odhadu dalšího vývoje požadavků na kapacitu ZŠ. Důležitým třetím důvodem je započetí práce na novém
územním plánu, která může díky této prognóze vycházet z relevantního podkladu,
a být tudíž kvalitnější a zodpovědnější.
Prognózu zpracovali zkušení demografové z katedry demograﬁe a geodemograﬁe Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze RNDr. Boris
Burcin, Ph.D. a RNDr. Tomáš Kučera, CSc. Autoři
prognózy vycházeli (s ohledem na relativně malé
území s nízkým počtem obyvatel) pouze z rámcové
analýzy populačních procesů s využitím agregovaných věkově a pohlavně speciﬁckých charakteristik.
Po roce 1995 zaznamenaly Líbeznice stejně jako
většina obcí situovaných do vnitřního suburbánního pásma hlavního města nebývale dynamický
populační vývoj. Ten se odehrál ve dvou fázích.
V první, mezi lety 1995–2000, vzrostl počet obyvatel obce zhruba o deset procent. Ve druhé, mezi
lety 2004 a 2010, došlo k nárůstu počtu obyvatel
o dalších přibližně 55 % (dle výsledků bilancí ČSÚ).
Nárůst z necelých 1300 na více než 2000 obyvatel
byl přímým důsledkem rozsáhlé bytové výstavby.
Výslednou prognózu početního stavu a pohlavní
a věkové struktury obyvatelstva reprezentují celkem tři varianty budoucího vývoje: střední, vysoká
a nízká, přičemž střední varianta představuje nejpravděpodobnější trajektorii sledovaného vývoje.
Vysoká a nízká varianta pak vymezují realistické
rámce budoucího vývoje s ohledem na míru neurčitosti výsledků daných střední variantou. Tyto rámce
by neměly být dalším vývojem v příslušném období
překročeny, respektive jejich překročení je relativně
málo pravděpodobné.
Textová zpráva k prognóze je k nahlédnutí
na obecním úřadě. Na stránkách zpravodaje máme
prostor pouze pro komentář k nejdůležitějším výsledkům (jsou citovány ze zdroje Burcin, B., Kučera,
T.: Prognóza vývoje počtu obyvatelstva na období

2011–2030. Východiska, předpoklady a základní
výsledky prognózy. Praha, 2012).

VÝVOJ CELKOVÉHO POČTU
OBYVATELSTVA

Jak je patrné z grafu na obrázku 1, počet obyvatel Líbeznic s krajní pravděpodobností dále poroste, a to přinejmenším v následujících osmi letech.
Podle střední varianty by mělo do roku 2020 dojít k vzestupu počtu obyvatel na úroveň vyšší než
2700 osob, tedy zhruba o 700 osob. Podle nízké
varianty počítající s vyšší intenzitou úmrtnosti, nižší
plodností a menším migračním ziskem by nárůst
byl přibližně čtvrtinový
(24 %), což by v roce
2030
reprezentovalo
v úhrnu necelých 2500
obyvatel. Vysoká varianta však z reálných
scénářů nevylučuje ani
růst o více než polovinu
(55 %) výchozího stavu,
tedy až na 3100 osob.
Očekávaný nárůst celkového počtu obyvatel
podle střední i vysoké
varianty prognózy by
měla zajišťovat migrace za významného přispění přirozené měny.
Celkově
dominantní Obrázek 1: Vývoj celkového počtu obyvatelstva
postavení migrace bude dáno zejména její vysokou podobností v rozmezí 40 až 50 dětí. Ve druhé
intenzitou v první třetině období prognózy, kdy ješ- polovině by se pak pohybovaly v rozmezí 30 až
tě poběží a následně bude dobíhat bytová výstavba 40 dětí (obrázek 2). V čase podstatně méně vyrovnaný zájem lze reálně očekávat v případě závelkého rozsahu.
jmu o nástup do první třídy základní školy. Jestliže
v loňském roce (2011) se z řad místních obyvatel
DĚTI VSTUPUJÍCÍ DO MATEŘSKÉ
mohlo k zápisu dostavit přibližně 25 dětí, letos
A ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Prognostický odhad počtu dětí vstupujících to již mohlo být teoreticky, za předpokladu, že
do mateřské a základní školy je nesnadnou zá- by někteří rodiče neměli zájem o umístění dítěte
ležitostí, neboť záleží nejenom na věkové struk- do první třídy v místě bydliště, bezmála 40 dětí.
tuře dětí, ale na mnoha dalších faktorech, jako Přitom v letech 2015–2019 by se mohl počet zájsou územní vazby a prostorová mobilita rodičů, jemců se značnou pravděpodobností pohybovat
možnosti dopravy, dostupnost a kvalita obdob- i nad hranicí 50 dětí. Ve druhé polovině období
ných kapacit v okolí aj. Proto se tyto odhady ob- prognózy by pak měl jejich počet pozvolna klevykle omezují na odhady počtu dětí splňujících sat k aktuálnímu počtu potenciálních zájemců
obvyklé věkové limity, někdy navíc v kombinaci o vstup do první třídy základní školy (obrázek 3).
s aktuálním rozsahem vyjížďky a dojížďky dětí
Zpracoval -lk-

