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Obecní pOlicie má nOvý vůz Mílí čtenáři,

od posledního vydání Líbeznického zpravodaje 
nás dělí druhé kolo prezidentské volby, několikeré 
husté sněžení, ale také několik kulturních akcí a za
ložení MAS Nad Prahou.

Prezidentská volba dopadla v Líbeznicích jinak 
než v celostátním měřítku. S významnou převahou 
tu vyhrál Karel Schwarzenberg. Jsou to už několiká
té volby v řadě za sebou, které u nás dopadly jinak 
než v celostátním, případně celokrajském měřítku. 
Máme prostě jiný názor. Přál bych si, aby odlišnost 
výsledků v naší obci nevedla k frustraci a apatii – 
jednoduše řečeno k tomu, že příště už k volbám 
nepůjdeme, protože náš hlas, jak se zdá, mnoho 
nezmění. Otázku je možné položit i obráceně: Co by 
se stalo, kdyby Líbeznice a další podobně laděná 
sídla na volby rezignovala. Potom by samozřejmě 
vítězství těch, kteří za velkou část z nás nemluví, 
bylo ještě větší. Pravicová část politického spektra  
by ještě více oslabovala. To by určitě dobře nebylo 
– už kvůli politické soutěži a uvolňování  místa ko
munistům, krátkodobým marketingovým projek
tům a všem druhům extremismu. Tedy, milí líbeznič
tí občané, vydržte a nenechte se otrávit.

Zmínil jsem několik únorových hustých sněžení. 
Přes všechna zděšení a katastrofické reportáže médií 
sněžení k české zimě naštěstí pořád patří. Dokonce 
několikrát zkomplikovalo i dopravu v naší obci. Rád 
bych vyjádřil veřejné uznání pracovníkům našich 
technických služeb. Jejich zásluhou jsme opakovaně 
patřili mezi nejlépe a nejrychleji „vyhrnuté“ obce. 
Ukázalo se navíc, že investice do malého traktoru 
byla opravdu užitečná. Daří se díky jeho nasazení 
uklízet místa, kam bychom se s velkým traktorem 
nedostali a na koště jsou to zase příliš velké plochy. 
Přesto pokud byste měli k zimní údržbě jakoukoli 
připomínku, nenechte si ji pro sebe a využijte ně
který z mnoha informačních kanálů a sdělte nám ji.

K dotačním žádostem podaným obcí přibyla 
v uplynulých dnech další. Znovu jsme se přihlásili do 
grantového řízení Minsterstva pro místní rozvoj s pro
jektem obnovy dopravního hřiště. Pomalými přískoky 
se kvůli novému zákonu o zadávání veřejných zaká
zek střídavě oddalujeme a přibližujeme potřebnému 
zateplení budovy základní školy. V dubnu bychom 
chtěli největší letošní investici obce rozběhnout. Po
kud to tedy nějaká patálie spojená s nevydařeným 
zákonem o veřejných zakázkách nezkomplikuje.

Přesně ve čtvrtek 31. ledna 2013 vznikla obecně 
prospěšná společnost MAS Nad Prahou. Líbeznice 
na tom mají významný podíl. Co se pod zkratkou 
MAS a názvem Nad Prahou skrývá, se dočtete na 
dalších stranách. V rozhovoru s Ivanou Krausovou 
o líbeznickém skautingu začínáme seriál rozhovorů 
s představiteli všech aktivních líbeznických spolků. 

Optimistické dny v očekávání jara přeje

Martin Kupka
Váš starosta

Strážníci Obecní policie Líbeznice mají od 
středy 13. února pro pohotovější zásahy 
v obcích i v terénu novou Dacii Duster s po
honem všech čtyř kol.

Symbolický klíč od vozu předali do rukou veli
tele Obecní policie Líbeznice Rudolfa Sedláka sta
rostové zúčastněných obcí. „Dvanáct let stará 
Octavia Combi vyžadovala v provozu stále větší 
péči a náklady na údržbu. Nový vůz policistům 
umožní, aby se snáz dostali například i na místa 
černých skládek a mohli lépe zasahovat mimo 
zpevněné cesty,“ říká první místostarosta obce 
František Závorka.

Nový vůz pořídila Obec Líbeznice na základě vý
běrového řízení, ve kterém byl jednou z podmínek 
pohon všech čtyř kol. Požadavek na lepší prostup
nost v terénu vzešel z předchozích zkušeností 
strážníků. „Na některé výtečníky a jejich přestupky 

Číslo měsíce: 1069 – to je počet voličů, kteří se  
dostavili k 2. kolu prezidentských voleb.

