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LÍBEZNICE MAJÍ ZDRAVÝ
ROZPOČET
KAM JDE NEJVÍCE PENĚZ?

Líbezničtí zastupitelé schválili před koncem
loňského roku rozpočet na rok 2013. Je vyrovnaný a počítá s příjmy i výdaji ve shodné
výši 32 930 tis. Kč. Oproti původně schválenému rozpočtu na rok 2012 plánuje obec příjmy vyššími o více než 5 miliónů korun.

Největší výdajové položky představují jako každý
rok provozní náklady líbeznických škol. Jde v úhrnu o 5,75 miliónů korun. Téměř 7 miliónů korun
kryje náklady na přípravu projektů, veškeré služby
spojené s chodem úřadu, přípravu projektů a také
mzdové náklady pracovníků obecního a stavebního úřadu. Další významnou výdajovou položkou je
3,5 miliónu Kč na péči o vzhled obce a veřejnou

Největší investice roku 2013 – zateplení školy. Foto -na„Důvodem navýšení je změna zákona o rozpočtovém určení daní, která konečně přináší obcím
a menším městům narovnání nespravedlivě nízkých
příjmů na jednoho obyvatele. Zatímco ještě před rokem jsme mohli počítat s příjmem ze sdílených daní
maximálně ve výši 7 tis. Kč ročně na jednoho obyvatele, nově by to mohlo být dokonce až 9 tisíc korun ročně. Je to nepochybně jeden z vítaných kroků
současné vlády,“ říká starosta obce Martin Kupka.

zeleň. V této částce je zahrnuta většina činnosti
obecních technických služeb. Velkou zátěž představuje pro obecní rozpočet nakládání s odpady. To
přijde ročně na 2,6 miliónů korun. Na poplatcích se
přitom vybere do jednoho miliónu korun. Stejnou
částku jako na likvidaci odpadu se podařilo vyčlenit na dopravní infrastrukturu v obci a 1,5 mil. Kč
bude stát v roce 2013 provoz veřejného osvětlení.

VOLBA PREZIDENTA

Druhé – rozhodující – kolo volby prezidenta
se uskuteční v pátek 25. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna od 8 do 14 hodin.
Jedinou volební místností bude v Líbeznicích znovu bezbariérové Komunitní centrum Archa – Martinova ulice 142, budova knihovny a lékárny.
„Naši prvorepublikoví prezidenti a Václav Havel
spojili úřad prezidenta především s morální autoritou. To je pro mne důležité kritérium i pro nadcházející volbu prezidenta naší země,“ poznamenává
starosta obce Martin Kupka.
-na-

První kolo prezidenských voleb skončilo v Líbeznicích jasným vítězstvím Karla Schwarzenberga. Voličská účast byla vysoká – 71,3 %
všech voličů.
Náskok Karla Schwarzenberga dosáhl oproti druhému Miloši Zemanovi celých 16 procentních bodů.
Pořadí kandidátů na dalších místech se oproti celostátním výsledkům nelišilo.
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Milí přátelé,
vkročili jsme do nového kalendářního roku pěkně
zostra. Hned v pátek 4. ledna jsme odevzdali dvě
rozsáhlé žádosti o dotace. V prvním případě se
jednalo o úpravy komunikací Školská, HovorčovickáSportovní a prostranství před školou. Druhá
žádost se týkala úpravy přechodů pro chodce.
Cesta ke zkompletování takové žádosti není nic
jednoduchého. Celý soubor dokumentace, fotograﬁí,
orazítkovaných i neorazítkovaných papírů čítal přes
200 stran a vážil k pěti kilogramům. S každým těžce
nabytým razítkem jsem si uvědomoval, jak moc
nemám rád tenhle dotační cirkus. Nejde jen o to,
kolik front je třeba vystát a kolik mocných razítek si
složitě vyprosit. Investice pořízená z takové dotace
stojí vlastně mnohem víc. Spousta peněz se propadne
ve složité administraci, v pořízení všech těch razítek
a v nekonečných auditech. Jenže stejně člověku nedá,
aby to znovu nevyzkoušel. Na větší investice totiž
obecní rozpočet stále nestačí.
Období přelomu roku přineslo tradiční vlnu
domácích pyrotechnických pokusů. Tentokrát se nebe
nad Líbeznicemi rozzářilo pozoruhodnými efekty snad
ještě velkoryseji než v předchozích letech. Vůbec to
nekorespondovalo se všudypřítomnými nářky na těžké
dopady ekonomické krize. Do vzduchu vyletělo
na Silvestra v podobě rachejtlí, raket a důmyslných
kanonád jen v naší obci tolik peněz, že by se za to dalo
jistě pořídit nejméně jedno zbrusu nové auto. Daleko
ožehavější ale je, že pyrotechnické přehlídky začaly už
před Vánocemi a skončily až dlouho po Novém roce.
Využívám této příležitosti, abych upozornil všechny
vášnivé pyrotechniky, že jejich záliba vytváří těžké chvíle
většině psů a jiných domácích zvířat. A zprostředkovaně
také jejich majitelům. Právní předpisy jasně vymezují
dobu nočního klidu od 22 hodin do 6 hodin. Hned
v několika zákonech je podrobně popsáno, že bychom
neměli omezovat nebo narušovat vzájemné soužití,
a to dokonce v žádné denní a noční době. Prosím, tedy
všechny nevyléčitelné pyrotechniky, aby se v hlučných
projevech své záliby omezili opravdu jen na poslední
a první den v roce. Ano, mohli bychom toto omezení
ještě jasněji popsat v obecní vyhlášce. S ohledem
na praktickou možnost (nebo spíše nemožnost)
zastihnout původce výbuchů se zapalovačem v ruce
a doutnákem na dosah byla by vyhláška stejně málo
nebo stejně moc účinná jako tyto řádky.☺
A když jsem u těch „mravokárných poznámek“,
zastavím se ještě u tématu „zdravení“. Několikrát jsem
už zaslechl, že na vesnici bylo zvykem se zdravit, a teď
že to velmi upadá. Mrzelo by mě, kdyby se tento dobrý
tradiční zvyk vytrácel. Nejde přitom jen o základní
slušnost. Takové pozdravení je totiž jedna z mála věcí,
jak můžeme těm druhým kolem nás trochu vylepšit
den, a to zcela zdarma. Stačí vyslovit „Dobrý den“
a je tu hned něco pozitivního. Přinejmenším to první
slovo nepochybně pozitivní je. Tak se přimlouvám,
zkusme tento dobrý zvyk důsledně držet a nenechat jej
padnout za oběť rychlosti doby a spěchající civilizaci.
To by pak ta civilizace vůbec nebyla civilizovaná.
Váš starosta
Martin Kupka
Číslo měsíce: 1113 – to je počet voličů, kteří se
dostavili do volební místnosti 1. kola prezidentských
voleb (z 1572 voličů).
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KNIHOVNA
JE ZNOVU OTEVŘENA
A S NOVOU TVÁŘÍ
Líbeznická knihovna se po drobných úpravách a změně vnitřního uspořádání otevřela
znovu veřejnosti v sobotu 19. ledna.
Stavební úpravy se týkaly především sociálního
zázemí knihovny. Předchozí stav toalet odpovídal
bez velké nadsázky 18. století. Spolu s úpravami
zázemí se na přelomu roku podařilo celý prostor
knihovny také vymalovat. Rekonstrukce vyšla přibližně na 200 tis. Kč.
Nové uspořádání vnitřních prostor knihovny je už
dílem nově přijaté knihovnice Alexandry Dančové.
Jako první si nově upravenou knihovnu prohlédli
při slavnostním otevření mimo jiné obě předchůd-

