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 TÉMA měsíce
Líbeznickou kašnu pokřtily
staropražské písničky
Dominantou nově upraveného Mírového náměstí se stala kašna v podobě tradiční líbeznické pumpy. Voda z ní teče i bez pumpování.
Slavnostního otevření náměstí a spuštění kašny se ve čtvrtek 26. července kromě několika
stovek líbeznických občanů zúčastnila i senátorka Veronika Vrecionová a mladoboleslavský primátor a kandidát na hejtmana Raduan
Nwelati. O hudební doprovod v podobě působivého provedení staropražských písniček se
postaral šéf líbeznické ZUŠ Roman Novotný se
svými hosty.
Ten ještě před spuštěním vody v kašně slíbil:
„Chtěl bych Líbeznicím k novému náměstí pomoci
i osobně. Proto jsem se rozhodl přispět na dokončení částkou pět tisíc korun. Nová podoba náměstí
se mi opravdu líbí. Máte to tu hezké,“ zhodnotil
Raduan Nwelati. „Svému slibu pan primátor dostál. Je to zárodek sbírky na dolní část. Chtěla
bych poděkovat všem, kteří v loňském roce přispěli
na úpravu této horní části a na kašnu. V úhrnu se
podařilo shromáždit dvě stě tisíc korun, což je úctyhodná částka,“ zmínila při slavnostním otevření
předsedkyně Výboru pro rozvoj obce a iniciátorka
neformální sbírky Blanka Hašková.
Obec Líbeznice upravila horní část náměstí především vynaložením vlastních prostředků. Veškeré
zahradnické práce, úprava cestiček a samotná kašna přišly obecní pokladnu na necelý milion korun.
Další náklady si vyžádala úprava silničních obrub
a chodníků. Náklady spojené s novými povrchy komunikací ale nesl stát v souvislosti s dokončením
obchvatu. Jen díky této stavbě bylo možné úpravu
náměstí realizovat. Nové osvětlení náměstí pomohla s vynaložením vlastních prostředků realizovat
společnost Eltodo, která v obci veřejné osvětlení
spravuje.
„Nechtěli jsme, aby náměstí vyhlíželo příliš pompézně. Pumpézní podoba ale naopak Líbeznicím
sluší,“ říká s nadsázkou starosta Martin Kupka.
Ocenil i při samotném otevření šťastný nápad architektů, který vtipně spojuje tradiční prvek obce, kde
bývala pumpa téměř u každého domu, a moderní
architektonické pojetí celého prostranství. „Nenavrhovali jsme úpravu náměstí na koleně, ale obrátili
se na renomovanou architektonickou kancelář Vyšehrad ateliér vysvětluje Martin Kupka.
Slavnostní otevření nově upravené horní části
náměstí zároveň otevřelo veřejnou diskusi o navrhované podobě spodní části Mírového náměstí.

Vyjádřete se k nové podobě
dolní části náměstí

Architektonické studio Vyšehrad ateliér zpracovalo po úspěšném dokončení úprav horní části Mírového náměstí také studii dolní části tohoto prostranství. Veřejnost má do poloviny září možnost
tento návrh připomínkovat.
„Architekti od nás dostali zadání, aby zkusili
upravit spodní část náměstí tak, aby se na ní mohly
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Milí čtenáři,
doba dovolených a letního cestování nabízí
nejen odpočinek, ale i spoustu příležitostí pro
srovnání. Časem si zvykneme na prostředí,
ve kterém žijeme, a přestaneme vidět jeho
přednosti i stinné stránky. Například na návštěvě
u známých vidíme zpravidla mnohem více
věcí, a platí to zejména o nepořádku, než
doma. Ve vlastním domě běžně přehlédneme
nedomalovanou stěnu i kout s rostoucí
hromadou neuklizených dětských hraček. Chvíle,
kdy se nám rozsvítí a prohlédneme, přicházejí
zpravidla krátce po návratu z jiného prostředí.
Tehdy můžeme na chvíli vidět to, co nám kvůli
provozní slepotě unikalo.
Stejně tak to platí pro obec. Časem si
zvyknete třeba i na rezavějící plechovou čekárnu
uprostřed obce, betonové mantinely, nevzhledná
zákoutí, neořezané keře. Jediné, co vás pak
může vyléčit a odstranit klapky na očích, je
srovnání. Pokud člověk projíždí s otevřenýma
očima českými a moravskými vesničkami,
a stejně tak i vesnicemi v Německu, Itálii či
Rakousku, může se inspirovat téměř nekonečně.
A nejen jako starosta.