Slavnostní předání klíče od nového vozu veliteli obecní policie. Foto -na-

jsme se prostě mohli dívat jen z okénka. Pěšky by
chom je nedohonili, i kdybychom běhali stovku 
pod deset vteřin,“ podotýká velitel Obecní policie 
Líbeznice Rudolf Sedlák.

Dacii Duster dodala na základě výběrového říze
ní společnost Autoavant Družstvo. Automobil 
s motorizací 1,6 o výkonu 77 kW a pohonem 
všech čtyř kol ve výbavě LS Cool přišel na 300 tis. 
korun. Vztahuje se na něj záruka v délce 3 roky 
nebo 100 tis. kilometrů. Náklady spojené s náku
pem automobilu pokryly prostředky z pokut ulo
žených na území všech čtyř zúčastněných obcí – 
Líbeznice, Bašt, Předboj a Bořanovice. 

Bílá Škoda Octavia Combi sloužila líbeznické 
Obecní policii 6 let. Obec ji pořizovala jako ojetinu 
v roce 2007. Nyní má najeto přes 200 tis. km. 
„Ještě si ji ale ponecháme. Bude dál sloužit obec
nímu a stavebnímu úřadu,“ vysvětluje 1. místosta
rosta obce František Závorka. na-

cO dál s mateřskOu škOlkOu?
Blíží se další zápis do mateřské školy. V loň
ském roce nebylo možné přijmout 35 dětí. 
Za branami školky zůstala polovička ze 
71 přihlášených dětí, kterým byly 3 roky 
a splnily všechna kritéria. Letos může být 
převis ještě větší.

Obec ani vedení školky rozhodně nepřihlíží se 
založenýma rukama. „Připravili jsme projekt nové 
školky. Z finančních důvodů jej ale můžeme reali
zovat jen, pokud se podaří prodat stávající budo
vu. To víc ovlivnit nemůžeme,“ říká starosta obce 

Martin Kupka s tím, že větší zadlužení by bylo pro 
obec neúnosné.

Do prvního velkého rozšíření kapacity mateřské 
školy obec investovala v roce 2009 téměř 8 milionů 
korun. Od ledna 2010 se školka stará o 73 dětí. 
Původní kapacita byla 48 dětí. Ani to ale nestačí. 
Na jedné straně by bylo možné všechny rodiče ne
přijatých dětí odkázat na skutečnost, že obec už vý
znamný krok pro rozšíření školky udělala, na druhé 
straně takové ujištění problémy části rodičů neřeší.
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ROZHOVOR
skauting je 
způsOb živOta
Tentokrát nabízí Líbeznický zpravodaj  
představení jedné z významných líbez
nických „neziskovek“, která připravuje už 
řadu let kvalitní program pro děti. Letos 
slaví výročí 90 let působení v naší obci. To 
je opravdu úctyhodná tradice. Líbeznické 
středisko české skautské organizace Junák 
představí v rozhovoru jeho vedoucí Ivana 
Krausová.

Jak jste se dostala ke skautské organizaci? 
Hovořilo se u vás doma před listopadem 1989 
o skautingu?

Už jako malá jsem poslouchala vyprávění svého 
dědečka Ladislava Šíly o tom, jak ve svém mládí 
v Líbeznicích skautoval: nádherné zážitky z výletů 
a táborů, nepřeberné množství příhod s kamarády 
z výprav na Starou Vodu. Svým vyprávěním a zá
žitky přispívala i moje maminka Eva Červenková. 
Bohužel jsem se narodila v době, která skautingu 
nepřála, takže po dlouhou dobu zůstalo jen u vy
právění. Teprve po listopadové revoluci, když už 
jsem studovala na gymnáziu, se v Líbeznicích zno
vu obnovila (již potřetí) Junácká organizace. Dne 
22. 2. 1990  se konala ustavující rada a té jsem se 
po boku hlavních aktérů Jaroslava Dobiáše – Dóji, 
Václava Mikoláše – Mikyho, Evy Červenkové, Mi
roslava Jelínka – Fifka a Vlasty Maršálkové již 
účastnila také.

Jak se dědeček a maminka dostali ke skau
tování?

Děda se stal skautem již jako malý kluk, pozdě
ji se stal vedoucím oddílu a také vedoucím středis
ka. Byl u obnovy skautingu v poválečných letech 
i v období roku 1968. Maminka vedla dívčí oddíl 
v letech 196869 a také letní tábor.

Jak se dařilo po revoluci organizaci v naší 
obci znovu oživit?

V roce 1990 se nejprve konaly rádcovské kurzy, 
kterých se účastnili všichni budoucí vedoucí včet
ně mě. Ještě na jaře téhož roku vznikla družina 
dívek a družina chlapců, kteří měli každý týden 
schůzku, jezdili na výlety a v létě se konal první 
letní tábor u obce Dušníky nad Vltavou. 

