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POPLATEK ZA ODPAD – ZVÝŠIT,
NEBO NEZVÝŠIT?
Toto dilema řešili obecní zastupitelé na svém
jednání 17. října. Pro zvýšení poplatku svědčil fakt, že obec musí každoročně dotovat
odpadové hospodářství částkou převyšující jeden milion korun. Změna zákona letos
umožnila zvýšit poplatek z 500 Kč na 1000 Kč
na obyvatele. Cestou zdražení se vydala celá
řada okolních obcí. Líbeznické zastupitelstvo
se po bouřlivé diskusi rozhodlo poplatek
za odpad nezvyšovat. Tedy alespoň pro rok
2013.

ročně by přineslo do obecní pokladny téměř půl
milionu korun. Za to by vylo možné opravit čtvrt
kilometru obecních komunikací či inovovat vozový
park technických služeb,“ namítá druhý místostarosta obce Michal Doubrava.
Vedení obce jednalo už minulý rok se společností Ipodec – Čisté město o možnostech zlevnění systému. „Nesporným úspěchem jednání bylo, že se
podařilo zabránit zvyšování nákladů, jak k tomu
došlo na mnoha jiných místech. Svozové ﬁrmy zvedaly ceny svých služeb například kvůli zvýšení cen

Odpadové hospodářství obec každý rok významně dotuje. Foto -na„Jedním z hlavních argumentů byl fakt, že občané se budou muset v příštím roce vypořádat se
zdražením životních nákladů v mnoha jiných oblastech. Nechtěli jsme jim v tomto čase situaci ještě
komplikovat,“ vysvětluje postoj většiny zastupitelů
starosta obce Martin Kupka. Zastupitelé přihlédli
také ke skutečnosti, že by obec v příštím roce měla
získat více prostředků ze státního rozpočtu díky
novele zákona o rozpočtovém určení daní.
„Uvědomujeme si ale na druhou stranu, že rozhodnutí nezvýšit poplatek za odpad bude nadále
brzdit rozvoj obce. Dotace na odpadové hospodářství je opravdu vysoká. Zvýšení poplatku o 200 Kč
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pohonných hmot,“ vysvětluje první místostarosta
obce František Závorka.
V průběhu diskuse se hovořilo i o možné změně
systému a o zavedení poplatků takzvaně za popelnici. „Bylo by to na jednu stranu spravedlivější pro
ty, kteří se snaží třídit. Na druhou stranu by to ale
bohužel znamenalo větší zaneřádění příkopů
v okolí obce a tím pádem zase jen zvýšení nákladů
obce,“ doplňuje starosta s tím, že s takovou změnou systému bude nutné počkat, až se poměry
ve společnosti změní a ubude těch, kteří by nový
systém chtěli zneužívat.
Pokračování na str. 2

Milí čtenáři,
máme za sebou krajské volby. Rád bych
poděkoval všem, kteří přišli volit a vyjádřili
svůj názor na další fungování kraje. Účast
byla v naší obci mírně nadprůměrná
ve srovnání s ostatními oblastmi. Většina
hlasů se v Líbeznicích přiklonila doprava.
Výsledek v celém kraji byl přesně opačný.
Nechci předjímat, co všechno to může
znamenat. Někteří kamarádi mě dva dny
po volbách zdravili: Čest práci! Prý, abych si
zvykal. Nevidím to tak dramaticky. Volby
ukázaly na dramatickou ztrátu důvěry obou
velkých stran ODS i ČSSD. Oba subjekty
přišly oproti minulým krajským volbám
o desítky tisíc hlasů. V obou případech stojí
za odlivem voličů skandály jejich politiků.
V případě ODS se k tomu ještě přidaly
nepopulární kroky vlády a také to, že je
vládní představitelé nejsou schopni
přesvědčivým způsobem vysvětlovat
veřejnosti. Tím povzbudivější je, že se lidé
v Líbeznicích z velké části nenechali
politickými skandály otrávit a neztratili
naději, že vládní úspory a pokus o reformy
vedou správným směrem.
Pro vedení obce samozřejmě takový rozkol
mezi místním a krajským výsledkem nesmí
znamenat zavření dveří na krajský úřad. Tak
tomu bohužel bylo kvůli osobnosti minulého
hejtmana v uplynulých čtyřech letech. Kraj
stejně jako obec by měly sledovat prospěch
svých občanů bez ohledu na to, jak se právě
vyslovili ve volbách. Řešení většiny
komunálních problémů má věcné jádro
a uplatňovat stranický přístup například při
rozhodování o dotacích by bylo škodlivé
a nespravedlivé. Musíme tedy doufat, že se
tak už dít nebude, ale pro jistotu se připravit
na to, že žádné prostředky z kraje
nedostaneme. Pozorný čtenář jistě pochopil
drobnou ironii skrytou v poslední větě. Jasné
ale je, že se obec musí ucházet o krajské
dotace, stejně jako o prostředky EU
zprostředkované regionálním operačním
programem. Jak se nám bude dařit, se
prostě uvidí.
Klidné podzimní dny přeje
Martin Kupka
Váš starosta
Číslo měsíce: 622 – to je počet občanů, kteří se
dostavili k volbám v naší obci, volební účast byla
40,18% (celý kraj měl volební účast 36,45%)
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Dokončení ze str. 1
Zároveň se obec pokusí oslovit všechny, kteří
do obce nemají nahlášené trvalé bydliště, a tudíž
platí poplatek za odpad za svůj dům jako za rekreační objekt jen ve výši 500 Kč. Jedinou cestou je
takové domácnosti oslovit s tím, aby například formou sponzorského daru obci kompenzovaly příslušné náklady na odpad.
Nadále zůstane prioritou obce co největší množství odpadu třídit, aby se část prostředků vrátila
alespoň v podobě odměny od společností Ekokom,
Elektrowin a Asekol. „Každý tedy může oplatit obci
vstřícné gesto udržení současné výše poplatků tím,
že bude co nejvíce třídit odpad,“ zdůrazňuje starosta obce. Upozorňuje ale také, že v dalších letech
(2014, 2015) bude zvýšení poplatků za odpad zřejmě nevyhnutelné.
-na-

A

ROZHOVOR

Služebně nejmladším členem líbeznického
zastupitelstva je Jan Pour. Do řad zastupitelů vstoupil po rezignaci Vladimíra Novotného. I on kandidoval v komunálních volbách
za uskupení Bezpečné Líbeznice. Je spolumajitelem ﬁrmy FaM. Možná patříte také k těm,
jimž na střechu instaloval televizní nebo satelitní anténu.