Nová dominanta náměstí v dětském obležení.
Foto Petr Zaremba
odehrávat menší kulturní akce, aby tu mohly probíhat příležitostně trhy a aby celé náměstí lákalo
k návštěvě i posezení,“ vysvětluje starosta obce
Líbeznice Martin Kupka s tím, že cílem je vytvořit
v centru obce přirozené místo setkání a jednu z oblíbených zastávek při procházkách.
„Přivítali jsme, že architekti postavili celý návrh
na kvalitní žulové dlažbě. Díky úpravě komunikací
máme žulu aktuálně k dispozici. Ještě důležitější
ale je, že žulová dlažba nejdéle vydrží a z dostupných materiálů má i nejvyšší estetickou hodnotu.
Do obce se hodí více, než asfalt či zámková dlažba,“ shrnuje Martin Kupka.
„Rádi bychom pro úpravy spodní části náměstí
zajistili finanční prostředky z dotací. Oslovujeme
tímto i místní občany, zda by chtěli na úpravy přispět podobně, jako přispěli ke zvelebení horní části
náměstí,“ doplňuje předsedkyně Výboru pro rozvoj
obce Blanka Hašková. Pokud obec získá dotaci,
mohlo by podle jejích slov náměstí dostat finální
podobu do 2 let. V jiném případě se realizace výrazně protáhne.
Návrh náměstí si můžete prohlédnout na obecních internetových stránkách a také při vchodu
do obecního úřadu.
Veřejná diskuse nad návrhem se uskuteční
ve středu 12. září 2012 od 17 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu. Všichni jsou zváni, rozumné a kritické připomínky vítány.
-na-

Nechci vyjmenovávat všechny rozdíly, které
každý zaznamená třeba při průjezdu rakouskými
obcemi. Nechci psát ani o tíživém pocitu,
který se musí dostavit při pomyšlení, kolik let
vývoje nás ještě dělí od stavu, ve kterém se
tyhle vesničky nacházejí. Ten největší rozdíl
nebude jen ve finančních prostředcích, které
bylo nutné vynaložit. On bude možná ještě více
v přístupu lidí. Není například myslitelné, že by
čistotu ulic jinde zajišťovaly výrazně početnější
armády pracovníků technických služeb. Větší
pořádek je tam mnohem víc dán tím, že lidi
nenapadne jen tak upustit papír nebo nedopalek
od cigarety. Styděli by se. V tom je naše situace
bohužel pořád nějak odlišná. Pravidelně mě
fascinují papírové pytlíky s potiskem McDonald´s
vyházené zjevně z okének projíždějících aut,
plechovky a pet lahve ve škarpách. Podivnou
zprávou o nás samých je také množství
odpadků, které je nutné pravidelně sebrat
v Areálu zdraví.
Žádnou z těch dobře vyhlížejících obcí
nevytvořili jen místní úřad a jeho pracovníci.
Na to by totiž i sebevětší vybrané daně
a zástupy technických pracovníků nestačily.
Za upravenými záhony a trávníky před domy je
práce místních obyvatel, kterým prostě záleží
na tom, jak vypadá jejich bezprostřední okolí.
I u nás je mnohde vidět podobný úkaz. Jen je
ještě potřeba, aby se z úkazu stal samozřejmý
a rozšířený jev. Přesto si troufnu tvrdit, že změny
k lepšímu jsou v posledních letech viditelnější.
Dost práce pro Líbeznice líbeznější je ale ještě
před námi.
Martin Kupka
Číslo měsíce: 450 metrů – délka nově opravených
komunikací v obci.
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ROZHOVOR