…aby knihovna byla živým kulturním centrem.
Foto Petr Zaremba
kyně současné knihovnice Hana Závorková a Marie
Krejčová. Také jim patřilo poděkování starosty obce
za rozvíjení tradice obecní knihovny.

A ROZHOVOR

a své vzory (mají-li v dnešní době nějaké). A dovolím si říci, že by měli mít i svého knihovníka, když
k sobě najdou cestu. Já se o to rozhodně pokusím.

KNIHOVNA – DOBRÉ
MÍSTO K POTKÁVÁNÍ

Jak se chystáte přivést do knihovny líbeznické děti?
Vedení základní školy jsem navrhla projekt „Čteme si navzájem“. Každý žák by měl svou pětiminutovou prezentaci o knize, kterou má rád, a následně by
přečetl krátký úryvek. Jde nejen o vlastní prezentaci
knihy, ale také o vzájemném naslouchání, co má rád
ten druhý. Budu ráda, když se zapojí učitelé i paní
ředitelka, aby děti věděly, že v tomto projektu nejsou
samy. Jsme v tom s nimi a také čteme. A rádi.

Líbeznice mají od ledna novou knihovnici. Stala se jí na základě výběrového řízení Alexandra
Dančová. Výběrovou komisi zaujala především
svou představou budoucího fungování obecní
knihovny a aktivním přístupem. Co čeká líbeznické čtenáře, odhaluje následující rozhovor…
Vedení obce při vyhlášení výběrového řízení
vyslovilo přání, aby se z knihovny stala do budoucna co nejživější kulturní a společenská instituce. Není to utopické přání?
Myslím, že není. Právě to mne totiž motivovalo
k přihlášení do výběrového řízení. Je tolik možností,
co lze v naší knihovně dělat! Jde o to, aby knihovna
„ožila”: besedy s autory a ilustrátory knih, recitace
poezie známými herci, rozpravy na témata, která si
návštěvníci knihovny navrhnou. Vtáhnout do knihovny naše spolky – zahrádkáře, baráčníky i skauty. Chci
dát větší prostor dětem a rodičům s dětmi a nabídnout kromě knih i zajímavá setkání. Nápadů je mnoho, veškeré akce se budou zveřejňovat nejen přímo
v knihovně a Líbeznickém zpravodaji, ale hlavně
na webu i facebooku knihovny.
Co pokládáte Vy osobně za stěžejní úkol
knihovny právě u nás v Líbeznicích?
Právě to, co jsem popisovala výše. Moc bych si
přála, aby knihovna byla, spolu s komunitním centrem Archa, jakýmsi kulturním středobodem naší
vesnice. Funkce a možnosti veřejné knihovny se
za posledních dvacet let velmi proměnily – spolu
s vývojem společnosti, techniky i knižní kultury
a trhu. Už to není jen o půjčování knih, je to více o setkávání čtenářů, komunikaci, interaktivní zábavě,
vzdělávání, poznávání nových forem knih, kultury
a umění (mj. elektronické čtečky, mluvené slovo,
internetové galerie a zdroje).
Dnešní děti mají mimořádně širokou nabídku možností, jak naložit se svým časem. Knížky
tak mají opravdu velkou konkurenci. Je podle
vás dětský čtenář ohrožený živočišný druh?
Není, naštěstí. Ale i kniha a čtení potřebují
podporu a vlastně reklamu, tak jako sport, televize nebo internetové hry. Děti se tedy musí vést.
Od toho tu mají své rodiče, své učitele, kamarády
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V symbolickém slova smyslu se slavnostního otevření knihovny účastnil
i Karel Čapek. Četlo se totiž z jednoho
jeho pojednání o knihovnách. Srovnat
knihovnu vylíčil ve svém vyprávění jako
jednu z nejtěžších prací: „Je to trochu
jako ‚zbořit chrám tento a ve třech
dnech jej znovu postavit‘“. V případě
líbeznické knihovny si přeložení všech
knih a jejich nové uspořádání vyžádalo
tři týdny. I to je ale podle zkušených
odborníků krátká doba.
Alexandra Dančová přiblížila při
slavnostním otevření také první větší