Obrázek 2: Očekávaný vývoj počtu dětí v dokončeném věku 3 roky
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za předškolní výchovou a základním vzděláváním. Vzhledem k tomu, že lze v období prognózy
reálně očekávat převis poptávky vlastních obyvatel po místech v předškolních a školních zařízeních nad jejich nabídkou, není zahrnutí vyjížďky
a dojížďky příliš důležité. Vyjížďka je z větší části
vynucená a pro dojížďku v nadcházejících letech
patrně neexistuje z kapacitních důvodů reálný
prostor. Z těchto důvodů se v dalších úvahách
omezíme na prognostický odhad počtu dětí
v dokončeném věku 3 a 6 let k počátku každého
školního roku začínajícího v rozmezí let 2011 až
2030, tedy vždy k 1. září.
Výsledky získané z původní prognózy přepočtem věkových struktur dětí k počátku a konci
každého kalendářního roku naznačují, že v první polovině období by se počty potenciálních
uchazečů o místo v mateřské škole z řad místních obyvatel měl pohybovat s největší pravdě-

Obrázek 3: Očekávaný vývoj počtu dětí v dokončeném věku 6 let
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 TÉMA
NOVÝ POHLED
NA ÚŘAD
Prosychající a nemocné jehličnany vystřídaly před obecním úřadem symbolicky
dvě lípy srdčité. Proměna prostranství
začala v pondělí 26. března a do poloviny
roku by měla být dokončena.
Dendrologický posudek označil zejména vzrostlý
smrk před úřadem za potenciální nebezpečí s ohledem na jeho špatný zdravotní stav. „Přistoupili jsme
proto k radikálnímu zásahu a nemocné jehličnany
nechali vykácet. Hned jsme ale na jejich místě vy-

sadili dvě lípy srdčité. Vycházíme z doporučení architekta. Lípa je národní strom a její umístění před
obecním úřadem má proto i symbolický význam,“
říká první místostarosta obce František Závorka.
Vysazením dvou nových stromů ale úpravy prostranství před obecním úřadem nekončí. Podle
návrhu architekta tu vzniká nové široké schodiště
a hlavní vchod bude nově přístupný po dvou bezbariérových rampách směrem od Mělnické ulice.
„Na tyto drobné úpravy naváže přestavba celé
křižovatky. V souvislosti s opravami po výkopech
kanalizace a také v souvislosti s kompletní opravou
Družstevní ulice chceme dát nový bezpečnější tvar
celé křižovatce. Měl by tu vzniknout nový přechod
pro chodce, po němž bude možné dojít až na druhou stranu ulice k Domu služeb“, doplňuje František Závorka a dodává: „Cílem je vytvořit na pohled
hezké a důstojné prostředí před úřadem a navázat
také na úpravy náměstí.“
-mk-

 TÉMA
POZOR NA FALEŠNÉ
„ODEČTY“
ELEKTROMĚRŮ
Obecní policie eviduje v Líbeznicích nový
případ, kdy se podvodníci vydávali za pracovníky energetické společnosti. Své kriminální choutky neuplatnili jen díky obezřetnosti a duchapřítomnosti obyvatelky domu.
Odečet elektroměru měl posloužit jako záminka k podrobnému zmapování domácnosti dvou
líbeznických seniorů a s největší pravděpodobností
i k podvodu a krádeži. „Ukázali mi nějaký průkaz.
Měla jsem ale jen brýle na dálku. Podrobně jsem
jej nestudovala. Šlo o silnějšího muže a ženu. Ta
se stále vyptávala, kolik máme televizí a varných
konvic. Ohradila jsem se, že nic neřeknu. Muž mně
potom řekl, že máme přeplatek na elektřině za loňský rok o jeden tisíc korun. Nabídl, že ho hned vyplatí a vyndal pětitisícikorunovou bankovku a žádal, abych mu čtyři tisíce vrátila zpět. Bylo mi to
divné. Odmítla jsem a řekla, že všechno hradíme
složenkami a že žádné peníze nemáme. Měla jsem
podezření, že to není v pořádku,“ vypověděla starší
žena, která se málem stala obětí podvodníků.
Jejich návštěva opravdu v pořádku nebyla a líbeznická občanka pojala podezření zcela oprávněně. Jen díky její obezřetnosti nedošlo na nic horšího
a podezřelý pár musel kvapem domácnost opustit
s nepořízenou.
Předcházejte podobným situacím a věnujte
pozornost následujícím pravidlům:

Konečně je na úřad trochu vidět. Foto -mk-

ZAJIŠTĚNÍ KRADENÉHO
VOZIDLA VČETNĚ
POSÁDKY
Dne 14. 3. 2012 v odpoledních hodinách zaregistrovala hlídka obecní policie odstavené vozidlo VW
Transporter u rybníka v obci Bašť. U tohoto vozidla
se pohybovali dva muži a jedna žena a ořezávali z vyložených disků kol zbytky pneumatik. Hlídka v těchto osobách zjistila pro policii dobře známá drogově

závislá individua.
Při lustraci vozidla bylo dále
zjištěno, že registrační značky
umístěné na vozidle jsou z jiného vozu a dalším
šetřením
bylo Úspěšný zásah obecní policie.
zjištěno, že VW Foto: Jiří Srba
Transporter je odcizený. Na místo byla následně přivolána hlídka PČR, která po ohledání technikem vozidlo
i posádku zajistila.
Rudolf Sedlák

VŠÍMAVOST OBČANŮ
POMOHLA PŘI
DOPADENÍ PACHATELŮ
KRÁDEŽÍ V BAŠTI
Třináctý březen přinesl smůlu zlodějům v Bašti. V dopoledních hodinách přijala hlídka Obecní
policie Líbeznice oznámení o tom, že v obci Bašť
neznámý muž přeskočil plot u rodinného domu,
přeběhl pozemek a z garážových vrat u domu odcizil svazek klíčů, poté nasednul do přistaveného
motorového vozidla a odjel.
Hlídka obecní policie se okamžitě dostavila
na místo, kde od oznamovatele získala podrobný
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Tak trochu nadstandardní výbava vozidla.
Foto: Jiří Srba
popis muže i vozidla. Hlídka ihned začala v obci
i jejím okolí pátrat po vozidle a jeho osádce. Při
pátrání po podezřelém vozidle hlídka zjistila, že

• žádejte v podobných situacích vždy pracovní
průkaz zaměstnance příslušné společnosti a podrobně jej prostudujte,
• sledujte vývěsky nebo se případně informujte,
zda v daném období nějaké odečty probíhají,
• neprozrazujte nic o svých majetkových poměrech a nenechávejte nahlížet do svého soukromí,
• sledujte, zda se dotyčný zajímá výhradně o odečet příslušného měřidla, jakýkoli jiný signál vnímejte jako podezřelý,
• v případě nestandardního chování návštěvníka
ihned kontaktujte Policii ČR (případně Obecní
policii Líbeznice).
-navozidlo se v obci a jejím okolí pohybuje již několik minut a jeho posádka zřejmě „tipuje“ domy
a novostavby k páchání trestné činnosti. Po několika minutách bylo vozidlo hlídkou zastaveno
a posádka byla vyzvána k předložení dokladů totožnosti. Vzhledem k tomu, že žádný ze tří výtečníků u sebe doklady neměl, předvedla hlídka tyto
muže ke zjištění totožnosti na Obvodní oddělení
PČR Odolena Voda.
Při osobní prohlídce byly odcizené klíče u jednoho z mužů nalezeny. Při prohlídce vozidla byla dále
nalezena funkční signální pistole a nářadí jako pákové kleště a lamače zámků. Muže si dále převzala služba kriminální policie a vyšetřování, kde jim
po výslechu bylo sděleno obvinění z trestných činů
krádeže, nedovoleného ozbrojování a porušování
domovní svobody.
Rudolf Sedlák
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v LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
ÚSPĚŠNÉ
FOTOGRAFKY
Z LÍBEZNIC