Jak to vypadalo s líbeznickými skauty v to
talitních časech, když byla organizace oficiál
ně zakázaná?

V Líbeznicích byla první skautská družina zalo
žená Vilémem Frommem v roce 1923, a tak líbez
nický skauting zažil zákazů několik. Poprvé to 
bylo za druhé světové války, kdy skauting zakázali 
Němci, po válce nastal rozkvět skautingu a velký 
zájem nových dětí byl zasažen druhým zákazem 
po roce 1949.  Třetí zákaz byl po krátkém znovu
obnovení v roce 1968. V době totality, ať už před 
nebo po roce 1968, v Líbeznicích žádný oficiální 
oddíl nefungoval. Líbezničtí skauti ale měli své mi
lované místo pro letní tábory na Staré Vodě, 
v podhůří Jizerských hor, mezi Jesenným a Spálo
vem. Tam jezdilo mnoho líbeznických občanů, bý
valých skautů s celými svými rodinami. Mnozí „Lí
bezňáci“ si v okolních vesnicích našli své budoucí 
manželky či manžely.

Čím byl pro vás skauting, když jste do něj 
v 16 letech vstupovala?

Právě díky vyprávění mého dědečka a mého 
strýce Josefa Šíly byl pro mě skauting lákavým 
 ideálem nádherných přátelství, zážitků a zkuše
ností na celý život, ideálů čestných a poctivých lidí 
s velkým a otevřeným srdcem.

Odkdy se do aktivit líbeznického střediska 
zapojujete jako jedna z vedoucích a teď i jako 
vedoucí střediska?

Od roku 1990 jsem působila  na středisku nej
prve jako rádce družiny, později vedoucí oddílu 
a posledních 7 let vedu celé středisko. Poté, co se 

Vedoucí skautské orgaizace Junák 
Ivana Krausová. Foto -mk-

mi narodily vlastní děti, založily jsme se sestrou 
Lenkou oddíl rodinného skautingu a několik po
sledních let organizovaly schůzky a tábory pro ro
diče a předškolní děti. Vzhledem k současnému 
počtu členů (98 dětí a dospělých) a počtu akcí 
a aktivit našeho střediska patří skautingu většina 
mého volného času. Jako vedoucí střediska se zá
roveň účastním i jednání okresní rady junáka.

Jak funguje současné organizace skutingu 
v Líbeznicích dnes?

V současné době máme v Líbeznicích 3 oddíly 
mladších dětí, jeden oddíl starších dětí (roverů) 
a klub dospělých. Na vedení oddílů se podílí vždy 
několik vedoucích, kteří se pro vedení oddílů po

stupně připravují. Účastní se různých skautských 
kurzů, kde se učí, jak pracovat s dětmi a jak vést 
oddíl. Takže musí např. zvládnout základy psycho
logie a pedagogiky, bezpečnost, zdravovědu, tá
boření či hospodaření. Všichni vedoucí pracují bez 
nároku na odměnu ve svém volném čase. Ale prá
vě to, že sami prošli skautskou výchovou, jim dává 
pocit potřeby předat své vlastní zkušenosti další 
generaci.

Nejvíc se mezi skauty hovoří patrně o tá
borech...

Letní tábory jsou vlastně takovým vyvrcholením 
celoroční skautské činnosti, kde si děti vyzkouší 
to, co celý rok trénovali. Kromě odvahy a samo
statnosti zakusí na vlastní kůži mnoho aktivit, 
ke kterým by se doma často vůbec nedostali. Ať 
už to je řezání dříví, vaření jídla, pozorování noční 
přírody při hlídkách nebo jízda na kánoích či spaní 
v týpí se svými kamarády. Líbezničtí skauti pořáda
jí tábory pro své členy od roku 1990 pravidelně 
každý rok, dokonce posledních osm let se konají 
dva nebo i tři turnusy. 

Není teď nakonec skautingu méně třeba, 
když je nabídka nejrůznějších aktivit pro děti 
tak široká?

Je pravda, že v konkurenci ostatních aktivit pro 
děti je nyní poněkud komplikovanější obstát a na
bízet něco, co dnešní děti osloví. Myslím si ale, že 
skautingu je v dnešní uspěchané a přetechnizova
né době velmi potřeba. Není to jen „kroužek pro 
děti“, aby jim rychleji uteklo další odpoledne, ale 
je to především výchovná organizace, kde se děti 
učí samostatnosti, odpovědnosti k sobě i druhým 
a učí se žít podle skautských zákonů. Důležité 
také je, že tráví čas v kolektivu dětí, se kterými zde 
zažijí na vlastní kůži to, co ostatní jejich vrstevníci 
zažívají pouze při sledování dobrodružných filmů 
v televizi nebo při hraní počítačových her.