akci, kterou bude pořádat pro nejmladší čtenáře. V pátek 5. dubna se
líbeznická knihovna připojí k akci Noc
s Andersenem. Průběh bude ale přece
jen trochu odlišný. V Líbeznicích to totiž bude Noc
s Ladou.
-mkinspirovat k využití knih pro jejich život: pro potěšení, profesi, koníčky a zájmy, výlety apod. I pro
dospělé chystáme čtenářské a kulturní akce, například živou ukázku, jak kniha vzniká: od autora
až po tiskárnu a knihkupectví, nechte se překvapit.
Můžou se na něco speciﬁckého těšit i starší
čtenáři?
Ano. Plánuji jednou měsíčně uspořádat „odpolední čaj s knihou” pro seniory. Půjde o neformální
povídání o knihách, které jim budu chtít nabídnout, případně i beseda s oblíbeným autorem.
O knihovně stejně jako o jiných institucích
platí, že bývají takové, jaké je jejich vedení
nebo personální obsazení. Co máte v životě
ráda a čeho si nejvíc vážíte?
Mám ráda právě knihy a literaturu, poezii… ale
také ﬁlmy, výtvarné umění a hudbu. A také inspirativní
prostředí knihkupectví a kaváren. A velmi ráda cestuji.
Jakou roli hrají knihy mezi vašimi zálibami?
Velkou. A vlastně rozhodující, a to včetně profesního života. Od chvíle, kdy mne ve škole naučili
číst, jsem knihám propadla. Číst knihu je úžasné
dobrodružství, kterému se nevyrovná žádná technika. Ba ani můj milovaný ﬁlm. Ponořit se do příběhu, být samotným hrdinou knihy. Zakoušet strasti
a radosti, nechat se unášet vlastní představivostí –
neznám nic, co by knihu nahradilo.

Alexandra Dančová. Foto -naPro mateřskou školku chystám hru „Jak se pracuje v knihovně“. Chtěla bych menším dětem
a předškolákům představit knihu jako zajímavý
předmět, knihovnu i její zákulisí. Aby se uměly orientovat, až tam přivedou své rodiče.
V prostorách knihovny jsem nově vyčlenila pro
dětského čtenáře samostatný prostor a věřím, že
nabídka knih nyní bude přehlednější. To se ostatně
týká i knih pro dospělé.
Na jaké novinky se čtenáři můžou těšit už
při slavnostním otevření knihovny? Bavili
jsme se o nabídce pro děti. Co chystáte pro
dospělé?
Díky tomu, že jsem od začátku s vedením obce
našla společnou řeč, doufám, že knihovna bude
nyní po malování a přestavbě interiéru i příjemnějším a přehlednějším místem pro výběr z rozsáhlé
nabídky odborných knih i beletrie. Své dosavadní zkušenosti a kontakty z oboru chci využít pro
efektivní rozšiřování knižního fondu o atraktivní
novinky i o díla světové i české literatury, které nám
chybí. Plánuji občany obce jako čtenáře také více

Knihovníci mají někdy pověst tak trochu zaprášených introvertních knihomolů. Zapadáte
vy do této představy?
Při malování a přestavbě knihovny určitě, a to
doslova. Při uklízení knihovny se mi stávalo, že jsem
se u nějaké knihy zapomněla. Jinak ve mne musí
být část introverta, který miluje ticho a čte tak zaníceně, že se z knihy probere ve dvě ráno. A druhá
část extroverta, který má rád lidi a knihy a nebojí
se je propojovat.
Co byste si nejvíc přála na prahu roku 2013
v osobní a také v té pracovní – knihovnické –
rovině?
V osobní rovině bych si přála, abychom se
navzájem víc respektovali a uměli ocenit práci
a péči druhého. Protože, co po nás zůstane? Jen
to, jak moc jsme druhé milovali a uměli je ocenit.
A v té knihovnické – aby se povedly akce, které
plánujeme a připravujeme. Aby lidé našli v knihovně to příjemné místo na potkávání se navzájem
a s krásnými a přínosnými knihami.
A především, aby knihovna byla přínosem pro
život v obci.
-mk-
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Dokončení ze str. 1