Bilance odpadového hospodářství
VÝDAJE

2010

2011

1 346 268 Kč

1 346 268 Kč

Odvoz tříděného odpadu

231 479 Kč

288 644 Kč

Odvoz kontejnerů – sběrný dvůr

809 748 Kč

826 991 Kč

65 772 Kč

70 732 Kč

2 453 267 Kč

2 532 635 Kč

Odvoz směsného odpadu – popelnic

Odvoz nebezpečného odpadu
Celkem
PŘÍJMY
Poplatek za provoz systému KO

926 892 Kč

965 203 Kč

Příjmy za odvoz popelnic podnikatelů

115 250 Kč

146 667 Kč

Odměna (EKO-KOM, ASEKOL, Elektrowin)
Celkem
ROZDÍL (příjmy - výdaje)

na, jakou byla digitalizace, vypadá jako sciﬁ, ale je
to fakt. A když máte správný anténní systém, a ne
ten zhotovený pro analogový příjem, tak je to
opravdu velký krok dopředu.
Po střechách lezu asi pořád stejně často, jsem
opravdu živnostník a ne podnikatel, který je v kanceláři a řídí své zaměstance.
Co vás přivedlo ke kandidatuře do zastupitelstva?
Byl jsem vyzván, kandidovat do zastupitelstva,
začal jsem přemýšlet, že je správné aktivně se zají-

263 531 Kč

322 780 Kč

1 305 673 Kč

1 434 650 Kč

– 1 1147 594 Kč

– 1 097 985 Kč

šel změnit, a kdyby to nešlo, tak bych žil jinde. Nezáleží na tom, jestli žijete ve staré nebo nové části
Líbeznic, ale dle mého nejvíce na sousedech, jak
spolu vycházíte, snažím se chovat slušně a být
vstřícný a to očekávám i od ostatních a pokud se
sousedé stanou vašimi přáteli, máte vyhráno.
Co by se podle vás mělo v obci změnit?
Toho je spousta, změna je přece život, v poslední
době například dokončení přeměny centra obce
včetně Sběrných surovin a další a další.
Jak hodnotíte vývoj posledních dvou let?
Pozitivně, ale je to subjektivní pocit, protože
jsem toho účasten, k předchozím zastupitelstvům
nemám výhrady a uznávám jejich zásluhy, například na plynoﬁkaci, vodovodu, kanalizaci, objektivně to dokáží ohodnotit pouze obyvatelé Líbeznic,
uvidí se za dva roky.
Co je vaším osobním cílem v roli obecního
zastupitele?
Jak již bylo řečeno, kandidoval jsem za Bezpečné
Líbeznice, tak jako hlavní úkol dokončení funkčnosti
obchvatu, když už tedy existuje, což se dle mého
naplňuje, když vezmu v potaz nákladní dopravu,
která z obce z valné části zmizela a mnohé nepřinášela. Nepřeji si, aby se z Líbeznic stala „mrtvá“ obec,
již odjakživa se stavěly domy u cesty, podnikání
a služby jsou v Líbeznicích na dopravě závislé, ale
motoristé, kteří jedou přes Líbeznice pouze jako
tranzit a ještě na webu nadávají, že přes tu „vaši“
obec se nedá projet, tak to opravdu není ono.

Duší i tělem ve svém obchodě. Foto -naJaké jsou Líbeznice ze střech domů?
Už od dávné historie se člověk touží dostat
do výšin a rozhlédnout se, vezměme si třeba praotce Čecha na nedaleké hoře Říp, a i tak malá výška,
jako je střecha domu, poskytuje jiný pohled a Líbeznice mají své kouzlo a já mám tyto výhledy rád
i přesto, že mám na střeše jiné povinnosti.
Co se ve vaší profesi v posledních letech nejvíce změnilo. Lezete po střechách stále stejně
často?
Jsem své profesi věrný, v podnikání v Líbeznicích
s anténní technikou načínám již 21. rok, nerad se
nazývám podnikatelem, ale živnostníkem. Za tu
dobu, v jiném oboru to může být chvilka, ale v tom
našem to vypadá jako staletí, se změnila spousta
věcí. Vzpomínám si, že první antény jsem předělával z vysílače Petřín a na televizoru ladil dva programy, z tohoto úhlu pohledu pak poslední velká změ-
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mat o své okolí, a ne se jen starat sám o sebe, myslím, že u mne to přišlo spolu s věkem a zkušenostmi, ale přiznám se, že žádné vyšší ambice nemám.
Ke zvolení do zastupitelstva mi chyběly dvě pozice,
ale osud tomu chtěl a dostal jsem se do zastupitelstva po roce jeho fungování.
Když jste se dozvěděl o možnosti zapojit se
do práce zastupitelstva po roce jeho fungování v nové sestavě, dostavilo se spíše zděšení
a obavy, nebo jiný druh emoce?
Trochu byla potíž, že jsem nastupoval do „rozjetého vlaku“, emoce tam samozřejmě byly, ale určitě
ne zděšení, obavy ano, jestli obstojím se ctí a budu
alespoň trochu nápomocen lepším Líbeznicím.
Jak se vám v nejstarší části Líbeznic s rodinou žije?
Dobře, kdyby ne, tak bych se to nejdříve pokou-