Tyto zážitky a zkušenosti v nich pak zůstanou 
po celý život a můžou ovlivnit i jejich životní po
stoje a vztahy k lidem a svému okolí. 

Letos slavíte 90 let v Líbeznicích. Čím si bu
dete tohle vzácné výročí připomínat? Na co se 
může těšit i líbeznická veřejnost?

K letošnímu výročí chystáme v dubnu velkou te
rénní hru po Líbeznicích pro děti, promítání fotek 
a filmů z táborů s výstavou starých i nových kronik. 
Dále bychom rádi vydali Almanach  o historii skau
tingu v Líbeznicích od roku 1923 až do roku 2013, 
který si již nyní můžete objednávat u Veroniky Ko
nopáskové na tel. 607 745 371.                        -mk-

MíSTOPIS

na skalce

V katastru obce, kde sprašové vrstvy půdy jsou 
poměrně mělké, vystupuje podloží buližníků 
a křemenů místy jako skalní suky nad úroveň 
okolní krajiny. Těmto místům se říká Skalky, 
 Hůrky. V minulosti byly využívány na těžbu kame
ne pro výstavby domů a hospodářských budov. 
Osídlení ulice Na Skalce v blízkosti vydatného 
vodního zdroje patří k nejstarším v Líbeznicích. 
Ve spodní části ulice Na Skalce bývávala obecní 
pastvina.

na tabuli
Nejdříve pole, později hřiště – rovné a tmavé 

(černozem) – jako tabule. Výstavba domů zde pro
bíhala až v druhé polovině 20. století.

Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Prahavýchod

Pohled na Skalku směrem od Beckova.
Foto -mk-
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POZVánkY
výrOční setkání zahrádkářů

Výbor ZO ČZS Líbeznice zve všechny členy 
a příznivce zahrádkářské organizace na výroční 
členskou schůzi, která se bude konat v sobotu  
2. března 2013 v restauraci U Selského dvora  
od 14.00 hod.

pOsezení s harmOnikOu

Kulturní výbor obce Líbeznice srdečně zve v ne
děli 3. března 2013 všechny seniory na příjemné 
Posezení s harmonikou. Akce začne v 15.00 ho
din v KC Archa, vstup zdarma.

velikOnOční kurz

Občanské sdružení STONOŽKA zve všechny 
„tvořilky“ na již tradiční Velikonoční kurz s flo
ristkou Šárkou Kettnerovou. Jarní věnec si mů
žete přijít uvázat v sobotu 23. března 2013 do  
KC Archa v 10.30 nebo ve 13.30 hodin. Účast  
je nutné potvrdit předem na č. tel. 604 251 990 
nebo mailem na info@stonozkalibeznice.cz.

líbeznický bazárek

Mateřské centrum Lodička zve všechny  
na 2. ročník Líbeznického bazárku, který se 
uskuteční v sobotu 6. dubna 2013 v tělocvičně  
ZŠ Líbeznice. Nakupovat nebo prodávat hračky, 
dětské a kojenecké oblečení a vybavení budete 
moct od 13. do 16. hodiny. Registrace prodáva 
jících je nutná předem na mclodicka@seznam.cz.

BLAHOPŘání
Blahopřejeme únorovým jubilantům:

Kodetová Josefa – 88 let, Kulhánková Naděžda – 85 
let, Štemproková Zdeňka – 80 let, Nytrová Emílie 
– 80 let, Horáčková Eva – 75 let, Šup Jaroslav – 75 
let, Havránková Jindra – 70 let, Černá Ivana – 60 let, 
Vyšínová Alena – 50 let.

líbeznice daly 
přednOst 
schwarzenbergOvi
Prezidentské volby skončily v samotných Lí
beznicích vítězstvím Karla Schwarzenberga. 
Rozdíl byl více než 25 procentních bodů.

Ke druhému kolu voleb přišlo v Líbeznicích o 44 
lidí méně než k prvnímu kolu  oproti účasti 
71,3 % z prvního kola se účast ve druhém kole 
snížila na 68%. „I to je poměrně vysoko nad celo
republikovým průměrem (59,1%). Líbezničtí zno
vu potvrdili pověst aktivních občanů, kteří se za
pojují do politického dění,“ hodnotí starosta obce 
Martin Kupka.