CO BUDE V ROCE 2013 NOVÉHO?
Největší letošní investicí bude nepochybně zateplení školy. To zahrnuje nejen tepelnou izolaci celého
objektu, ale také výměnu všech oken a tepelného
zdroje. „V současné době hledáme formou veřejné
soutěže zhotovitele této zakázky. Odhadované náklady představují 18 miliónů korun. Dosažitelné je
to pro nás jedině díky tomu, že se podařilo získat
na stavbu dotaci ze státního fondu životního prostředí ve výši 12,2 miliónů korun,“ vysvětluje starosta obce Martin Kupka. Na projektu zateplení se
podílelo i Vysoké učení technické v Brně, které chce
na příkladu líbeznické školy dokumentovat, jak je
možné zlepšit energetické vlastnosti podobných
objektů budovaných v 50. letech.
Rozpočet na rok 2013 počítá také s realizací
několika dopravních opatření. „Začneme úpravou přechodů na Mělnické a v Hovorčovické ulici.
Ve třech případech by se mělo jednat o vybudování zvýšených přechodů a v jednom případě půjde jen o významné zúžení,“ vysvětluje starosta.
Obec zároveň požádala Státní fond dopravní infrastruktury o ﬁnanční podporu tohoto projektu.
V případě získání dotace by obec mohla snáz realizovat další kroky v oblasti dopravy. Zastupitelé
obce rozhodnou v první polovině roku o investici
do semaforů a proměnného dopravního značení. V plánu je také souvislá oprava zhruba dvou

 TÉMA
JAKÝ JE ROZPOČET
2013
Otázky pro předsedu ﬁnančního výboru obce
Františka Grunta.
Co hodnotíte na schváleném rozpočtu jako
nejdůležitější?
Pro mě je nejdůležitější, že je obecní rozpočet
přes všechny těžkosti vyrovnaný. Daří se tak držet
obecní ﬁnance ve zdravé kondici.

v ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

set metrů nejvíce poničených úseků místních komunikací. „Celkově by bylo třeba rekonstruovat
více než jeden kilometr místních komunikací.
Nejnáročnější budou úpravy panelových cest.
Z ekonomických důvodů můžeme postupovat jen
po menších úsecích. Chceme ale provádět souvislé opravy. Záplatování je zase jen provizorní krátkodobé řešení,“ shnruje první místostarosta obce
František Závorka.

BUDE NUTNÉ ČERPAT ÚVĚR?
Obec nadále nabízí k prodeji budovu staré mateřské školy, aby mohla vybudovat moderní objekt
pro větší množství dětí. Pokud by se v první polovině letošního roku kupec našel, okamžitě by začala
příprava stavby. V takovém případě by obec (potažmo Líbeznická s. r. o.) musela čerpat úvěr, pro jehož
splácení by z velké části využila prostředky vybrané
na školném.
Nezbytný by byl úvěr také v případě, že by
obec byla úspěšná s žádostí o ﬁnanční podporu
pro projekt na úpravu prostranství před školou,
Školské a Hovorčovické-Sportovní ulice. Podrobně
zpracovanou projektovou žádost pro tento záměr
předali zástupci obce pracovníkům ROP Střední
Čechy v prvních dnech letošního roku.
„Obec v současnosti splácí úvěr, který musela čerpat na výstavbu ČOV před čtyřmi lety. Ročně do jeho
snížení uvolňujeme z rozpočtu necelých 900 tis. Kč.
Dluhová služba obce je velmi příznivá a určitě by bez

Co představuje největší změnu proti předchozím létům?
Dobrou zprávou je, že se díky změně zákona zvýšily příjmy obce. Bude tak možné realizovat více investic nejen v dopravě. Lépe jsme také do obecního rozpočtu začlenili rozpočty obecních organizací,
jako jsou škola, školka nebo Líbeznická s. r. o., a to
jak na straně výdajů, tak na straně příjmů.
Co se nepodařilo ani tímto rozpočtem vyřešit?
Mrzí mě, že se nepodařilo dosud prodat starou
mateřskou školku. Rozpočet tím pádem nepočítá
ani pro letošní rok se stavbou nové budovy.
Co naopak rozpočet slibuje zlepšit?
Bude možné realizovat hned několik plánova-

A nutno podotknout, že stejně vhodně jako
prostory bylo pod vedením Šárky Kettnerové
z kulturního výboru obce vybráno snad úplně