Ve volném čase se věnujete jachtingu. Jak
jste se dostal k tomuto neobvyklému sportu?
Narodil jsem se na Libeňském ostrově, tak mám
asi trochu té Vltavy v krvi. K lodím mne přivedl můj
kamarád ze střední školy, na vodě se pohybuji aktivně posledních pět let a asi jsem zasel malé semínko a dcera se první rok věnuje závodnímu okruhovému jachtingu.
Jste víc na moři nebo na českých přehradách?
Zatím více na našich přehradách, jsme spolu
s dcerou členy Českého yacht klubu, vlastníme
dvouposádkovou plachetnici RS Feva, se kterou
dcera absolvuje Český pohár.
Čemu se kromě jachtingu věnujete ve volném čase?
Jachting je časově náročný sport a ve spojení
s naší živností, starším rodinným domem, nezbývá
čas více méně na nic, ale na své přátele a kamarády
si čas vždy najdu.
Co vám v životě dělá největší radost?
Určitě rodina, kamarádi a přátelé, člověk je
od přírody společenský tvor.
-ab-
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Líbezničtí občané ve volbách ale vyjádřili odlišný
názor na složení krajského zastupitelstva. 33,9 %
procent voličů se vyslovilo pro ODS. Sociální demokracie odešla z líbeznického hlasování jen
s 15,6 % hlasů, komunisté s 13,6 % a TOP09
s 11,7 %. Pokud by se tento výsledek přenesl
do složení krajského zastupitelstva, znamenalo by
to naopak jasnou většinu pro pravici. Na volební
mapě Středočeského kraje se pro pravicovou vláVýsledky krajských voleb v Líbeznicích se du v kraji vyjádřili jen lidé v okresech Praha-výod celku kraje výrazně liší. Vyhrála by tu pra- chod a Praha-západ. Například na Kutnohorsku
vice, zatímco v součtu celého kraje jasně zví- naopak pravice ztrácela oproti levici velmi výtězila levice.
razně. „Ukázalo se mimo jiné, že napříč nejrozlehlejším a nejlidnatějším krajem ČR
je voličská nálada
značně
rozdílná,“
říká starosta Líbeznic
Martin Kupka.
„Nad celkovými výsledky voleb v kraji
i v celé zemi asi mnoho lidí v Líbeznicích
nejásá. Voliči ve velké
míře vyjádřili protest
proti nepopulárním
rozhodnutím vlády.
Výrazný zisk komunistů je dán především
odlivem voličů od ČSSD
poznamenané politickými skandály. Právě
politické
skandály
Poprvé se volilo v komunitním centru Archa. Foto -mkjsou také nejvýznamKrajské volby ve Středočeském kraji přinesly ví- nějším důvodem významné ztráty voličů druhé velké
těžství ČSSD s 21,8 % hlasů. Na druhém místě strany – ODS,“ soudí Martin Kupka.
„Uvidíme, co bude znamenat staronová krajská
skončily komunisté s 20,6 % a na třetím místě ODS
s 18,3 %. Z velkého počtu menších stran se nad vláda pro naši obec. Nemá smysl se nad výsledkem
pětiprocentní hranici dostala už jen TOP09 a Sta- hlasování zlobit nebo pohoršovat. Možná to neburostové pro Středočeský kraj s 11,7 % hlasů. Jde de příjemné ani jednoduché, ale vedení obce bude
tedy o jasné vítězství levice. V Zastupitelstvu Stře- muset s krajem mluvit, řešit například problémy
dočeského kraje budou mít sociální demokraté ve veřejné dopravě či ve školství. Stejně tak budespolu s komunisty celkem 39 mandátů. Na pravico- me znovu a znovu žádat o dotace. Třeba nám nový
vá uskupení jich zbude jen 26. Hejtman velmi prav- hejtman bude nakloněný více, než byl ten minulý,“
děpodobně vzejde z řad ČSSD. Rada bude nejspíše dodává Martin Kupka.
-makdvoubarevná – oranžovo-rudá.

CHODNÍK NA
MÍROVÉM NÁMĚSTÍ

LÍBEZNICKÁ
ZASTÁVKA II.
SE PROMĚŇUJE

u zastávky Líbeznice I za zděný,“ nastiňuje starosta
obce Martin Kupka.
V současné době probíhají ještě přípravy nové
úpravy přístřešku na zastávce Líbeznice II. Výtvarnice Kateřina Kovářová připravila několik variant řešení, mezi kterými se vybírá. V úvahu přichází jak
nový keramický obklad, tak výmalba. „Chtěli bychom, aby úprava zastávky byla osobitá a zároveň
přívětivá,“ dodáva starosta obce.
Jednotlivé návrhy si můžete prohlédnout v galerii
na stránkách obce Líbeznice a připojit svou volbu či
komentář – www.libeznice.cz.

LÍBEZNICE VOLILY
„PROTI VĚTRU“

Významnou úpravou prošla letos zastávka Líbeznice II. Na straně ve směru do Prahy je
od srpna nový chodník. Přibylo také veřejné
osvětlení. Poslední novinkou jsou nové lavičky a odpadkové koše.
„Víme, že mnoho lidí v Líbeznicích zastávky denně využívá. Chceme je postupně zlepšovat. Do zimy
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Zbývá už jen opravit čekárnu. Foto -nabychom rádi upravili přístřešek na zastávce Líbeznice II. Na příští rok plánujeme vyměnit plechový plot

Před koncem října se podařilo ukončit další
etapu úpravy líbeznického náměstí. Od kostela až k penzionu Dominictalhof lemuje hlavní
komunikaci nový chodník. Obec do jeho výstavby vložila více než 200 tisíc korun.

Finální úpravy nového chodníku na náměstí.
Foto -mk„Mírové náměstí prošlo v letošním roce velkou
proměnou. Poslední úsek chodníku by měl zlepšit
a zkulturnit přístup do samého středu obce. Měla
by to být také další citelná pomoc pro všechny občany se zhoršenou pohyblivostí,“ vysvětluje starosta obce Martin Kupka. Právě kvůli hladkému pohybu vozíčků, kočárků i jízdních kol zvolili projektanti
na pravé straně náměstí obyčejnou betonovou
dlažbu. Vedení chodníku podél komunikace určilo
původní umístění chodníku u kostela a také stará
lípa u vjezdu do farní zahrady.
„K přívětivějšímu vzhledu by měl přispět nový
pás zeleně podél penzionu i rozšíření travního pásu
v horní části. S ohledem na živý provoz chodců
i cyklistů má chodník ve spodní části celé 3 metry
šíře. To by mělo mít příznivý dopad i na větší bezpečnost.
„Kvůli úsporám jsme znovu do výstavby chodníku zapojili vlastní technické služby, Líbeznickou
s.r.o. a místní živnostníky,“ zdůraznil první místostarosta obce František Závorka. Úkolem příštích
let bude potom upravit spodní část náměstí u Divadla kouzel Pavla Kožíška. Architektonická kancelář
v současnosti upravuje původní projekt podle připomínek, které vzešly z nedávného veřejného projednání projektu.
Poslední letošní změnou v blízkosti náměstí by
měla být výstavba nového parkoviště vedle prodejny Tesco. Vedení obce usiluje o to, aby se s pracemi
začalo co nejdříve a do Vánoc bylo parkoviště s deseti parkovacími místy hotovo. Veškeré náklady
přitom ponese společnost Tesco.
-mk-