Kam chodíváme
pro vodu?
Dokud teče jen z kohoutků a přesně tak
jak má, většinou jí žádnou zvláštní pozornost nevěnujeme. Přesto si pozornost zaslouží. Třeba také proto, že nás každým
rokem stojí více a více peněz. Většina domácností v Líbeznicích odebírá vodu od společnosti Středočeské vodárny. Ta je provozovatelem vodárenské sítě. Nabízíme rozhovor
s vodohospodářkou Lenkou Kozlovou, ze
kterého byste se měli dozvědět i to, na co
jste se zatím báli zeptat.
Odkud do Líbeznic voda teče? Odkud pochází?
Do Líbeznic dodáváme vodu z jímacího území
Mělnická Vrutice a Řepínský Důl.
Jak kvalitní je voda, kterou pijeme? Musí se
nějak upravovat?
Podzemní voda je jímána z hloubek 50–60 m
a pochází ze severočeské křídy. Jedná se o pitnou
vodu vysoké kvality s hodnotami blízkými kojenecké vodě. Voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečena plynným chlórem.
Co je z hlediska kvality vody nejvíce obávaný a také nejvíce sledovaný ukazatel?
Nejvíce sledované ukazatele jsou určeny kráceným rozborem pitné vody. Jsou to 4 mikrobiologické ukazatele (např. koliformní bakterie,
Escherichia coli), 8 chemických ukazatelů (dusičnany, železo) a 5 fyzikálních, neboli senzorických
ukazatelů (zákal, barva). Úplný rozbor pitné vody
je v rozsahu 60 ukazatelů. Obecně jsou nejvíce
obávané dusičnany. Jejich koncentrace ve vodě
z Mělnické Vrutice jsou hluboko pod limitem. Zákazníky jsou samozřejmě citlivě vnímány zmíněné
senzorické vlastnosti vody.
Mnoho líbeznických domácností si stěžuje
na velkou tvrdost vody. Obec dokonce usilovala o instalaci zařízení, které by před Líbeznicemi vodu změkčovalo. Společnost Veolia
ale na tento návrh nepřistoupila. Co bylo
důvodem?
Voda z Mělnické Vrutice vyhovuje požadavkům
legislativy, to byl hlavní důvod. Jsou tu ale i další vážné argumenty: úprava vody by znamenala
investiční i provozní náklady, které by bylo nutno promítnout do ceny, dále by to znamenalo
nahrazení zdravotně prospěšných iontů vápníku
a hořčíku sodíkem. Úprava by paradoxně zbavila
vodu látek, které jsou pro lidský organismus prospěšné a kterých je obecně ve vodě i potravinách
nedostatek. Dalším rizikem upravené vody je její
možná agresivita.
Je možné do budoucna očekávat zlepšení
kvality vody co do tvrdosti?
Snižování tvrdosti vody nelze pojmenovat jako
její zlepšení. Snižování tvrdosti vody proto neplánujeme.
Existuje nějaký spolehlivý recept pro jednotlivé domácnosti, jak vodu upravit?
Tvrdá voda přináší problém pouze na teplosměnných plochách (např. varná konvice, bojler), naopak pro lidskou potřebu je výhodnější
(viz články SZÚ, MUDr. Kožíšek a další odborná
literatura). Tvorbu vodního kamene v bojleru lze
výrazně omezit nastavením teploty vody na cca
55 °C, kde navíc nehrozí riziko opaření malých
dětí apod. K odstranění vodního kamene vedle
komerčních výrobků doporučujeme použití octa
nebo kyseliny citronové, která se běžně používá
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Lenka Kozlová, vodohospodář SVAS. Foto archiv
v kuchyni. V případě, že se přesto někdo rozhodne vodu upravovat, je asi nejlepším řešením ionex. Pokud bude upravená voda využívána i jako
voda pitná, doporučujeme všem nechat si kvalitu
vody pravidelně kontrolovat.
Nikde v bezprostředním okolí není vodojem. Jak se do líbeznických domácností voda
tlačí?
Pitná voda je do obce Líbeznice dopravována
tzv. Kojetickým vodovodem gravitačně ze zemního vodojemu Hostín.
Jak stará je a v jakém je stavu vodovodní síť
v Líbeznicích a okolí?
Dle našich podkladů je nejstarší vodovod v obci
z roku 1986. Ze stejného roku je i jeden z přivaděčů do obce. To, že vodovodní potrubí je z roku
1986, ovšem neznamená, že se jedná o majetek,
který nesplňuje svoji funkci.
Každým rokem se zvyšuje cena vody. Co je
hlavní příčinou? Nejsou to rostoucí náklady
na odměny manažerů, jak se někdy objevuje
v médiích?
Cena vody zahrnuje pouze oprávněné položky,
které jsou určeny Cenovým věstníkem Ministerstva financí České republiky. Zejména se jedná
o náklady spojené se získáváním, úpravou, čerpáním a vlastní dodávkou pitné vody spotřebitelům
a následného odvádění a čištění odpadních vod,
poplatky státu za odběr podzemní vody, za vypouštění vod do toků. Zohledněny jsou též například náklady na výměnu měřidel a jejich odečty, fakturaci a následné vymáhání pohledávek.
Zásadním způsobem se do nákladů a následně
do ceny vody promítají i prostředky vynaložené
na opravy, obnovu a další výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Právě z důvodu přístupu
České republiky do EU a souvisejících závazků
v oblasti životního prostředí výrazně narostlo
množství těchto nákladů, spojených zejména
s čištěním odpadních vod s přísnými limity odpadních vod.
Negativně cenu vlivňuje snižování účinnosti
sítě, tzv. rozšiřování sítě do oblastí s minimálním
počtem obyvatel, což znamená vyšší zabezpečenost pro odběratele, ale nižší efektivita projevující
se v ceně.
Vím, že po Vás nemůžeme chtít zcela objektivní hodnocení, ale přesto se zeptám, jaké