PRVNÍ LÍBEZNICKÝ
PLES
Ti, kdo se rozhodli, že se v sobotu dne 19. 1.
2013 zúčastní Líbeznického plesu, možná
mnohdy ani netušili, že budou svědky historické události. Šlo totiž o První líbeznický
ples. Na rozdíl od minulých let, kdy probíhaly podobné akce zvlášť pod patronátem
skautů, hasičů či dalších spolků, byl ten letošní plesem celo-líbeznickým.
Jelikož v Líbeznicích nemáme prostory, které by
pojaly tak velké množství lidí, ples se konal v Yard
Resortu v Předboji. A volba to byla vskutku výborná. Tyto velmi vkusně zrekonstruované prostory
bývalého statku jsou nejen dostatečně velké, ale
hlavně velmi útulné a příjemné. Namítáte, že je to
daleko? Pro ty, kterým se nechtělo jet na ples autem, byly z různých míst přistaveny autobusy, které
byly v ceně vstupenky.
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Frontman skupiny Pitocha zaujal alternativní
scénu nejen zpěvem. Foto archiv

velkého rizika umožnila získat úvěr na úpravu zmíněných komunikací a prostoru před školou,“ vysvětluje
ekonomka obce Martina Doubravová.

CO SE LETOS NEPODAŘÍ VYŘEŠIT?
Scházet budou ﬁnanční prostředky na dokončení
úprav náměstí. Neexistuje zatím žádný dotační titul,
který by mohl obci s přestavbou spodní části náměstí
pomoci. Vlastní „volné“ ﬁnanční prostředky musí obec
vložit především do spoluﬁnancování zateplení školy
a dopravních opatření.

DOJDE LETOS I NA MENŠÍ INVESTICE?
Důležitou novinkou letošního roku by mohlo být
získání novějšího hasičského vozu. Profesionální
hasiči slíbili Líbeznicím převedení jednoho z využívaných vozů hned, jakmile dostanou novou techniku. Obec počítá s drobnou rezervou na dovybavení
tohoto stroje. S nákupem nového cenově přijatelného vozu či kvalitní staršího vozu počítá letošní
rozpočet i pro obecní policii.
Další ﬁnanční prostředky budou směřovat do obnovy dětského hřiště v Areálu zdraví, do nezbytné
rekonstrukce fotbalových kabin. S částkou 100 tis.
Kč se počítá také na úpravy autobusových zastávek. Budova zdravotního střediska dostane nové
vstupní dveře. „O dalších několik metrů se budeme snažit prodloužit chodníky,“ dodává první místostarosta Líbeznic František Závorka.
-mk-

ných dopravních staveb. Půjde především
o úpravu přechodů pro
chodce. Zlepší se tak
bezpečnost a mělo by
to přispět i ke zmenšení dopravního zatížení.
Našli jsme také prostředky na úpravu dětského hřiště v Areálu
zdraví a mírně posílili
rozpočet na kulturní
akce. Důležitou investicí bude samozřejmě
zateplení
líbeznické
základní školy.

František Grunt
Foto Petr Zaremba

vše. Snad nejdůležitější na plese bývá určitě
hudba. O tu se postaral Orchestr Petra Holuba,
který hrál celý večer pomalejší i rychlejší kousky
pro tancechtivé. Pro plesající, kteří příliš neholdují klasickým šlágrům (a bylo jich dost), byla
na plese otevřena ještě alternativní scéna. Vedle tradičních těles, jakými jsou Borky Kempelen
a Desort, pobavila účastníky z obou scén zejména kapela Pitocha, jejíž klaun svolával tanečníky
na půlnoční představení píšťalkou a veselými
bonmoty.
Pan starosta Martin Kupka při zahajování večera řekl, že si přeje, aby byl tento První Líbeznický ples jakýmsi pomyslným mostem mezi lidmi
z naší obce. A to se, myslím, opravdu splnilo. Kromě toho, že ples určitě trošku sblížil starousedlíky s těmi, kteří se do Líbeznic přistěhovali teprve
nedávno, byl určitě také mostem mezi mladší
a starší generací. Obě skupiny se zde totiž skvěle
bavily a obrázek pánů v obleku či dam v róbách
tančících v rytmu rocku nebyl vůbec výjimkou.
A o vzájemném souznění svědčí koneckonců i jízda posledním nočním autobusem, ve kterém si
všichni spolu zazpívali. A určitě v tom neměl prsty
jen démon alkohol.
Pavla Zarembová
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Schválený rozpočet obce Líbeznice na rok 2013 v Kč
Výdaje

Místní komunikace
Dopravní územní obslužnost

Schválený
rozpočet
2012

Návrh
rozpočtu
2013

1 990 000

2 600 000

350 000

370 000

Příjmy

Schválený
rozpočet
2012

Návrh
rozpočtu
2013

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti

2 700 000

5 100 000

Daň z příjmů fyzických osob
ze sam. výd.činnosti

1 000 000

1 000 000

Dostavba kanalizace

5 760 000

Mateřská škola

1 500 000

1 500 000

Daň z příjmů právnických osob

2 800 000

4 000 000

Základní škola

4 250 000

4 250 000

Daň z přidané hodnoty

5 500 000

8 900 000

1 000 000

Daň z nemovitostí

1 600 000

1 900 000

960 000

1 000 000

Poplatky za psy

40 000

50 000

10 000

10 000

Základní škola – zateplení
Knihovna
Zájmová činnost v kultuře
Záležitost kultury – příspěvky (akce)