V prvním kole volby hlasovalo pro Karla Schwar
zenberga v Líbeznicích 408 voličů, ve druhém kole 
pak 670 voličů. Nových voličů získal tedy Karel 

Schwarzenberg mezi prvním a druhým kolem vol
by 262. Pro celkového vítěze voleb hlasovalo v Lí
beznicích v prvním kole 228 voličů a ve druhém 
kole voleb 397 voličů. Miloš Zeman tak dokázal 
oslovit mezi koly volby dalších 169 voličů.

„Teď bude záležet na tom, jak se Miloš Zeman 
zhostí role prezidenta. Přál bych si, aby nepřispíval 

Dalším krokem ze strany obce pro ulehčení situa
ce bylo vytvoření podmínek pro vznik mateřského 
 centra. Investice do komunitního centra Archa byla 
jedna z prvních po posledních komunálních volbách.

Dokončení ze str. 1

Dosavadní kroky obce k rozšíření kapacity MŠ:

2.1.2011
otevření nového objektu MŠ 
pro 25 dětí (investice 8 mil. Kč)

9/2011
architektonická soutěž na návrh 
nového objektu MŠ

11/2011
zveřejnění nabídky prodeje stávající 
budovy MŠ

11/2011–1/2012 zpracování projektu nové MŠ

1/2012–3/2012 veřejná soutěž na zhotovitele stavby

9/2012
vítěz soutěže odstoupil, soutěž 
je zrušena

2/2013
obec snižuje nabídkovou cenu 
stávajícího objektu na limitní 
hodnotu 10 mil. Kč

Další možný vývoj:

4/2013
prodej stávající objektu MŠ za 
10 mil. Kč

6/2013 nová soutěž na zhotovitele stavby

11/2013 zahájení stavby

9/2014
otevření nové MŠ s kapacitou 
100 dětí

…vše je závislé na tom, zda se do konce dubna najde 
kupec stávajícího objektu MŠ

Takto by mohla vypadat zahrada nové MŠ 
Vizualizace Projektil architekti

Takto bychom se mohli na novou MŠ dívat  
od jihu

prostor na prodej stávajícího objektu jen do konce 
dubna. Pokud se nepodaří ani za limitní hodnotu 
10 mil. Kč stávající objekt prodat, bude patrně nut
né od celého záměru ustoupit.

Řešení založené na výstavbě nové MŠ pro 100 
dětí má přitom celou řadu předností: umožní 
soutředit provoz mateřské školy do jednoho ob
jektu, který bude navíc bezbariérový a energeticky 
úsporný. Další výhodou je ušetření nákladů na pro
voz kuchyně. Pro novou školku by nově vařila ku
chyně základní školy, která je v těsném sousedství. 
Přesunem všech tříd mateřské školy do nového 
objektu by se podařilo uvolnit nedávno postavený 
nový pavilon, který by mohl sloužit v celém rozsa
hu základní škole. Podařilo by se tak vyřešit i pro
blém nedostatečné kapacity stávající budovy ZŠ 
počínaje školním rokem 2014/2015.

Pro výstavbu nového objektu MŠ hovoří i skuteč
nost, že se podařilo získat velmi kvalitní architekto
nický projekt ateliéru Projektil architekti, který by 
Líbeznicím přinesl nejen účelnou, ale i architekto
nicky hodnotnou stavbu. „Nezbývá nám než znovu 
spoléhat na štěstí. Je to ale zároveň výzva pro 
všechny, kteří budou školku potřebovat, aby oslovi
li své známé a informaci o prodeji stávajícího objek
tu MŠ co nejvíce rozšířili,“ říká starosta obce Martin 
Kupka.                                                            -na-

Nejvýznamnější posun k lepšímu by měl přinést 
projekt výstavby nového objektu mateřské školy pro 
100 dětí. Ten je ale podmíněn prodejem staré budo
vy školky. A to se bohužel přes všechno úsilí zatím 
nedaří. Výtěžek z prodeje objektu je totiž nezbyt
nou podmínkou pro zahájení výstavby. „Dalších 12 
až 13 miliónů korun jsme připraveni si půjčit. Větší 
úvěr by byl ale neodpovědný a ekonomicky nesmy
slný,“ vysvětluje starosta obce Martin Kupka.

Při svém únorovém jednání se zastupitelstvo 
obce projektu mateřské školy znovu věnovalo. 
Všechny lhůty a nezbytný čas na výstavbu dávají 

tak jako samotná předvolební kampaň k dalšímu 
štěpení společnosti, aby orientaci země neposou
val ještě více na východ než jeho předchůdce, aby 
reprezentoval naši zemi důstojně a omezil verbální 
výpady proti oponentům i novinářům. Jestli to 
není utopické přání, ukážou další dny,“ dodává 
Martin Kupka. -na-

Líbeznice volily prezidenta ČR

Karel Schwarzenberg

62,79 %
670 hlasů

Miloš Zeman

37,21 %
397 hlasů

TÉMA
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pOslední šance  
vyhrát tablet
Do konce února se můžete zapojit do sou
těže Sbírej a vyhraj. Stačí přinést pět starých 
elektrospotřebičů do sběrného dvora.