Minulý rok získaly Štěpánka Oliveriusová
a Kristýna Zemanová, žákyně devátého ročníku
ZŠ Líbeznice, v celostátní soutěži Daniel první
cenu za svoji historickou práci: Osudy líbeznických židovských občanů.
Letos předával pan kardinál Vlk první cenu,
tentokrát v sekci fotograﬁcké, Dominice Rollové,
Báře Kazdové, Aničce Hronové a Elišce Böhmové za jejich soubor zajímavých fotograﬁí.
Šárka Mišurcová

KDYŽ RODIČE
ČTOU DĚTEM
Březen – měsíc knihy, tak znělo v uplynulém
měsíci motto naší mateřské školy. A o literaturu
skutečně nebyla nouze. Nejen že poslední týden
v měsíci byl věnován tématu „Moje nejoblíbenější kniha“, ale po celý březen navíc probíhala akce
zvaná „Čteme dětem“. Té se mohli zúčastnit všichni rodiče dětí z naší mateřské školy a někteří této
možnosti velice příjemně využili. Záměrem projektu
bylo poukázat na to, že i v dnešní přetechnizované
době by rodiče neměli při výchově svých ratolestí
zapomínat na kouzlo knihy, protože tu žádný počítač ani televize nedokáže nahradit. Každé pondělí
a pátek zavítal mezi kupu dětí jeden z dospělých se
svou oblíbenou knihou z dětství, kterou jim představil a posléze předčítal. Velký zájem byl na dětech
vidět zvláště během četby tatínků, ale ani maminky se nenechaly zahanbit. Na závěr přišel do naší
skromné čítárny pan starosta Martin Kupka, jehož
produkce se dětem velice líbila, a proto jsme se
s ním domluvili na pravidelném předčítání v každém následujícím měsíci. Závěrem zavítali předškoláci na návštěvu do obecní knihovny, kde je paní
knihovnice seznámila s tradicí Velikonoc, obarvili si s její pomocí vajíčka a plni zážitků odcházeli
do školky.
Michaela Zoulová

HURÁ
DO KRAJSKÉHO KOLA!
Úspěšné fotografky s kardinálem Miloslavem Vlkem. Foto: Šárka Mišurcová

VOLBA MISS
ZŠ LÍBEZNICE
V březnu uspořádala 9. třída ZŠ Líbeznice soutěž ,,Miss a missák školy‘‘.
Z každé třídy druhého stupně byli vybráni dva soutěžící, vždy chlapec a dívka.
O vítězi rozhodli sami žáci svým hlasováním, přičemž se na 1. místech umístili Andriana Zhmurko z 9. ročníku
a Michal Umlauf ze 7. ročníku. Druhé
místo obsadili Simona Velechovská ze
6. ročníku a Matěj Chaluš z 8. ročníku, Misky a misáci z líbeznické školy. Foto -šmtřetí místo patří Robertě Svobodové ze 7. ročníku
Věříme, že by se tato soutěž mohla zařadit
a Petru Kopeckému z 9. ročníku. Vyhlášení proběh- do seznamu akcí školy a že si takto budou chtít
lo v tělocvičně, umístěné miss a missáci se vyfotili zpestřit školní rok i budoucí ročníky ZŠ Líbeznice.
a zatančili si společný tanec.
Dominika Rollová, 9. ročník
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MÍSTOPIS

ULICE
ANTONÍNA JUDYTKY
Antonín Judytka byl všestranně nadaný sportovec,
ale hlavně skvělý a obětavý člověk. Nehledal důvod,
proč ty či ony věci nejsou možné, ale způsob, jak
je zvládat. Zkrátka ten správný „tahoun“, který se
nesmazatelně zapsal do dějin líbeznického sportu,
hlavně však fotbalu a lehké atletiky. Antonín, Toník,
Tonda, jak mu kamarádi říkali, se narodil v roce 1907.
Jeho koníčkem byla kopaná, které se věnoval i jako
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Nová líbeznická ulice A. Judytky. Foto -mkorganizátor. Díky němu měl líbeznický fotbal dobrou
pozici v regionu. Výchovou svých nástupců dokázal
připravovat budoucnost líbeznické kopané.
V minulosti v obci bývalo několik sportovišť, která
byla na různých místech. Jak vznikala, tak i po čase za-

Naši recitátoři v obvodním kole recitační soutěže Dětská scéna 2012 opět zabodovali. Čestná
uznání získali ve svých kategoriích Petra Vorlíčková,
Hana Vítová, Tereza Grubauerová, Ivana Rozlílková
a Richard Janů. Kateřina Šoltysová, žákyně třetího ročníku, postoupila do krajského kola.
Šárka Mišurcová