340 000

380 000

10 000

10 000

220 000

250 000

Poplatky za užívání veřejného prostranství

150 000

Odvod výtěžku provozování loterií

350 000

300 000

100 000

Správní poplatky

500 000

300 000

250 000

Státní dotace na provoz st. sp.
a neinv. nákl. ve školství

4 300 000

4 000 000

3 200 000

2 000 000

Záležitost kultury – pořízení stánků
Tělovýchovná činnost – příspěvky

100 000

Tělovýchovná činnost – rekonstrukce
fotb. kabin

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

Využití volného času dětí a mládeže –
příspěvky

20 000

40 000

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

Zájmová činnost a rekreace – příspěvky
spolkům

10 000

10 000

Investiční dotace na dostavbu kanalizace

799 000

OP pokuty

500 000

600 000

Přijaté nekapitálové příspěvky
(EKO KOM, Asekol…)

300 000

300 000

Příjmy za likvidaci komunálního odpadu –
podnikatelé

140 000

130 000

Příjmy za poskytování služeb – dům služeb

10 000

10 000

Příjmy za poskytování služeb – pohřebnictví

50 000

50 000

2 400 000

2 500 000

Příjmy z nájmu pozemků

100 000

110 000

Příjmy z nájmu

400 000

500 000

Areál zdraví

250 000

Zdravotní středisko

350 000

400 000

Dům služeb

350 000

400 000

Bytové hospodářství

350 000

400 000

1 250 000

1 500 000

150 000

150 000

Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování

600 000

Sběr a odvoz komunálního odpadu

2 600 000

2 600 000

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

2 950 000

3 500 000

Bezpečnost a veřejný pořádek

2 000 000

2 400 000

100 000

250 000

Zastupitelstva obcí

1 700 000

1 535 000

Činnost místní správy

6 250 000

6 996 000

20 000

25 000

150 000

125 000

32 770 000

32 041 000

Požární ochrana (vybavení nového vozu)

Služby peněžních ústavů
Úroky z úvěru
Výdaje celkem
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Příjmy z nájmu nebytových prostor

Příjmy z prodeje pozemků

150 000

Příjmy z úroků
Příjmy celkem

20 000
27 659 000

32 930 000

889 000

889 000

6 000 000

0

Financování

Splátky úvěru
Prostředky z minulých let
(– přebytek / + schodek)
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S OBECNÍ POLICIE

Í KRÁTKÉ ZPRÁVY

OBECNÍ POLICIE
LÍBEZNICE V ROCE
2012
Rok 2012 byl pro obecní policii přelomový.
V lednu 2012 jsme otevřeli novou služebnu.
Zároveň jsme začali využívat nově pořízený
silniční radar. V neposlední řadě byl loňský
rok prvním rokem, kdy naše OP působila
nově v počtu 4 strážníků v obci Líbeznice, ale
také na základě veřejnoprávních smluv v obcích Bašť, Předboj a Bořanovice.
Strážníci mají od poloviny roku 2012 nově k dispozici skútr, který jsme získali jako sponzorský dar.
V současné době má tedy OP ve svém vozovém
parku osobní automobil Škoda Octavia combi, motocykl Honda Transalp 650 XL a výše uvedený skútr
Piaggio Beverly 200, který využívají strážníci okrskáři zejména v okolních obcích.

Zadržení podezřelého. Foto archiv
Na podzim roku 2012 jsme položili základní
kámen k vybudování obecního kamerového systému. První vlaštovku představuje bezpečnostní
kamera na budově Domu služeb. Díky záznamu
z této kamery se již podařilo určit pachatele výtržnictví a poškozování cizí věci. Záznam posloužil
také jako důkazní prostředek při dopravní nehodě
u přechodu pro chodce. Umístění této kamery je
v neposlední řadě preventivním krokem k zamezení trestné činnosti a dalším společensky negativním
jevům. Dalším místem, kde chceme bezpečnostní
kameru umístit, je Areál zdraví a prostranství před
základní školou.
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BIODOPAD
Také v roce 2013 se můžete zapojit do třídění
biodpadu. Obec tuto službu poskytně za stejnou
cenu jako v loňském roce a také ve stejném rozsahu – od března do listopadu. Cena bude 540 Kč
ročně (60 Kč měsíčně) za malou nádobu a 990 Kč
ročně (110 Kč měsíčně) za velkou nádobu. Stejně
jako letos bude svoz probíhat každou lichou sobotu v měsíci. První svoz v sobotu 2. března a poslední 29. listopadu 2013.