TÉMA
líbeznice nOvě 
v masce

Nejde o dozvuk masopustních rejů. Obec Líbez
nice spolu s dalšími obcemi v okolí iniciovala v led
nu vznik MAS Nad Prahou. Co znamená ta zkrat
ka? V češtině se vžilo označení místní akční 
skupina. „Zavání to trochu totalitním slovníkem, 
ve skutečnosti se pod tím ale skrývá společná ak
tivita obcí, neziskových organizací a podnikatelů 
na přesně vymezeném území při realizaci potřeb
ných a zajímavých projektů. O tom by v předchozí 
éře nemohla být řeč. Původní anglický název by se 
měl doslova překládat místní skupina akce,“ vy
světluje jeden z iniciátorů a radní Líbeznic Jan Ha
vlíček.

Místní akční skupiny jsou zároveň jedním z dů
ležitých zprostředkovatelů finanční pomoci z EU. 
„Do středočeských obcí, které se do MAS zapojily, 
plynulo v posledních pěti letech necelých 600 mi
liónů korun. Pomohly na světlo celé řadě drob
ných projektů. Obce a místní spolky mohly rekon
struovat centra pro volný čas. Vznikala drobná 
sportoviště a dětská hřiště. Podnikatelé se dostali 
k moderním výrobním technologiím,“ zmiňuje 
úspěšné projekty Jan Havlíček.

Prvním krokem při vzniku MAS je spojit území 
obcí a měst pod jedním regionem. Čím větší toto 
území je, tím větší obnos peněz bude možné pro 
region v budoucnu získat. MAS Nad Prahou zahr
nuje zatím 25 obcí od pravého břehu Vltavy po 
levý břeh Labe. Podařilo se tak spojit dva existující 
mikroregiony – Dolní Povltaví a Region povodí 
Mratínského potoka.

Do poloviny února se do MAS Nad Prahu stihlo 
zapojit téměř 30 neziskových organizací a podni
katelů. Přistoupit bude samozřejmě možné i kdy

koli později. Podrobné informace je možné už teď 
najít na adrese www.nadprahou.eu. 

Úkolem MAS v následujících měsících letošního 
roku bude připravit strategii rozvoje území a pra
vidla pro nakládání s evropskými dotacemi. Jed
nou z předností tohoto způsobu rozdělování pro
středků je to, že k němu nedochází ve vzdálených 
krajských nebo státních úřadech, ale přímo v mís
tě a o úspěchu jednotlivých projektů rozhodují 
místní lidé ze samospráv, z řad neziskovek a pod
nikatelů. „S každým rozdělováním finančních pro
středků jsou spojeny komplikace a nezbytná ad
ministrativa. Museli jsme se ale rozhodnout, zda 
necháme příležitost plavat, nebo tohle rozdělová
ní jako nutné zlo uneseme. Dali jsme přednost 
tomu druhému s tím, že se budeme všemi silami 
snažit byrokracii omezovat,“ vysvětluje starosta 

Líbeznic Martin Kupka a zdůrazňuje, že zejména 
pro neziskové organizace to může být důležitá 
pomoc. Všechny ostatní zdroje dotací pro ně totiž 
postupně zanikly. „V balíku peněz určených 
k přerozdělení prostřednictvím MAS by naopak 
mohlo prostředků v budoucím období od roku 
2014 dokonce přibývat. Evropská unie totiž roz
dělování prostředků touto formou v menších re
gionech podporuje,“ dodává Jan Havlíček.

„Byl bych moc rád, kdyby nakonec MAS Nad Pra
hou nepřivedla do regionu jen peníze, ale podařilo 
se jí spojovat a posilovat i zajímavé aktivity. V dobře 
fungujících MASkách ve středních Čechách se to 
opravdu daří. Neziskové organizace i obce si vzá
jemně pomáhají. Mohou se vyhnout zbytečným 
slepým uličkám a někdy spolu i v dobrém soutěží,“ 
shrnuje starosta Martin Kupka.  -na-

Obce zapojené do MAS Nad Prahou

Stále ještě máte šanci vyhrát zbrusu nový tablet. 
Ještě měsíc totiž zbývá do konce soutěže, kterou 
před časem vyhlásila nezisková organizace ASE
KOL. Přineste pět starých spotřebičů na sběrný 
dvůr, udělejte tak dobrý skutek a ještě můžete zís
kat odměnu.