výhody má aktuální model odděleného vlastnictví a provozování vodovodní sítě?
Vlastnická společnost, která svoji infrastrukturu pronajímá, získává nájemné, které vkládá
do obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku v regionu při udržení solidární ceny vodného
a stočného. Zajišťuje rozvoj nadregionálních systémů tak, aby se obce podílely pouze na rozvoji infrastruktury na území obcí z pohledu jejich
zájmů. Nabízí možnost obcím za finanční plnění a příslušný počet akcií převést infrastrukturní majetek do VKM. Prostřednictvím investiční
komise pak může obec žádat představenstvo
o finanční podporu při realizaci vodárenského
rozvoje na svém území.
Středočeské vodárny – provozní společnost
zajišťuje bezproblémovou dodávku pitné vody,
odkanalizování, čištění odpadních vod v souladu
s platnou legislativou a veškeré služby spojené s její
činností. Odvádí státu poplatky za odběr podzemní vody, za vypouštění čištěných odpadních vod.
Je společností zákaznicky orientovanou nabízející
svým zákazníkům služby prostřednictvím zákaznických center, zákaznické linky, webových stránek
a zákaznických závazků, kde Středočeské vodárny
se zavazují garantovat svým zákazníkům dobrou
kvalitu služeb. Mezi významné služby patří podávání informací o přerušení dodávky vody prostřednictvím SMS zpráv zdarma, zasílání faktur v pdf
formátu, umožnění úhrad faktur za vodné a stočné prostřednictvím terminálů společnosti Sazka
za jednotný poplatek 15 Kč bez ohledu na výši
platby, umožňuje odběratelům z Kladna, Mělníka
či Líbeznic vyřídit svoje záležitosti na kterémkoliv zákaznickém centru buď v Praze, Příbrami, či
v Říčanech v rámci projektu regionalizace. Každý
zákazník si rovněž může pomocí rezervačního systému ve vybraných dnech dojednat schůzku nejen
na zákaznickém centru, ale i v útvaru technického
vyjadřování. Vodárny se snaží vyjít vstříc svým zákazníkům nacházející se v tíživé situaci zajištěním
splátkového kalendáře.
Je možné do budoucna očekávat naopak
zlevňování vody?
Jak avizovala česká vláda, budou od příštího
roku zvýšeny sazby DPH. Cena vodného a stočného se nachází v nižší sazbě DPH. Tímto je řečeno vše. Nemalou měrou se na ceně podílejí
i platby státu a obcím, které tvoří téměř 25 %
ceny. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že
za 1000 litrů vody zaplatíte v roce 2012 na vodném i stočném celkem 84,48 Kč. Za stejné množství kvalitativně podobné balené vody byste zaplatili 11 000 Kč.
Chystají se nějaké velké investice do vodovodní infrastruktury v nejbližším okolí Líbeznic?
Poslední velkou investicí byl přívodní řad, který
se nachází v souběhu s tzv. Kojetickým vodovodem a zásobuje pitnou vodou Líbeznice, Měšice,
Předboj, Zlonín, Kojetice.
Je u nás i do budoucna dostatek vody? Nemusíme se bát v budoucnosti nějakých omezení?
Musíme si uvědomit, že množství vody závisí
v prvé řadě na klimatických podmínkách. Dalším
velmi důležitým faktorem ovlivňujícím množství
vody je činnost člověka. Neodvádět dešťovou
vodu z jejího hydrologického povodí, zamezit kontaminaci zdrojů vod, udržet lesy s vodoochrannou funkcí aj. Voda je nenahraditelná. Neměli bychom s ní zbytečně plýtvat a změnit náš
postoj k ekologii a k životnímu prostředí.
Slovo vodohospodář nevzniklo náhodou, je to
hospodaření s vodou. Naší každodenní činností
je správné nakládání (využívání vodních zdrojů)
tak, aby byly využívány správně s ohledem na budoucnost. A i to, že má tato nenahraditelná tekutina svoji odpovídající cenu, vede k ohleduplnému využívání.
-na-
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 TÉMA
Nečekané problémy
kanalizace
v Líbeznicích
V posledních čtyřech měsících výrazně vzrostl
počet nutných servisních zásahů na kanalizačním
potrubí a přečerpávacích stanicích. Důvodem byly
hadry a další nečekané předměty, které do kanalizace nepatří. V celé síti obecní kanalizace je
zapojeno celkem 5 přečerpávacích stanic vybavených výkonnými čerpadly s řezacími noži. Přesto
dochází kvůli velkému množství tuhých nečistot
a hadrů k odstavení čerpadel. Větší množství zásahů samozřejmě prodražuje správu kanalizační

sítě a neodpovědné chování některých „splachujících“ může způsobit i vážnější havárii. Obracíme se
proto na všechny občany Líbeznic s prosbou, aby
do kanalizace nevyhazovaly hadry, dětské pleny či
jakékoli jiné rozměrnější předměty. Problémy působí i vlhčené utěrky a vlhčené toaletní papíry, které
výrobci označují jako splachovatelné. Odpovědným
chováním předejdete zbytečným komplikacím.
Co rozhodně nesplachovat do záchoda:
•• hadry,
•• vlhčené utěrky i vlhčené toaletní papíry, které
výrobci označují jako splachovatelné,
•• plasty,
•• dětské pleny a jiné hygienické potřeby,
•• rozměrnější předměty z jakéhokoli materiálu,
•• tuky z kuchyně i dílny,
•• chemikálie a jedy,
•• větší objem čisticích prostředků.
Omlouváme se všem, pro které je respektování
tohoto seznamu zcela samozřejmé.
Martin Kupka

Veolia –
elektronické
doručování faktur
Středočeské vodárny a. s. nabízejí svým zákazníkům možnost doručování faktur za vodné a stočné
v elektronické podobě. Faktury jsou zasílány na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvede do příslušného formuláře. Výhodou tohoto způsobu je
významné zkrácení doby mezi vystavením a doručením faktury zákazníkovi. Navíc takto zaslané faktury lze snadno archivovat a tím mít stále po ruce
přehled o spotřebě vody v domácnosti.
Příslušný formulář lze vyzvednout v podatelně
Obecního úřadu Líbeznice a tamtéž je možno jej
po vyplnění zase odevzdat. Bližší informace na telefonním čísle 840 121 121.
-ji-

Novinky
z líbeznických ulic
Stavební činnost v Líbeznicích se v letních
dnech nezastavila. Pracovalo se na chodníku
kolem Domu služeb. Začala výstavba chodníku ve Zdibské ulici. Potřebných oprav se
dočkaly ulice Seifertova, Potoční a Na Mýtě.