-mk-
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S OBECNÍ POLICIE
BRANNÝ DEN
V ZŠ LÍBEZNICE
Obecní policie Líbeznice ve spolupráci se ZŠ Líbeznice zorganizovala ve čtvrtek 27. září branné
cvičení. Původní plány zhatil vytrvalý déšť. Soutěžní
stanoviště ve školní zahradě a branný závod
„Po Mratínce do Měšic“ nahradil skromnější program v budově školy.
V tělocvičně předváděly své vybavení členové
Hasičského záchranného sboru Neratovice a také
dobrovolní hasiči z Líbeznic. Děti si tak mohly vyzkoušet protipožární hasičské obleky či helmy.
Debatovaly s hasiči o tom, jak se chovat v nejrůznějších krizových situací v oblasti požární ochrany.
Druhá část tělocvičny patřila posádce Záchranné
služby Středočeského kraje z Mělníka. Žáci se tu
dozvídali o zásadách poskytování první pomoci
a sami zkoušeli například oživovací zákrok
na ﬁguríně.
V jídelně základní školy probíhala společná přednáška inspektorky dopravní policie ČR a příslušníka
líbeznické obecní policie o správném chování v silničním provozu. Součástí bylo poznávání dopravních značek i ukázka správného vybavení jízdního
kola. Také tady se hovořilo o modelových krizových
situacích a jejich řešení.
V interaktivní učebně se žáci prvního stupně dozvídali od příslušníků státní i obecní policie o pravidlech bezpečného chování, jak by měli předcházet

Správnou první pomoc předvedly skuteční záchranáři z Mělníka. Foto -rszbytečným rizikovým situacím. Žáci II. stupně zase
živě diskutovali o trestní odpovědnosti mladistvých
a problematice drog.
„Snažíme se ve spolupráci s obecní policií pojímat branný den jako opravdu efektivní přípravu
na možné krizové situace. Díky přítomnosti záchranářů je pro děti celý program mnohem atraktivnější a věřím, že díky tomu může mít i větší dopad,“
zdůrazňuje ředitelka školy Ivana Pekárková. Podle

slov prvního místostarosty obce Františka Závorky
má škola a obecní policie spolupracovat co nejvíce.
V obou případech je zřizovatelem obec. „Díky tomuto propojení má samozřejmě prevence větší dopad. Uniforma stále ještě budí autoritu. Navíc by
v případě jakéhokoli závažnějšího problému byla
pomoc rychle po ruce,“ dodává František Závorka.

ních složkách ČR. Od října
2012 působí jako strážník
Obecní policie Líbeznice.
Je ženatý, má dvě děti.
Mezi jeho záliby patří hlavně příroda, letectví a motorismus. Jako strážník
okrskář působí zejména
na území obce Bašť.

ZADRŽEN HLEDANÝ
MUŽ I S PROSTŘEDKY
NA VÝROBU DROG

OBECNÍ POLICIE
V NOVÉM SLOŽENÍ
V říjnu došlo k obměně sestavy obecních
strážníků. Jiří Srba odešel k poslednímu září
a Jan Hunčovský odejde k poslednímu listopadu. Dva noví strážníci přicházejí na základě výběrového řízení. „Chceme, aby každý
v obci znal svého strážníka a věděl, na koho
se obrátit v případě nouze,“ říká první místostarosta obce František Závorka.
Přinášíme medailonky strážníků Obecní policie Líbeznice v novém složení:

Rudolf Sedlák
Velitel Obecní policie Líbeznice
Vystudoval střední školu veřejnoprávní se zaměřením na prevenci kriminality a krizové řízení.
Od roku 1995 do roku
2006 pracoval v bezpečnostních složkách ČR.
Od roku 2006 působí jako
vrchní strážník Obecní policie, od roku 2010 působí též jako zastupitel obce
Líbeznice. Je členem Sboru dobrovolných hasičů
obce. Má jedno dítě. Záliby: bojové sporty, zbraně
a rodina. Jako velitel Obecní policie Líbeznice odpovídá za řádný chod a dodržování zákonnosti
na všech úsecích činnosti obecní policie.

Přemysl Fiala
Strážník okrskář
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojní.
Od roku 1981 do roku 2008 pracoval v bezpečnost-
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Aneta Šebečková
Strážník okrskář
Vystudovala
Střední
přírodovědnou
školu
v Novém Jičíně. Od října
2012 působí jako strážník
Obecní policie Líbeznice.
Mezi její záliby patří cyklistika, judo, ﬁtness, míčové hry a matematika.
V roce 2012 ukončila
kurz osobního trenéra ﬁtness II. třídy. Jako strážník okrskář působí zejména na území obcí Líbeznice a Bořanovice.

Rudolf Sedlák

Ve čtvrtek 11. října prováděli strážníci kontrolu
vytipovaných objektů v rámci působnosti Obecní
police Líbeznice, kde se zdržují závadové osoby
nebo tzv. bezdomovci. V katastru obce Bořanovice,
byl v objektu bývalé garáže kontrolován muž
a žena. U muže bylo lustrací zjištěno, že je na tuto
osobu vydán příkaz k zatčení, a to několika soudy.

Martin Zachata
Strážník okrskář
Vystudoval Střední zemědělskou školu v Chebu. Od roku 1991
do roku 2004 pracoval
v bezpečnostních složkách ČR. Od května 2011
působí
jako
strážník
Obecní police Líbeznice.
Má jedno dítě. Mezi jeho
záliby patří příroda, turistika a cyklistika. Jako
strážník okrskář působí zejména na území obce
Předboj.

Hledaný muž skončil v poutech. Foto -rfV průběhu prováděných úkonů s výše uvedeným
mužem, strážníci zjistili, že se v tomto objektu
nacházejí prostředky k výrobě pervitinu. Na místo
byla přivolána služba kriminální policie a vyšetřování,
která po důkladné prohlídce objektu zajistila několik
litrů tekutiny a další „nádobíčko“ na výrobu
pervitinu a několik odcizených platebních karet.
Muž byl umístěn do policejní cely. Případ
převzala služba kriminální policie a vyšetřování
Praha-východ.
-rs-
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OBECNÍ KNIHOVNA

POZVÁNKA DO
OBECNÍ KNIHOVNY
Srdečně zveme k návštěvě Obecní knihovny,
která sídlí v Martinově ulici 142. Otevírací hodiny
pro veřejnost jsou v úterý a ve čtvrtek od 8 do
12 hod. a od 13 do 19 hod.
Svůj titul si můžete vybírat jak v beletrii, tak
v naučné literatuře. Přehled nově zakoupených
titulů, knihy z výpůjčního fondu a také ostatní
informace najdete na webových stránkách
knihovny www.knihovna.libeznice.cz
V měsíci říjnu jsme pro vás zakoupili knižní
novinky pro dospělé i děti a knihy pro školní
mládež (povinná četba):
Beletrie:
Rudolf Čechura