Za odevzdání jednoho spotřebiče dostanete ra
zítko do letáku, který si můžete stáhnout na 

www.asekol.cz. 
Jakmile nasbíráte 
pět razítek, doplň
te kontaktní údaje 
a leták odešlete 
na PO BOX 75,  
460 03 Liberec 3. 
Soutěž trvá do 28. 
února 2013, kde 
se bude z došlých 
letáků losovat ví
těz tabletu Sam
sung pro každý ze 
čtrnácti krajů Čes
ké republiky.

Tisk letáků na
víc není omezen, 
každý jich může 
odeslat několik. 
Znásobí tak své 
šance vyhrát. Kro
mě tabletu čekají 
zajímavé ceny i na Líbeznický sběrný dvůr shromažďuje i elektroodpad. Foto –na-

Zdiby

Bašť

Klecany

Veleň

Odolena Voda

Kostelec nad Labem

Sluhy

Mratín

Kojetice

Líbeznice
Měšice

Zlončice

Veliká Ves

Klíčany

Předboj

Zlonín

Bořanovice

Vodochody

Přezletice

Postřižín

Máslovice

Čakovičky

Sedlec

Nová Ves

Hovorčovice

PRAHA

MAS Nad Prahou

Panenské
Břežany

další čtyři vylosované v každém kraji. Ti, kteří vylo
sováni nebudou, nemusí litovat. Tříděním elektra 
totiž přispějí ochraně životního prostředí. Každý 
spotřebič obsahuje až 80 % materiálů, které lze 
díky recyklaci znovu využít. Navíc se zabrání úniku 
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo.        -fz-

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, 
která od roku 2005 provozuje kolektivní 
systém zpětného odběru elektrozařízení. Na 
základě zápisu vedeného u Ministerstva ži
votního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr 
elektrozařízení v oblastech výpočetní, tele
komunikační a kancelářské techniky, spo
třební elektroniky, nástrojů, hraček a vyba
vení pro volný čas a sport, přístroje pro 
monitorování a kontrolu a výdejní automaty 
(tj. skupiny 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10). ASEKOL má 
uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného 
odběru s 4214 městy a obcemi a 2568 
opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce 
sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci 
různých druhů kontejnerů na drobná elek
trozařízení. Provozovaných více než 12 500 
sběrných míst zajišťuje společnosti  ASEKOL 
nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektroza
řízení ze všech kolektivních systémů v ČR 
i v Evropě. V roce 2011 vybral ASEKOL od 
každého občana ČR průměrně 1,67 kg elek
troodpadu.
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LíBeZnIckÉ ŠkOLY
Osmáci v terénu

V pátek 4. ledna se žáci osmého ročníku líbez
nické školy vydali se svou učitelkou přírodopisu 
„do terénu“.

Právě letos probírají zajímavosti lidského těla 
a o své poznatky se chtěli podělit také s občany 
obce.

Cílem bylo získat co nejvíce informací z dotazní
ku, který měl být vyplněn občany obce. Dotazník 
obsahoval třicet otázek, na které někteří oslovení 
občané odpovídali s nadšením, jiní byli znepokojeni 
a tazatele příkře odmítali.

Mnozí žáci byli velmi překvapeni a potěšeni, jaké 
odborné znalosti v oblasti lidského těla už sami 
mají. To, jak málo občanů zodpovědělo otázky z os
nov učiva základní školy, žáky motivovalo k tomu, 
aby byli na své znalosti patřičně pyšní a snad budou 
s větší radostí pokračovat v dalším sebevzdělávání.

Děti nasbíraly zajímavé odpovědi a nakonec do
šly k překvapivým závěrům, že právě naše babičky 
a dědečkové mají znalosti na vysoké úrovni a tímto 
před nimi smekáme. 

Pokud byste měli zájem si sami vyzkoušet, zda 
dokážete odpovědět na naše otázky, tady jsou:

  1. Co je to břišní lis?
  2. Co je kontrakce?
  3. Co je to peristaltika?
  4. Co je to systola?
  5. Co jsou to rudimenty?
  6. Co znamená zkratka DCD?
  7. Co je to osifikace?
  8. Jaká je nejmenší kost lidského těla?
  9. Jaká je největší kost lidského těla?
10. Co je to povázka?
11. Co je to hemoglobin?
12. Co znamená lordóza a kyfóza?
13. Co jsou to erytrocyty?
14. Co je to autotransfúze?
15. Co je to trombus?
16. Co jsou leukocyty?
17. V srdci a cévách máme chlopně:  

víte, k čemu tam jsou?
18. Co je to bránice?
19. Co znamená kyslíkový dluh?
20. Co je to tlaková amplituda?
21. Co je to diastola?
22. Kde bychom našli zubní korunku? Jak vypadá?
23. Co a k čemu je pepsin?
24. Co jsou to alveoly?
25. Co je to snopec?
26. Co znamená slovo fraktura?
27. Co je fontanela?
28. Co jsou to atavismy?
29. Kde bychom na těle našli atlas a axis?  