Chodník kolem Domu služeb

Jedním z nejnavštěvovanějších míst v obci je Dům
služeb. Přesto se klienti České pošty, Stavebního úřadu i soukromých firem museli donedávna ke vchodu
prodírat v doslova polních podmíkách. Prostranství
vedle pošty z velké části zabírala plechová bouda
nefungujícího obchodu. Zejména za deště bylo třeba se pro cestu na stavební úřad vybavit pořádnými
holínkami. „Plechovou boudu odstranil její majitel
po několika jednáních v červnu. Tím se výrazně zvětšil prostor pro parkování klientů pošty,“ vysvětluje
první místostarosta obce František Závorka. S výstavbou chodníku kolem budovy začaly technické služby
v polovině července. „Museli jsme vyřešit nejprve
odvodnění. Letošní stavební zásahy by tak měly výrazně pomoci i k odvlhčení celé budovy. Pro všechny chodce budou podmínky samozřejmě mnohem
příznivější. Konečně bude cesta na poštu i na úřad
důstojná a nebude potřeba přeskakovat kaluže,“
shrnuje František Závorka.

Větší souvislou opravou prošla Potoční ulice. Foto -naosvětlení. „Usilujeme ještě o to, aby se letos podařilo dokončit chodník od penzionu Dominiktalhof
ke kostelu v zámkové dlažbě. Peníze hledáme v našem vlastním rozpočtu,“ dodává.

Opravy silnic

Rozsáhlejší a nákladnější opravou prošla na začátku srpna Potoční ulice. Bylo třeba opravit propadliny, které vznikly nad nově položenou kanalizací. Část nákladů na položení nového asfaltového
koberce pokryl v rámci reklamace zhotovitel kanalizace. Zbytek musela zaplatit obec. „Paradoxně jen
díky spojení s reklamací jsme mohli upravit větší
kus cesty. Jinak by muselo zůstat u méně efektivního záplatování,“ říká František Závorka.
Velkoplošnou opravu v křižovatce ulic Mělnické
a Na Mýtě uhradila pro změnu Česká masna. Bez
jejího příspěvku by musely výtluky čekat na opravu

Práce na chodníku kolem Domu služeb. Foto -na-

Chodník ve Zdibské

Dobrou zprávu pro všechny obyvatele ulice Antonína Judytky je, že v srpnu začala výstavba nového chodníku podél Zdibské ulice. Tuto stavbu bude
na základě dodatečného požadavku obce financovat a realizovat investor nové řadové zástavby – firma Michlovský. „Každá maminka, která šla s kočárkem do centra obce, musela trnout, zda ji nesmete některý z projíždějících kamionů. Po novém
chodníku bude cesta nesrovnatelně bezpečnější,“
ujišťuje František Závorka s tím, že by celá stavba
měla být do konce září hotová, včetně pouličního
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nejméně další rok. Lokální výspravy výtluků se podařilo v rámci jedné zakázky realizovat v Seifertově ulici
a v ulici K Makůvce. „Vyhodnocujeme velmi bedlivě,
kde bude nutné v příštích letech provést kompletní
opravy komunikací. Horkých kandidátů je několik.
Největší objem peněz si vyžádají nové povrchy ulic
Sportovní – Hovorčovické, Školské a Severní. Bez dotací se do této investice pustit nemůžeme. Zároveň
ale plánujeme kompletní opravy asfaltových povrchů
ulic: Pražské, Seifertovy a Pakoměřické. Preferujeme
celoplošnou opravu. Záplatování v těchto případech
nic neřeší a pro panelovou cestu nepřichází v úvahu
vůbec. Pokud se podaří prosadit vládě nový zákon
o rozpočtovém určení daní, mohli bychom konečně
o celoplošných opravách komunikací uvažovat. Do té
doby je každá větší oprava tak trochu kouzelnické číslo,“ vysvětluje starosta Martin Kupka.
-mk-

MÍSTOPIS

U Staré školy
Záznamy o první škole jsou z roku 1676
v čp. 53, stávala při hřbitovní zdi starého kostela. V roce 1727 se škola přestěhovala do čp. 52,
bývalá fara, a učilo se zde do r. 1829. Škola byla
přestavěna a rozšířena. Učilo se v ní pak v letech
1830–1883. Třetí škola byla postavena na původních pozemcích starého kostela a hřbitova,
nyní čp. 142.
Hana Závorková
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 TÉMA
Desatero
správného
Líbezničana
i Líbezničanky
Každý týden doputuje na obecní úřad nejméně
jeden požadavek na vznik nové vyhlášky či jiného
opatření. Každý takový paragraf má ale několik
zádrhelů: 1) může se snadno obrátit proti těm,
kteří po něm nejhlasitěji volají, 2) zkomplikuje život i těm, kteří si to vůbec nezaslouží, 3) přidá další
slova a věty do už tak zaneseného a nepřehledného souboru všech pravidel, zákonů a vyhlášek, 4) je
možné ho různě vykládat, 5) je často složité kontrolovat a vynutit si jeho respektování. Navíc je vždycky
složité jednoduše popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému člověku jasné od první chvíle.
Automaticky. Bez vysvětlování a zdůrazňování.
Zkrátka a dobře se rada a zastupitelstvo obce
snaží zbytečně nerozmnožovat vyhlášky a nařízení
a nezahlcovat občany, obec a obecní policii dalšími
paragrafy.
Abychom ale přece jen přispěli ke klidnějšímu
a spořádanějšímu životu v obci, otiskujeme násle-