Dr. Sherlock Holmes
v Čechách a jiné případy
Christiane F.
My děti ze stanice ZOO
Agatha Christie
3× Agatha
Luboš Y. Koláček
Poslední bere vše
Hana Marie Körnerová Dokud se budeš smát
Václav Křístek
Prohrát Slunce před
svítáním

NOVÁ ETAPA
LÍBEZNICKÉ
KNIHOVNY?
Obec Líbeznice vyhlásila výběrové řízení na místo
knihovnice. Podmínkou pro přijetí je nejméně
střední knihovnické vzdělání či vysokoškolské
vzdělání v oboru bohemistika či český jazyk
a literatura. Dobrá znalost práce na PC. Zkušenosti
v oboru a ovládání knihovnického SW budou
výhodou. Samotné výběrové řízení bude zahrnovat
test všeobecných znalostí se zaměřením
na literaturu a pohovor se všemi uchazeči.
Přihlášky je možné doručit do 15. listopadu
Obecnímu úřadu v Líbeznicích. Přihláška musí
obsahovat strukturovaný životopis, veškeré
kontakty a vlastní návrh konceptu dalšího

Moliére
Erich Maria Remarque
Josef Kajetán Tyl
Michal Viewegh
Jaroslav Vrchlický
Oscar Wilde

Lakomec
Na západní frontě klid
Strakonický dudák
Mráz přichází z hradu
Noc na Karlštejně
Obraz Doriana Graye

v ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
CESTA ČASEM

rozvoje knihovny a jejích aktivit v rozsahu
nejvýše 2 strany A4.
Zároveň vedení obce Líbeznice vyslovuje poděkování knihovnici Marii Krejčové za dosavadní
práci pro obec Líbeznice a její knihovnu. „Díky
jejímu systematickému a pečlivému přístupu má
líbeznická knihovna správně uspořádané tituly
a může se pochlubit dobře vedenou elektronickou databází knih. Marii Krejčové se nepochybně podařilo úroveň knihovny v uplynulých pěti
letech výrazně pozvednout,“ vyjádřil s uznáním
starosta obce Martin Kupka. K hladkému předání
knihovny do rukou nového pracovníka bude moci
Marie Krejčová přispět i jako členka výběrové
komise.
„Rádi bychom, aby se obecní knihovna stala
přirozeným kulturním centrem, které rozšíří
celoroční nabídku zajímavých akcí,“ doplnil Martin
Kupka.
-na-

Celostátní soutěž
Cesta časem probíhala v rámci
oslav 100 let českého skautingu.
Do Cesty časem
se zapojilo téměř
1200
světlušek
a vlčat z celé České republiky. Plnili
mnoho
zajímavých úkolů, některé byly zaměřeny na týmovou práci, rukodělnou
činnost, některé bylo možno realizovat v prostorách skautské klubovny, jiné v terénu. Celkem bylo
vyhlášeno třináct úkolů v pěti kolech.
Do zajímavé soutěže jsme se přihlásili s naším oddílem TORNÁDO Líbeznice. Jedním z úkolů bylo najít dvě osobnosti, které prošly skautskou výchovou.
Na toto téma jsme připravili dvě krátká divadelní
představení. První osobností byl Miloš Forman
a jako druhého jsme vybrali líbeznického občana
Antonína Juditku.
Snímek zachycuje živý obraz po vzoru Járy Cimrmana uváděný pod názvem Antonín Juditka
osmkrát jinak.
Antonín Juditka byl především všestranný sportovec člen sportovního klubu Sparta Praha. Svými
výkony vynikal již ve svých 17 letech, a tak síly měřil
nejen s českými závodníky, ale také s borci jiných
zemí. V Líbeznicích organizoval běžecký závod
z náměstí na nádraží do Měšic a zpět. Tato sportovní událost se stala tradicí a po několik let se opakovala – až do okupace německými vojsky. Antonín
Juditka byl nejen sportovcem, ale také skautem
a po 2. světové válce zastupitelem obce.
Dalšími úkoly soutěže Cesta časem bylo např.:
vyrobit model pořadového stanu, nakreslit výroční skautskou známku, zorganizovat setkání
s oldskauty nebo přečíst knihu se skautskou
tematikou.
Oddíl Tornádo Líbeznice obstál v obrovské konkurenci nejlepších skautských družin a nakonec se
při slavnostním ceremoniálu v ZOO Praha umístil
na báječném čtvrtém místě.
Jiří Fred Mikysek

Říjnový lov beze zbraní na Šumavě ...

... a jeho výsledky. Foto Pavel Zaremba

i několik společných akcí, namátkou můžeme
zmínit úspěšný workshop krajinářské fotograﬁe
na Šumavě. S nadcházejícími pošmournými dny
podzimu by klub rád zorganizoval tematické večery s přednáškou například na téma úprava fotograﬁí v Adobe Photoshop či používání studiové
zábleskové techniky s praktickými ukázkami.

Nepravidelné schůzky probíhají v komunitním
centru Archa.
Pokud někoho z čtenářů oslovily aktivity klubu
a rád by se zapojil do klubového dění, rádi ho
přivítáme včetně úplných začátečníků. Další informace o klubu a kontakt naleznete na stránkách
www.fotoklublibeznice.cz.
Petr Zaremba

Naučná literatura:
Václav Cílek
Roman Cílek
Ruediger Dahle
Pavel Kosatík
Valja Stýblová
Vlastimil Vondruška

Prohlédni si tu zemi
Útěky z pekla
Nejlepší tipy pro zdraví
Věra Čáslavská život
na Olympu
Mecenáš v obnošené
vestě Lužanská mše IV.
Přemyslovská epopej II
– Jednooký král Václav I.