Úspěšná recitátorka Kateřina Šoltysová.
Foto: Šárka Mišurcová
nikala. O současné fotbalové hřiště a jeho zázemí, které slouží sportu v obci desítky let, se zasloužil právě on.
V době, kdy toto hřiště vznikalo, bylo potřeba většinu
prací zvládnout vlastními silami a prostředky. Tehdy
nebyly běžné dotace, a tak bylo nejdůležitější přesvědčit ostatní spoluobčany, aby ve svém volnu šli zdarma
na brigádu a společně vytvořili sportovní zázemí. Tuto
schopnost měl Antonín Judytka ve vrchovaté míře.
V minulosti se na hřišti konaly i kulturně společenské akce, Spartakiády, slavil se na něm 1. máj.
Po vzniku Areálu zdraví, opět díky nemalému úsilí
místních nadšenců, se konání kulturně sportovních
a společenských akcí přesunulo právě tam. Antonín Judytka zemřel v roce 1975.
Hana Závorková,
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ
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8 POZVÁNKY
FIMO DÍLNA SE STONOŽKOU
Po úspěšné FIMO dílně pro maminky v loňském
roce zve tentokrát líbeznická Stonožka k podobnému tvoření i mladší slečny a holčičky (klidně
s doprovodem). Hrát si s tímto úžasným materiálem budeme v pátek 27. dubna 2012 od 16.00
v KC Archa a vyrobíme si zajímavý šperk na léto.
Svou účast potvrďte předem – nejpozději do 25. 4.
na tel. č. 604 251 990 nebo mailem na info@stonozka-libeznice.cz . Cena 130 Kč zahrnuje veškerý
materiál a malé občerstvení. Pozor, aktivita je silně
návyková! (Ale naštěstí zdraví neškodí a kreativitě
prospívá!) Moc se na vás všechny těšíme!

ZAHRADNÍ SLAVNOST KE DNI MATEK
Mateřská škola Líbeznice, Základní škola Líbeznice a Kulturní výbor obce zvou všechny maminky, babičky, ale i děti, tatínky a dědečky na Zahradní slavnost u příležitosti Dne matek v neděli 13. května od 14 hodin do areálu líbeznických škol.
Na programu Zahradní slavnosti je:
✓ vystoupení dětí z mateřské školy
✓ krátké pásmo žáků základní školy
✓ vystoupení tanečního kroužku Stonožka
✓ druhý ročník výtvarné výstavy na plotě
mateřské školy
✓ vernisáž v základní škole
✓ vystoupení taneční školy Plamínek – Madap Praha 6
✓ kouzelnické vystoupení Pavla Kožíška
✓ sportovní turnaj žáků druhého stupně
základní školy
Občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma.

TVŮRČÍ SUPERSOBOTA V ARŠE

PÁLENÍ S 1. FCL
FK 1. FC LÍBEZNICE si vás dovoluje pozvat na fotbalové hřiště na již tradiční každoroční loučení se
zimou a vítání jara „pálení čarodějnice s 1. FCL“
v pondělí 30. dubna 2012 od 20 hodin. Pálení bude spojeno s opékáním, soutěžemi, hudbou
a jako vždy, věříme, i s dobrou náladou.

Kulturní výbor obce Líbeznice je potěšen, že excelentní lektorka Pavla Petrnoušková přijala pozvání
a vy s ní můžete strávit výjimečný tvůrčí čas v sobotu
19. května 2012. Dorazí až z jizerskohorské obce Raspenava, známé především díky povodním 2010. Pavla
se věnuje tvořivým aktivitám pro děti, dospělé a seniory již pět let. Není divu, pochází z umělecky zaměřené
rodiny – otčím maluje obrazy a sestra šije hračky pod
zn. Šapitó. Od roku 2011 provozuje vlastní dílnu Krasohled ve Frýdlantu v Čechách, www.krasohled.info,
kde pořádá tvůrčí dílny a prodává své výrobky, včetně
kreativních sad. Její výrobky lze také zakoupit během
tvůrčí supersoboty v Arše nebo na www.ﬂer.cz
Program:
9.30–11.00
Ptačí budky s ptáčkem z ﬁlcu – 180 Kč
Pro děti od 2 do 3 let s rodičem – tatínkové jsou
vítáni! 13 míst.