 LÍBEZNICKÉ SPOLKY
Stonožka chystá
nové kroužky
Nezisková organizace Stonožka Líbeznice,
o. s. připravuje pro nadcházející školní rok
otevření osvědčených kroužků pro děti: keramika pro předškolní děti i školáky, modelářská a tvůrčí dílna, florbal, kroužek moderního tance pro kluky i holky (street dance)
a kurz in-line bruslení. Nově chceme nabídnout šachový kroužek a kurzy hudební školy
Yamaha pro mladší a předškolní děti. Přesný
rozvrh jednotlivých aktivit oznámíme v první polovině září.
Orientační přehled kroužků (dny a přesné časy
budou ještě upřesněny):
KERAMICKÁ DÍLNA I. a II.
– pondělí odpoledne v MŠ
YAMAHA pro předškolní děti
– pondělí v podvečer v Arše

dující desatero, které odpovídá na řadu stížností,
sousedských výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho otištění přispělo k tomu, že by se
žádná další vyhláška nemusela psát a schvalovat,
bylo by to víc než skvělé:

Líbezné desatero
1) Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož
i ostatní dopravní předpisy. Neparkuj na místech, kde to není dovoleno, nebo kde by tvůj
plechový miláček překážel ostatním, zejména
na chodnících nebo v blízkosti křižovatek. Buď
ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům, chovej se za volantem slušně.
2) Uklízej po svém psovi. Všude a za každého počasí (i za deště a ve sněhu). Nechoď se psem
do Areálu zdraví, kde si hrají děti. Po obci voď
psa na vodítku.
3) Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET
lahve, nedopalky cigaret, použité sáčky ze
svačiny od strýčka Donalda a další nepořádek.
K tomu veď i své děti a známé.
4) Třiď odpad. Ale správně! Házej do barevných kontejnerů správné věci. Šetři místem
a rozměrné papírové bedny nejprve rozlož, PET lahve a nápojové kartony sešlápni. Když je kontejner plný, vyhledej další
hnízdo. Po obci je jich dost a další přibývají.
Nevytvářej další drobné skládky vedle popelnic. Doma to vedle odpadkového koše
taky neděláš.
YAMAHA pro mladší děti
– úterý dopoledne v Arše
FLORBAL
– pondělí v podvečer v tělocvičně ZŠ
STREET DANCE
– středa v podvečer v tělocvičně ZŠ
IN LINE BRUSLENÍ
– středa v podvečer na hřišti ZŠ (od 17 a 18 hodin)
TVŮRČÍ DÍLNA PRO HOLKY
– úterý v podvečer v Arše
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
– úterý v podvečer v Arše
ŠACHOVÝ KROUŽEK
– podle zájmu a vytíženosti Archy
Ukázková hodina hudebního kurzu Yamaha pro
mladší i předškolní děti proběhne ve středu 5. září
v 16.00 hodin v KC Archa.
Hudební kurzy YAMAHA a kroužek in-line bruslení začnou již ve třetím zářijovém týdnu. Ostatní
kroužky se rozběhnou počátkem října.
Všechny kroužky a kurzy vedou zkušení lektoři.
Přihlášky a více informací najdete na stránkách sdružení www.stonozka-libeznice.cz. Těšíme se na Vás!
Za Stonožku: Ing. Miriam Kupková
(tel.: 604 251 990)

Mateřské centrum
Lodička

Keramika se Stonožkou. Foto -mk-
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Po prázdninové přestávce
v úterý 4. září obnoví činnost
Mateřské centrum Lodička,
které také zaštiťuje občanské
sdružení Stonožka. Ve čtvrtek
dopoledne budou pokračovat
tradiční herny pro maminky
s dětmi. Program v případě
zájmu obohatí cvičení pro děti
– Hrátky s Šárkou. Úterní dopoledne bude vyhrazeno hudebním kurzům školy Yamaha pro
nejmenší děti ve věku od 18
měsíců do 4 let (kurzy začínají
18. září).
Nově se Mateřské centrum Lodička pokusí nabídnout

5) Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj noční klid
a snaž se k tomu přimět i své děti. Pokud je
to možné, vyhni se sekání trávy, všem hlučnějším domácím a stavebním pracím ve večerních
časech (po osmé hodině) a také brzy ráno –
zejména o víkendech. Zachovej úplný klid alespoň v neděli ráno – do 10. hodiny.
6) Snaž se přispět k lepšímu vzhledu své obce
a bezprostředního okolí. Posekej trávu i před
svým plotem, vysaď tam květinu, seber sám
papírek, když ho tam nějaký pobuda odhodí.
Starej se o vzhled svého obydlí a své zahrady.
7) Zapojuj se do aktivit místních spolků, účastni
se obecních akcí a podporuj obecní kulturní,
společenský a sportovní život.
8) Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. Nakupuj v obci, dej si pivo v místní hospodě, nakup ve večerce, nech si udělat stůl
u místního truhláře.
9) Plať včas obecní poplatky.
10) Sleduj aktuální dění v obci na www.libeznice.cz
a pozorně čti Líbeznický zpravodaj (což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl desatero až sem).
Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně.
A dobře se nám povede!
Samozřejmě, že je to celé trochu nadsázka. Nejsme naivní idealisté. Kdyby se ale alespoň zlomek
uchytil, nebylo by to k zahození. (Proto toto číslo
Líbeznického zpravodaje zachovej doma stále na viditelném místě.)
Rada obce
dopolední hlídání dětí ve věku od 3 do 6 let –
od počátku října každé pondělí a středu. Podmínkou bude dostatečný počet přihlášených. Poplatek
v případě dopolední „školičky“ bude stanoven
a hrazen vždy na měsíc dopředu a měl by se pohybovat v rozmezí 250 až 280 Kč za jedno dopoledne. Pokud byste o novou službu mateřského centra
měli zájem, přihlaste se co nejdříve prostřednictvím
mailu: lodicka@stonozka-libeznice.cz, kapacita je
omezena.
Aktuální informace a přihlášky najdete také
na www.stonozka-libeznice.cz.

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Líbeznická ZUŠ
od září učí
Základní škola Líbeznice zve všechny občany Líbeznic i okolních obcí k slavnostnímu otevření Základní umělecké školy. Symbolické zahájení výuky
v uměleckých oborech začne v Líbeznicích 3. září
2012 ve 14.00 hodin před hlavním vchodem
do Základní školy. Kmotrem bude jeden z našich
nejoriginálnějších hudebníků – Ivan Mládek.
V prvním zářijovém týdnu uspořádá ZUŠ Líbeznice doplňující zápis do tanečního oboru a hudebního oboru (zde zejména dechové nástroje – zobcová
flétna, klarinet, saxofon, trubka, trombon, a dále
sólový zpěv a bicí nástroje). Zápis se bude konat
5. září 2012 v budově základní školy od 14.00 hodin do 17.00 hodin.

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme srpnovým jubilantům:
Borková Věra – 91 let, Klenovcová Anna – 89,
Rosendorfová Zdenka – 80, Kulhánková Marie –
75, Zahrádková Alena – 70, Zemanová Anna – 70,
Marková Jaroslava – 60.
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 LÍBEZNICKÝ RECEPTÁŘ
Cizopasníci
u psů a koček
Pouze dokonale zdravý pes či kočka je opravdovým potěšením svého majitele a jenom to
zvíře, které není hostitelem žádných cizopasníků, je naprosto zdravé. Mnoho lidí ještě dnes podceňuje ošetření svého mazlíčka
proti parazitům a leckdy se pak musí potýkat
s dalekosáhlými následky.
Cizopasníci totiž nejenže oslabují organismus
napadeného zvířete, ale často jsou také nositeli
různých virových či bakteriálních onemocnění, která se pak dále šíří.

Vnější cizopasníci

Mezi nejčastějšími vnějšími parazity psů a koček jednoznačně vedou blechy a klíšťata. Vývojové stadium blechy začíná nakladeným vajíčkem,
pokračuje přes larvu, kuklu až po dospělce. Samička klade vajíčka do srsti, odkud volně padají do okolního prostředí. Asi za týden se z nich
vylíhnou larvy, které zalézají do škvír v podlaze,
boudě atd. a živí se organickými zbytky (šupinky
kůže, částečkami prachu). Po několika svlékáních
se larva zakuklí a po cca 14 dnech se vylíhne dospělá blecha, která ihned vyhledává hostitele, aby
mohla sát krev.
Blechy se dobře přizpůsobily pro život parazita – zakuklená larva dokáže přežívat až jeden
rok, může přečkat i zimu a dospělec se vylíhne
do vhodných podmínek až na jaře. Dospělá blecha vydrží hladovět i několik měsíců. Objevíme-li
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na našem domácím mazlíčkovi blechy, musíme
být připraveni na to, že se budou vyskytovat
i v jeho okolí. Proto bychom měli správným přípravkem ošetřit i místa, kde se zvíře nejvíce zdržuje – jeho pelíšek, boudu, koberec v jeho okolí,
apod. Všechny podložky by měly být pratelné
nebo vyměnitelné, abychom je průběžně zbavovali prachu.
V boji proti blechám nám dnes pomáhá velký
výběr více či méně účinných přípravků, o správném výběru a vhodném celkovém řešení situace
je třeba se poradit s odborníkem nebo veterinářem.
Dalšími nepříjemnými návštěvníky kožíšků
našich mazlíčků bývají klíšťata a další roztoči.
Tito živočichové obývají téměř celý svět, zvláště
tropické a mírné oblasti. Neštípou jako blechy,
ale harpunují. Svá ostrá, trny pokrytá kusadla
zavrtají do kůže zvířete a pijí krev, která je jejich jedinou potravou. Psi od nich mohou dostat lymskou boreliózu, zánět mozkových blan
a různé horečky. Zatímco klíšťata žijí ve volné
přírodě a jsou vázána na mezihostitele (nejčastěji malé savce nebo plazy), roztoči mohou
žít, podobně jako blechy, v úkrytu štěrbin podlahy nebo trhlinách ve zdi všude tam, kde žijí
psi. Boj proti nim je stejný jako proti blechám.
Klíště Dermacentor variabilis (piják proměnný),
patří k nejhojnějším psím klíšťatům, v závislosti
na klimatických podmínkách trvá vývoj tohoto klíštěte od týdne do šesti měsíců. Nemůže
skákat jako blecha, ale pouze pomalu kráčet, na hostitele-psa či kočku se tedy dostane
buď ze země nebo z vegetace.