Dětská literatura:
Jaroslav Foglar
Jack London
Alena Ježková
Zdeněk Miler

Tábor Zelené příšery
Bílý tesák
77 pražských legend
Krtek a kouzelná slovíčka,
Krtek má radost

Těším se na nové čtenáře.
Marie Krejčová, knihovnice

v ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
LÍBEZNICKÝ
FOTOKLUB ŽIJE
Jedním ze znaků fungující občanské společnosti je i spolkový život. Líbeznice v tomto směru
mají určitě co nabídnout. Ať už jsou to zahrádkáři, baráčníci či skauti. Ambice stát se tradičním
spolkem má i na jaře vzniklý Fotoklub Líbeznice
– volné sdružení líbeznických fotografů amatérů.
Jak z názvu plyne, jeho členy spojuje především
záliba ve fotografování. Cílem je nejen dokumentovat proměny Líbeznic či malebná místa v okolí,
ale i zpracovávat společná témata či diskutovat
nad samostatnými projekty jednotlivců. Některé
členky se kromě fotografování věnují i stylingu
a vizáži, což je přínosem především pro fotografy
portrétu, fashion či glamour. Klub má za sebou
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v LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
KURZY ANGLIČTINY
V ZŠ LÍBEZNICE
Možná jste zaregistrovali, že od září letošního roku otevřela naše základní škola své
brány nejen budoucím hudebníkům, výtvarníkům a tanečníkům, ale že se stala také jazykovým centrem. Každý týden od pondělka do čtvrtku se zde totiž scházejí zájemci
o výuku anglického jazyka. Odpoledne jsou
to děti, a večer potom škola opět ožije, když
se zde sejdou dospělí z řad občanů Líbeznic
i okolních obcí. Zdlouhavé dojíždění za angličtinou do Prahy tak, zdá se, deﬁnitivně
skončilo. Dnes vám stačí vzít si do ruky bačkory, pero, papír a útlou knížečku a na angličtinu si dojdete pěšky.

Pavla Zarembová v zajetí angličtiny. Foto -pzPro ty z Vás, kteří by se o kurzech angličtiny chtěli
dozvědět něco víc, nabízíme rozhovor s Pavlou Zarembovou z jazykové školy Angličtina Praha 9,
jejíž učitelé u nás angličtinu vyučují:
Jak vznikl nápad otevřít kurzy angličtiny
v Líbeznicích?
Jak se říká, za vším hledej ženu. Tou ženou
s velkým Ž je paní ředitelka základní školy
Mgr. Ivana Pekárková, která se rozhodla, že z líbeznické základní školy udělá velké vzdělávací
centrum, kde najdou zázemí obyvatelé Líbeznic
i okolních obcí. Zjistila totiž, že spousta líbeznických občanů má chuť učit se anglicky. Nejbližší
jazykové školy se však nacházejí v Praze, kam se
chce večer dojíždět jen málokomu. Naše jazyková
škola (kde jsou mimochodem také samé ženy) již
od minulého školního roku vyučovala angličtinu

ZUŠ – SLOŽITÉ
ZAČÁTKY
ZUŠ Líbeznice se obrací na rodiče, kteří dosud
neuhradili školné za své děti (1500 Kč), aby dlužnou částku uhradili co nejdříve, a to buď formou
platebního příkazu, anebo v hotovosti v kanceláři
školy.
Dále se obracíme na veřejnost s prosbou o případné sponzorské dary, které budou použity výhradně na nákup nástrojů, pomůcek a dalšího vybavení ZUŠ.
Na závěr si dovoluji poděkovat rodičům, peda-

6

pro děti v líbeznické mateřské škole. Dohodly
jsme se tedy s paní ředitelkou, že zkusíme jazykové kurzy nabídnout i dětem ze základní školy a jejich rodičům. Prostě jsme se potkaly ve správný
čas a vznikla dobrá spolupráce.
Kolik kurzů tedy v Líbeznicích od září běží?
V základní škole jsme otevřely šest kurzů různých úrovní pro dospělé a tři kurzy pro děti různých
věkových kategorií od 6 do 12 let. Kromě toho
opět vyučujeme děti v líbeznické mateřské škole.
Celkem s námi v Líbeznicích studuje angličtinu asi
50 dospělých a 70 dětí.
V čem spočívají metody, kterými v Líbeznicích vyučujete?
Děti vyučujeme metodou Helen Doron Early English. Jde o metodu, kterou vymyslela před 25 lety
britská lingvistka Helen Doron. Při výuce na děti
mluvíme pouze anglicky a nic jim nepřekládáme
do češtiny. Každý náš žáček obdrží na začátku kurzu CD (malé děti ve školce navíc DVD), na kterém
jsou nahrány písničky a povídání. Toto CD by mělo
dítě každý den poslouchat. Při hodinách potom
formou různých her a aktivit s dětmi probíráme to,
co na CD slyší. Dítě se tak učí angličtinu přirozeným způsobem jako
rodný jazyk.
A co angličtina pro dospělé?
Callanovu metodu, kterou v líbeznické základní škole vyučujeme
dospělé, také vymyslel Angličan.
Byl to Robin Callan v 60. letech
minulého století. Dnes se jeho metoda, stejně jako metoda Helen
Doron, vyučuje po celém světě.
Callanova metoda nabízí 12 úrovní
pokročilosti a je vhodná jak pro
úplné začátečníky, tak pro velmi
pokročilé studenty. Jde o velmi intenzivní způsob výuky angličtiny,
který prý každého zaručeně rozmluví. Každý student se při hodině
dostane ke slovu asi čtyřikrát častěji, než je tomu v běžných jazykových kurzech.
Pokud by měl někdo zájem se do kurzu angličtiny ještě přihlásit, je to možné?
Kurzy, které momentálně běží, jsou až na jeden zcela plné. Pokud má však někdo z řad dospělých zájem
učit se s námi anglicky a zatím se nestihl do kurzu přihlásit, může nás kontaktovat na webových stránkách
naší jazykové školy. Další kurzy pro dospělé máme totiž v plánu zahajovat od nového pololetí. Nové dětské
kurzy budeme otevírat zase od nového školního roku.
Co přejete líbeznickým občanům do jejich
studia?
Studium každého jazyka je náročná věc, která
bez ohledu na výukovou metodu vyžaduje zejména
pevnou vůli ze strany každého studenta. Líbeznickým studentům angličtiny tedy přejeme hlavně
hodně vytrvalosti. Ale snad ještě více, ať je angličtina baví a přináší jim radost.
-na-

gogům i veřejnosti, zkrátka všem, kteří naší škole
v prvních týdnech existence ZUŠ pomohli.
Roman Novotný
zástupce ředitele pro ZUŠ

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ
Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice děkuje rodině Janů, majitelům obchodu Drogerie
– Janů – barvy – laky v Líbeznicích, za velmi užitečný
a vítaný dar – barvy, lepidla a ředidla. Mladí výtvarníci tak mají v novém školním roce dostatek materiálu
pro svou tvorbu.
Šárka Mišurcová