* KULTURNÍ AKCE

15.00–17.00
Sítotisk – milé dámy, ozvláštněte si polštář,
zástěru, nákupní tašku či tričko 230 Kč (cena
zahrnuje 3 sítotisky, nutné s sebou donést to,co
chcete potisknout, za úplatu možné zakoupit
na místě polštářové povlaky a tašky) 10 míst.
Milí tvořivci, závazně se prosím přihlašte na adresu andrea@gruntovi.cz do 9. května 2012.
Do předmětu prosím napište svoji volbu – BUDKA,
OPICE nebo SÍTOTISK. Těšíme se na vás.

< BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme dubnovým jubilantům: Luka Zdeněk – 90 let, Černý Karel – 89, Luková Marie – 85,
Pospíšilová Věnceslava – 85, Friedrichová Jaroslava –
75, Nečesánková Hana – 70, Vašenda Václav – 60,
Akrmanová Hana – 60, Kouklová Kateřina – 50, Novotný Václav – 50, Davídek Pavel – 50.

VELIKONOČNÍ ZDOBENÍ
Řekli byste, že velikonoční věnec může zdobit
tylová mašle v měňavé barvě modré a růžové? A že
ji skvěle doladí růžová pírka? A že na věnec lze připevnit živý hyacint tavicí pistolí a poupě bez zalévání vykvete? Nejen tyto obzory nám, účastnicím
další akce z cyklu Večery pro maminky pořádané
Stonožkou, rozšířila Šárka Kettnerová, ﬂoristka
z renomovaného pražského květinářství.

MAŠKARNÍ
JAK SE PATŘÍ
Maškarní ples v sobotu 17. března v sále restaurace U Musilů se letos nesl v duchu zvířecích masek. Sešlo se 35 sousedů, kteří si přišli posedět, popovídat a hlavně se dobře pobavit u dobré muziky.
Skvělou hudební kulisu vytvořily dvě kytary. Hrály
se skladby různých žánrů k poslechu a k tanci.
Rej masek sledovala pořadatelka Šárka Kettnerová, která v závěru večera vyhlásila a ocenila tři
vítězná zvířata. V tombole letos nechyběl letošní
jarní hit – plato vajíček, které zvýšilo zájem soutěžících.

13.00–14.30
Opice – 180 Kč
Pro děti od 4 do 6 let s rodičem – tatínkové jsou
vítáni! 13 míst.

Vavříny si odnesl hovnivál (jen se neví, co s nimi
udělal). Foto: Roman Ehrenberger
Všichni jsme si užili příjemný večer s neváznoucí
zábavou. Závěrem chci poděkovat organizátorům
za výbornou organizaci a vás ostatní pozvat na další podobné akce.
Roman Ehrenberger

ČESTNÁ PAŇMAMINKA BLAŽEJOVÁ
V neděli 18. 3. 2012 oslavila naše tetička
Marie Blažejová krásné 90. narozeniny. Členové místní obce baráčnické i k tomuto jubileu
přišli poblahopřát. V čele s rychtářem Košinou,
nesoucím prapor baráčnické obce Líbeznice,
přišlo několik tetiček oblečených v krojích nebo
ve svérázu. Kromě kytice, dárků a přání dobrého
zdraví byl tetičce Blažejové udělen titul „Čestná
paňmaminka“.
Během krátkého posezení si jubilantka s přítomnými tetičkami zazpívala pár českých lidových písní.
Václav Mikoláš
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Šárka Kettnerová zářila při velikonočním zdobení jako lektorka. Foto -na-

Baráčnická gratulace čestné paňmamince.
Foto: Václav Mikoláš

Čtvrtý březnový pátek strávilo čtrnáct místních
i přespolních žen různého věku tvorbou netradiční
velikonoční ozdoby. Nejen že jsme si samy vyrobily
trendy bytový doplněk za čtvrtinovou cenu, jakou
platí Šárčin zákazník z řad českých celebrit, ale
hezky jsme si popovídaly, seznámily se navzájem,
potykaly si, vyměnily si nejrůznější zkušenosti, pochutnaly si na perníku paní správcové a zacinkaly
tam i číše s vínem. Neváhejte se příště přidat i vy!
Andrea Gruntová
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FOTO: AGC FLAT GLASS EUROPE
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W-PLAST.cz s.r.o.
U Parkánu 13/15
182 00 Praha 8 - Ďáblice
tel.: 283 910 145, 724 917 812
e-mail: info@wplast.cz
Záruka kvality!

na plastová okna

ČSN EN ISO 9001

www.wplast.cz
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Zimní sleva a bonus platí při uzavření smlouvy do konce dubna 2012,
tj. vztahuje se na cenové nabídky zhotovené v období 2.1. - 30.4. 2012.
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