VÝZVY A PROSBY
Děti to řekly řidičům – preventivní akce.
Foto archiv
V roce 2012 řešili strážníci v rámci působnosti
Obecní policie Líbeznice celkem 2008 událostí,
z čehož bylo 1493 udělených blokových pokut
a 515 událostí se týkalo nejrůznějších oznámení
a vlastních zjištění, které zahrnovaly např. volně
pobíhající psy, asistence u dopravních nehod, zjištěné závady, kontroly osob, předané nalezené věci,
předvedené osoby, asistence na žádost PČR, RZS,
HZS, nebo jiných orgánů a prověření oznámení
od občanů. Z celkového počtu 1493 projednaných
přestupků v blokovém řízení bylo 1128 přestupků
řešeno v blokovém řízení pro překročení nejvyšší
dovolené rychlosti v obci, 323 přestupků v dopravě bylo řešeno blokově mimo překročení nejvyšší dovolené rychlosti. 42 přestupků bylo řešeno
blokově proti veřejnému pořádku a porušování
obecně závazných vyhlášek obce. Obecní policie
dále oznámila 75 případů podezření ze spáchání
přestupku příslušným správním orgánům, z čehož
bylo 52 přestupků spáchaných překročením nejvyšší dovolené rychlosti, 15 přestupků v dopravě
mimo překročení nejvyšší dovolené rychlosti, 3 přestupky proti občanskému soužití, 5 přestupků proti
veřejnému pořádku a obecně závazným vyhláškám
obce.
Obecní policie také zadržela 10 pachatelů trestných činů, 9 osob bylo předvedeno na PČR k zjištění totožnosti, byly zajištěny dvě osoby řídící pod
vlivem alkoholu, v 17 případech byla provedena
asistence u dopravních nehod.
Dle statistiky PČR za rok 2012 bylo v obci
Líbeznice spácháno celkem 37 nejrůznějších
trestných činů, z čehož bylo 6 objasněno přímo
a 17 dodatečně, ve 14 případech se zatím nepodařilo pachatele ustanovit. Nejvíce trestných
činů, (7) bylo spácháno vloupáním do motorových vozidel.
Rudolf Sedlák
velitel OP Líbeznice

MÍSTOPIS

K MAKŮVCE
Vodoteč, která odvodňuje katastr obce, najdeme v mapách pod názvem Líbeznický
potok, místní obyvatelé ji však pojmenovali
po svém – Makůvka. Pramení v Bořanovickém háji, protéká mírně zvlněnou krajinou
Polabí, obcemi Bořanovice, Pakoměřice, Líbeznice, Měšice a Mratín, kde se u bývalého
panského mlýna vlévá do Mratínského potoka. Po celé délce toku byly od středověku
budovány rybníky.
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Pohled do ulice K Makůvce. Foto -mk-

V loňském roce jsme zveřejnili desatero řádného
Líbezňana. Tentokrát doplňujeme několik sezónních – zimních výzev:
■ Parkování v zimě
Se zvláštní opatrností a ohleduplností parkujte
tak, aby bylo možné silnice v zimě udržovat pluhováním. Špatným parkováním vystavujete svůj vůz
nebezpečí poškození. Traktor s pluhem potřebuje
nejméně 2 metry, aby mohl bezpečně odklízet sníh.
■ Rachejtle jen na Silvestra
a Nový rok
Zábavní pyrotechniku si kvůli většině domácích
zvířat nechejte znovu až na Silvestra a na Nový rok.
Ulevíte tak nejen všem psům a dalším zvířatům, ale
potěšíte tak i jejich majitele. Navíc zachráníte svoji
peněženku před dalšími výdaji.
■ Psi na sněhu
I v době sněhové pokrývky důsledně uklízejte
po svých psech. Nechceme, aby na jaře, až sejde
sníh, byla obec zase celá kropenatá.
■ Čísla popisná (celoroční výzva)
Pokud nemáte na svém zkolaudovaném domě
číslo popisné, rychle to napravte. Nejde jen o to,
že tuto povinnost ukládá všem vlastníkům domů
zákon o obcích. Označení domu výrazně ulehčí
práci poště a může přispět k rychlejšímu zásahu záchranářů v případě naléhavé pomoci. Neoznačený
dům budou zdravotníci, hasiči i policisté hledat obtížněji a třeba i déle – navíc v okamžiku, kdy může
jít o vteřiny.

< BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme lednovým jubilantům:
Raiserová Zdeňka – 86 let, Vorlíček Jaroslav –
86, Andrštová Zuzana – 60, Sutnarová Hana –
60, Měchura Vladimír – 60, Justián Josef – 60,
Cigánek Ladislav – 50.
V minulosti měla každá obec nejméně dvě rybniční stavby, které jsou nyní využívány a obhospodařovány místními rybáři.
Podél Makůvky vyvěrají prameny, díky nimž ani
v suchých letech potok nevysychá. Tyto vyvěrající
prameny v minulosti lidé prohlubovali a obkládali kameny a upravovali je do podoby studánek
o které pečovali. Dříve je využívali zemědělci, kteří
pracovali na okolních polích. Dnes řada těchto studánek zanikla, ztratily svůj význam.
Čistota vody se za poslední léta významně zlepšila a vracejí se do ní původní obyvatelé, jako jsou
například užovky obojkové nebo ropuchy zelené.
Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea
Praha-východ
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v LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
PRVNÍ VÁNOČNÍ
LÍBEZNĚNÍ ZUŠ
Ve středu 19. prosince 2012 proběhlo v tělocvičně naší základní školy První vánoční
Líbeznění ZUŠ.
Program, ve kterém vystoupili žáci hudebního
i tanečního oddělení naší školy, trval asi 70 minut
a pro většinu účinkujících byl první příležitostí k vystoupení na veřejnosti. Diváci, tedy rodiče, souro-