Vnitřní cizopasníci

Zatímco většina lidí ví, co je blecha či klíště
a jak proti nim svého miláčka co nejúčinněji chránit, ochranu proti vnitřním parazitům mnoho lidí
podceňuje. Jedná se především o střevní parazity
– hlístice a tasemnice. Tyto se vyskytují u psů i ko-

ček velmi často. I u jedinců, kteří nevykazují žádné
klinické příznaky onemocnění, nalézáme ve střevech tyto cizopasníky. Pokud je napadení střevními cizopasníky velké, můžeme pozorovat u štěňat
a koťat zaostávání v růstu, unavenost, zvětšení
břicha a apatii. Při silném napadení může štěně či
kotě i uhynout.
Do těla malého kotěte či štěněte se cizopasníci
mohou dostat placentou nebo sáním mateřského
mléka. Dalším zdrojem nákazy i pro dospělé jedince může být stolice či pachové značky infikovaného zvířete, také myši a jiní malí hlodavci, které náš
mazlíček uloví.
Proto se provádí preventivní odčervení.
U štěňat se provádí preventivní odčervení již
od 2. týdne života. Potom v pravidelném intervalu 14 dnů až do věku tří měsíců. U koťat se
doporučuje odčervit ve 4., 6. a 13. týdnu věku,
dále 1× za dva měsíce až do půl roku věku. Pokud máte pejska či kočičku doma, odčervujte
preventivně 1× za půl roku, jsou-li venku pak
každé 3 měsíce.
I když většina majitelů nových štěňátek tvrdí, že
štěně či kotě již bylo odčerveno u chovatele, je nezbytné, aby v odčervování pokračovali sami doma.
Váš veterinární lékař Vám poradí, jak a čím štěně či
kotě odčervit.
Příznaky onemocnění vyvolaných cizopasníky
nebývají většinou nijak jednoznačné. Pro majitele psů by tedy soustavné tlumení vnějších
cizopasníků a pravidelné odčervování mělo být
naprostou samozřejmostí. Tyto úkony jsou obzvláště důležité pro rodiny s dětmi a jako ochrana životního prostředí, především ve městech
a okolí.
Radka Koubíčková
Více se dozvíte a hlavně seženete v prodejně
chovatelských potřeb Mazlíček na Mělnické 257,
tel.: 283 980 633.
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AVIA KONTEJNERY – nízké 3 m3 / vysoké 9 m3
DOPRAVA
písek, beton, štěrk, kačírek, stavební materiál, zeminu, mulč. kůru, okrasné kamínky
a kameny,... suť, hlínu, ipu, směsný odpad, dřevo, železo,...
VYKLÍZENÍ – sklepů, půd, bytů, domů, zahrad, komerčních prostor,...
VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE – BOBCAT, MINIRYPADLO 3,5 t
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
úklid zahrad, sázení stromů, sekání trávy a křovin, odvoz zahradního odpadu,...
DISPEČINK NONSTOP
tel.: 602 182 870, e-mail: info@galda.cz

Večerní kurzy angličtiny pro dospělé
v ZŠ Líbeznice od září 2012!
Anglicky 4x rychleji pomocí Callanovy metody
OTEVÍRÁME KURZY RŮZNÝCH ÚROVNÍ OD ÚPLNÝCH
ZAČÁTEČNÍKŮ AŽ PO POKROČILÉ.
Vezměte sousedy a přijďte na angličtinu, máte to „za rohem“.
Zájemci, prosím hlaste se na následujících kontaktech:
Ing. Pavla Zarembová, PhD.
tel.: +420 727 755 149
e-mail: pavla.zarembova@gmail.cz
nebo
Ing. Markéta Vaníčková
tel.: +420 777 151 324
e-mail: vanickovamarketa@seznam.cz
Výukové centrum angličtiny www.anglictinapraha9.cz
(V NAŠEM VÝUKOVÉM CENTRU V ČAKOVICÍCH)
NABÍZÍME TAKÉ MINIŠKOLIČKU NEBO DOPOLEDNÍ KURZY
ANGLIČTINY PRO MAMINKY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ!
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