VÝTVARNÝ OBOR
ZUŠ LÍBEZNICE
NA CESTÁCH
Žáci a žákyně výtvarného oboru nově otevřené Základní umělecké školy Líbeznice využili poslední teplé
dny a vyrazili na několik výprav za kulturou. Jelikož

letošní celoškolní projekt má téma Múzy, zhlédli
představení v Divadle v Celetné Mikulášovy patálie,
a zahájili tak múzou divadelní. Pokračovali múzou
malířskou a navštívili výstavu obrazů Jakuba Schikanedra ve Valdštejnské jízdárně. Nakonec obdivovali
a kreslili sochy v krásné zahradě měšického zámku.
Všichni žáci a žákyně jsou velmi šikovní a pracují
pilně a s nadšením. Přejme jim, ať jsou jim múzy
příznivě nakloněny a pomáhají jim v jejich tvůrčím
snažení.
Šárka Mišurcová

3

MÍSTOPIS

U KOLA
Vžitý název nese také ulice U Kola. Na obecním
pozemku sousedícím s pozemky rodiny Srbů byla
vybudována obecní studna, ke které chodili lidé
z okolních domů pro vodu. Ve studni bylo prý hodně
vody – sahala do 1 m od kraje a stačilo se shýbnout
a vodu si nabrat (studna je umístěna pod kopečkem).
Později se čerpání ze studny vybudovalo výše na kopečku, blíže k náměstíčku, stále na obecním pozemku sousedícím s domem rodiny Friedrichů. Zde
se zbudoval stojan s pumpou a zděná zídka na nádoby (putny) , ve kterých se přepravovala voda. Voda
se čerpala otáčením velkého litinového kola. Odtud
patrně pochází dnešní název ulice. Ke studni chodili
lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jeden občan,
který pro vodu také chodil, měl dokonce přezdívku
Putna. Později (dle pamětníků v roce 1957 již bylo vedení funkční) byla voda ze studny vedena potrubím
přes náměstíčko do pumpy (hydrantu) umístěném
u zdi rodiny Zahrádků, kde se již kolečkem pootočilo
a voda tekla (jako vodovodním kohoutkem). Toto
místo se nazývalo také „Plac“, mělo podobu malého
náměstíčka, na kterém se scházeli sousedé z Hůrky
a okolí. Místo pro své hry vyhledávaly i děti. Tato část
je z Líbeznic nejstarší, ještě je u Zahrádků část zdi
původního opevnění. Po vybudování obecního vodovodu se pumpa zrušila.
Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

< BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme říjnovým jubilantům:
Šálková Jaroslava – 88 let, Minariková Marie –
86, Protiva Václav – 85, Wágner Josef – 80, Jirásková Zdeňka – 70, Koutníková Dagmar – 60.
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 LÍBEZNICKÝ RECEPTÁŘ
JAK ZAJISTIT
NAŠIM MAZLÍČKŮM
TEPELNÝ KOMFORT
I V ZIMĚ?
Mnoho lidí se mě ptá, zda pes, který je jinak zvyklý
na celoroční pobyt venku, nebude v zimě strádat,
zda není lepší brát jej na noc domů, či jak mu
zabezpečit bezproblémové přežití zimních měsíců.
V první řadě je třeba říci, že brát v zimě psa na noc
domů není dobré. Psi se mnohem lépe vyrovnávají
s chladem při stálém pobytu venku než při náhlém
střídání teplot s velkým teplotním rozmezím. Pokud
je pes přes noc v domě, kde je teplota v zádveří cca
15 °C a ráno při ochodu do práce jej vypustíme
do např. –7 °C, je rozdíl teplot, se kterými se musí
náhle vyrovnat, značný. Následkem bývá podchlazení
a s tím spojené nemoci, v neposlední řadě i artrózy,
bolesti zad a jiné problémy. Mnohem lepším řešením
je zajistit psovi takové místo a takové podmínky, aby
se s nástrahami počasí vyrovnal tak, jak je na to
od přírody vybaven.

Foto Mazlíček
Základem je dobrá bouda umístěná na vhodném
místě. Bouda by samozřejmě měla být zateplená,
dvoukomorová a velikostně ani velká, ani malá.
Někteří majitelé nechávají dělat svým miláčkům
boudy příliš velké se slovy „ať se má dobře, přece
na něm nebudu šetřit“, musíme však mít
na paměti, že obytný prostor boudy si pes v zimních
měsících „vytápí“ svým tělem a čím větší prostor si
musí takto vyhřát, tím na to spotřebuje více
energice. Zvláště s výškou by se to nemělo
přehánět, např. sedlová střecha, která jinak vypadá
efektně, je bez rovného stropu vyloženě nevhodná,

v ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
VEJŠLAP POVODÍM
MRATÍNSKÉHO
POTOKA
V sobotu 13. 10. 2012 se konal již 21. Vejšlap
Povodím Mratínského potoka. Na startu na hřišti
v Líbeznicích, kde tradičně pomáhal zpříjemnit
prostředí pan Stibal, správce areálu, se nás sešlo:
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neboť vyprodukované teplo se drží ve výšce,
ve které ho již pes nezužitkuje.
Také umístění boudy je důležité. Měla by být
v závětří, neboť nic není pro psa horší než průvan,
ale zároveň na místě, odkud pes může pozorovat
pro něj důležité body. To znamená zpravidla vstupní
dveře do domu a branku. To jsou místa, která pes
chce mít pod kontrolou, udržuje tím kontakt se
svou „smečkou“ a zároveň si hlídá, kdo přichází.
Mnoho lidí dělá tu chybu, že umístí boudu někam
dozadu za dům, aby nebyla hned na očích, a pak
se diví, že ji pes nevyužívá a raději odpočívá
na zápraží. On by ji určitě rád využil, ale ztratil by
tím přehled o své rodině, což mu instinkty nedovolují.
Další neméně důležitou věcí je PODESTÝLKA.
Boudu je před zimou třeba naplnit vhodnou
podestýlkou, ve které si pes udělá jakési „hnízdo“,
a která mu zajistí tepelný komfort v sychravém
i mrazivém počasí.
Nejvhodnější pro toto použití se jeví tzv. dřevitá
vlna. Dřevitá vlna se vyrábí hoblováním špalíků
měkkého dřeva bez přídavku jakékoliv chemie.
Jedná se tedy o čistě přírodní produkt.