Vystoupení malých tanečnic. Foto archiv

Poprvé koncertovala i Lucie Kovářová.
Foto Luboš Kovář

PRÁZDNINY
SE STONOŽKOU
Nezisková organizace Stonožka Líbeznice,
o.s. se pustila do přípravy dalších prázdninových akcí pro děti ve věku 4–9 let:
Příměstský tábor „Týden na kolečkách“
■ pořádáme ve spolupráci s organizací INLINE
TALENT Praha,
■ zaměření na inline bruslení,
■ termín: 5. – 9. srpna 2013 se zázemím
v prostorách KC Archa v Líbeznicích.
Příměstský tábor „Nezmar“
■ organizujeme samy s vlastními zkušenými lektory,
■ zaměření na pohybové aktivity, tvoření
a poznávání,

DĚTSKÝ
CANISTERAPEUTICKÝ
TÁBOR S PEJSKY
Touží vaše dítě po psím kamarádovi a vy nemáte možnost si ho pořídit?
Přihlaste své dítě na letní dětský tábor na Dobré
Vodě u Třebíče v termínech:
I. běh 6.–13. července 2013
II. běh 13.–20. července 2013
Tábor je určen pro děti ve věku 5–12 let, je možné přihlásit i dítě se speciﬁckými poruchami učení,
poruchami pozornosti a s hyperaktivitou.
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zenci, ostatní příbuzní i veřejnost téměř zcela zaplnili tělocvičnu a vytvořili úžasnou atmosféru.
Součástí programu bylo i slavnostní vyhlášení
výsledků výtvarné soutěže o návrh maskota školy
Líbezníčka. Vítězný návrh žákyně 5. třídy Zuzanky Krausové se nyní stane podkladem pro výrobu
loutky, která bude viset ve foyeru naší školy jako
její maskot.

Tělocvična byla vyzdobena pracemi žáků našeho výtvarného oddělení. Děkujeme všem divákům
za podporu a účinkujícím za snahu a těšíme se
na shledanou na Druhém vánočním Líbeznění ZUŠ,
které se bude konat 18. prosince 2013.
Roman Novotný,
zástupce pro ZUŠ

termín: 19.–23. srpna 2013 se zázemím
v prostorách KC Archa v Líbeznicích.
Více informací na tel.: 604 251 990 a od února
na novém webu: www.stonozka-libeznice.cz
Miriam Kupková

■

TALENTOVANÉ
FOTOGRAFKY
V prosinci, posledním měsíci kalendářního roku,
oceňuje již tradičně hejtman Středočeského
kraje žáky a studenty, kteří svůj kraj v předcházejícím roce úspěšně reprezentovali v nějaké
celostátní umělecké nebo sportovní soutěži.
Žákyně devátého ročníku Základní školy Líbeznice – Dominika Rollová, Anna Hronová, Barbora Kazdová a Eliška Böhmová – získaly první

Úspěšné žákyně. Foto Šárka Mišurcová
místo v celostátní fotograﬁcké soutěži Daniel, a tak
si za tuto úspěšnou reprezentaci převzaly z rukou
pana Milana Němce, náměstka hejtmana Středočeského kraje, poděkování a hodnotné ceny.
Šárka Mišurcová
Tento tábor pořádá občanské sdružení Sirius Třebíč již
sedmým rokem a je pravidelně již začátkem března plně
obsazen.
Po celou dobu budou s dětmi
na táboře psí kamarádi, kteří
mají složené canisterapeutické
zkoušky a během školního roku
jezdí za postiženými klienty
do různých zařízení.
Děti se mohou těšit zejména
na zlaté a labradorské retrievery.
Veškeré informace a on-line
přihlášku najdete na:
www.siriustrebic.cz
Iva Sieberová,
Sirius Třebíč

Líbeznický zpravodaj 1/2013

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1, LEDEN 2013, ROČNÍK 11

Líbeznický zpravodaj 1/2013

7

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ Č. 1, LEDEN 2013, ROČNÍK 11

Kalendář akcí pro rok 2013
19. 1.

První Líbeznický ples

27. 1.

Dětský karneval

16. 2.

Vepřové hody

17. 2.

Čapek v Arše

2. 3.

Posezení s harmonikou v Arše
(pro seniory)

Únor

Maškarní zábava

23. 3.

Velikonoční kurz

24. 3.

Velikonoční trhy

5. 4.

Noc s Ladou (líbeznická varianta
tradiční Noci s Andersenem)

30. 4.

Čarodějnice

12. 5.

Školní zahradní slavnost

18. 5.

Moravský košt s cimbálovkou

8. 6.

Dětský den

22. 6.

Mamutfest

27. 7.

Sejdeme se na náměstí

Srpen

Varanfest

14. 9.

Líbeznické posvícení

30. 11.

Vánoční trhy, koncert v kostele
sv. Martina

24. 12.

Vánoční punč

Navštivte nově upravenou obecní knihovnu
Martinova ulice 142, společný vchod s lékárnou
tel.: 283 981 834
Nová otevírací doba obecní knihovny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

16.00 – 18.00
14.00 – 19.00
14.00 – 18.00
14.00 – 19.00
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