PROČ DO BOUDY DŘEVITOU VLNU?
Při použití textilií (pelechy, matrace, koberce,
deky) ve venkovním prostředí (v boudě) dochází při
změnách teplot způsobených pobytem psa v boudě
k akumulaci vlhkosti a následné absorpci této
vlhkosti textiliemi. Ty poté psa spíše chladí, místo aby
jej hřály. Vlhkost je také vstupní branou pro plísně
a jiné mikroorganismy, které mohou psovi dále
znepříjemňovat život. Naproti tomu dřevitá vlna má
schopnost vlhkost odvádět po vláknech pryč
na vnější stranu, kde prosychá, a kolem psa se tedy
vytváří suchý, tepelně komfortní prostor. Navíc
pokud pes při nepříznivém počasí zmokne, dřevitá
vlna má schopnost jej vysušit. Dříve se také
doporučovala jako podestýlka sláma nebo seno,
které mají podobné tepelně izolační vlastnosti jako
dřevitá vlna, ovšem dříve se slehnou a rozpadají
a jsou také více prašné, na což někteří psi reagují
podrážděnou oční rohovkou a výtoky z očí.
Dřevitá vlna je mimo jiné vhodná i jako zimní
podestýlka do králíkáren a kurníků.
V období velkých mrazů doporučuji navýšit
krmnou dávku a krmit ráno i večer. Pes má zvýšené
energetické nároky na udržení tělesné teploty a tuto
energii mu musíme dodat v potravě. Navíc při
zpracování potravy vzniká teplo jaksi samovolně
a tedy i pes se trávením vlastně zahřívá. Musíme dát
také pozor na vodu, která rychle zamrzá, a proto ji
musíme vícekrát denně měnit nebo přidávat
do krmiva a krmit v podobě řidších kaší či polévek.
Při takto připravené boudě a úpravě stravovacího
režimu se nemusíte bát, že by váš mazlíček trpěl
zimou.
Přijďte se poradit. Boudy, podestýlky atd. nabízí
prodejna Mazlíček chovatelské potřeby Líbeznice.
Radka Koubíčková
54 cyklistů, z toho 49 dospělých a 5dětí, 42 pěších,
z toho 34 dospělých a 8 dětí.
Nejmladší účastníci dvouletí chlapci dvojčata
v přívěsném vozíčku za kolem, kteří se již zúčastnili
Vejšlapu na jaře.
Nejstarší cyklo byla dáma narozená v r. 1933.
Každý na startu dostal tatranku a láhev
jahodového Kubíka – dary Globusu Čakovice.
Z počasí jsme měli obavy, protože ještě večer
pršelo. Ráno ale vyšlo sluníčko, a tak se celý den
vydařil. Hodnocení účastníků bylo příznivé. Snad se
zopakuje i při dalším jarním Vejšlapu, který se bude
konat v květnu r. 2013. Bližší informace na www.
pochod.unas.cz.
Marie Krejčová, knihovnice

8 POZVÁNKY
■ Vánoční trhy, Rozsvícení vánočního stromu
a Vánoční koncert
Kulturní výbor obce Líbeznice Vás zve na tradiční Vánoční trhy před kostelem sv. Martina v sobotu
1. prosince od 10 do 17 hodin. V 18 hodin se potom
slavnostně rozsvítí líbeznický vánoční strom a v 18.30
hodin začne Vánoční koncert v kostele sv. Martina.

•••

■ Kurz quillingu
Kulturní výbor obce Líbeznice zve na kurz quillingu
(vytváření originálních obrazců z papíru), který proběhne 7. prosince od 17 do 20 hodin v Komunitním centru Archa. Kurz je vhodný především
pro dospělé a děti od 8 let. Cena kurzu 260 Kč zahrnuje odborné vedení i veškerý materiál. Více
o quillingu se dozvíte na HYPERLINK „http://www.
quilling.cz“ www.quilling.cz. Přihlásit se můžete
u lektorky Jany Maiksnar Vašíčkové na e-mailu
kurzy@quilling.cz nebo na mob.: 774 052 084.

Stonožka Líbeznice, o.s. a Mateřské
centrum Lodička zvou na…
■ Podzimní tvoření (nejen) pro maminky
Zajímavou rukodělnou aktivitu – pletení z papírového pedigu – si můžete vyzkoušet v pátek 2. listopadu 2012 v 19.30 hod. v KC Archa. Účastnický poplatek činí 180 Kč.

•••

■ Líbeznický bazar
Mimořádnou možnost nákupu i prodeje „prověřených“ hraček, dětského oblečení, kojeneckého
zboží a sportovního vybavení pro děti a dospělé
nabídne první Líbeznický bazar v sobota 3. listopadu 2012 od 13.00 do 16.00 hodin v tělocvičně ZŠ Líbeznice.

•••

■ Vůně adventu
Další ročník oblíbené tvůrčí dílny s vánoční atmosférou – výroba a zdobení adventních věnců pod
vedením Šárky Kettnerové – proběhne v sobotu
1. prosince 2012 v 10.30 hod. v KC Archa.
Účastnický poplatek činí 250 Kč a zahrnuje také
cenu za materiál.

•••

■ Herna v Lodičce
Všechny maminky s dětmi mohou zavítat do herny
MC Lodička nově kromě čtvrtka také každé pondělí – vždy od 9.00 do 11.30 hod.

•••

■ Veselé čtvrtky s Lodičkou

•••

Pro zpestření čtvrteční herny připravujeme:
Bojovka v Arču – 15. listopadu 2012
Mikulášská nadílka – 6. prosince 2012
Zdobení perníčků pro nejmenší – 13. prosince
2012

•••

Více informací o jednotlivých akcích naleznete
na www.stonozka-libeznice.cz a na informačních tabulích obce.

PODĚKOVÁNÍ
STONOŽKY
Velmi rádi bychom ještě mnohokrát poděkovali
za doplnění výbavy kuchyňky v KC Archa paní Jitce
Jadrné a za krásné hračky, které MC Lodička
věnovala Základní škola Líbeznice a rodina
Čerešňových. Moc si ceníme i ochoty a úsilí ZŠ při
uspořádání sbírky hraček na sklonku loňského
školního roku.
Miriam Kupková
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CHIRURGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Jiří Braborec
Poliklinika Kojetická
Neratovice-zastávka autobusu
Pó,Út 7-15, Čt 9-18,
Pá 8-13 hod bez objednání
tel.: 315 683 311

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
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