Co a k čemu je to?
30. Bylo to těžké? Radka Kostková

tradiční 
recitační sOutěž

Koncem ledna probíhá již tradičně v líbeznické 
škole klání žáků na poli uměleckého přednesu. 
Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích a vítě
zové postupují do obvodního kola. Počet recitátorů 
se každým rokem zvyšuje, letos vystoupilo se svým 
textem třicet tři dětí a odborná porota opět žasla 
nad stále se zvyšující úrovní přednášejících. Ve veli
ké konkurenci nakonec uspěli tito žáci : 

V první kategorii postupují do obvodního kola : 
Václav Mišurec, Vojtěch Kotoun a Denis Pařík. 
Ve druhé kategorii: Kateřina Šoltysová, Pavlína 
Lindová, Petra Vorlíčková a Adam Bartoníček. 
Ve třetí kategorii: Michaela Zanotto, Anna Če
chová a Klára Ludvíková. V kategorii čtvrté: To
máš Vyhlídal, Tereza Grubauerová, Ivana Roz
lílková a Richard Janů.

 Všem postupujícím gratulujeme a přejeme 
hodně recitátorského štěstí! 

Šárka Mišurcová

Naši vítězní recitátoři. Foto -rn-

tři králOvé  
na blátě…

Nový rok 2013 jsme v mateřské škole zahájili 
štěbetáním o zážitcích z vánočních prázdnin a tří
královým dnem. Původně se měl uskutečnit a byl 
naplánován tříkrálový průvod zasněženou líbez
nickou krajinou. Rodiče byli požádáni, aby se dě
tem postarali o bílé oděvy. 

Tříkrálové dopoledne v MŠ. Foto -kž-

„Člověk míní a život mění“, v onen určený den 
pršelo, jen se lilo, a tak jsme s dětmi zůstali v bu
dově a uspořádali tříkrálové dopoledne s výrobou 
královských korun, se zpíváním, soutěžemi a dis
kotékou. Počasím jsme si nenechali zkazit náladu 
a náš tříkrálový den jsme si náležitě užili. 

V dalším týdnu jsme se s dětmi rozjeli poznávat 
vesmír. Děti jsme na pár minut „unesli“ z naší pla
nety do mimozemských sfér a prostřednictvím 
Planetária Praha v Holešovicích jim ukázali vesmír
ný  „život“. Prostřednictvím pohádky „O sedmi 
křišťálových sestrách“ se děti dozvěděly o existen
ci některých souhvězdí. Pro většinu dětí to byla 
první příležitost vidět naši planetu z vesmíru, růz
ná vesmírná vozítka, skafandry, satelitní družice 
atp. Výlet s Valim se zkrátka podařil.

Kateřina Železníková

nOvý zpOmalOvací
práh u sběrnéhO 
dvOra
K bezpečnějšímu chování řidičů by měl přispět 
nový zpomalovací práh ve Východní ulici.

„Setkali jsme se v posledních měsících hned s ně
kolika stížnostmi na nepřiměřeně rychlou jízdu řidi
čů ve Východní ulici. Sami jsme byli svědky nebez
pečných situací,“ vysvětluje 1. místostarosta obce 
František Závorka.

Bezpečnostní práh instalovali v lednu pracovníci 
technických služeb. Pořízení kruhových prahů přišlo 
na necelých 12 tisíc korun. Opatření bylo možné 
realizovat zejména díky tomu, že se jedná o místní 
komunikaci ve vlastnictví obce. V bezprostřední 
blízkosti se navíc nenachází žádný dům, pro jehož 
obyvatele by to mohl být nepříjemný rušivý prvek.

Podle svědectví obyvatel přilehlých ulic se v celé 
Východní ulici s dokončením řadové výstavby vý
znamně zvýšil pohyb vozidel. S tím přibylo i řidičů, 

Nově vybudovaný zpomalovací pruh v ulici 
Východní. Foto -mk-

kteří jezdí zbytečně rychle v místech, kde se ko
munikace zužuje a přecházejí chodci. „Platí tu 
navíc přednost zprava, což si někteří řidiči neuvě
domují,“ upozorňuje jedna z místních obyvatelek, 
která vybudování bezpečnostního prahu ocenila. 
Bezpečněji by teď mělo být ve Východní ulici i pro 
děti, kteří tu přecházejí cestou do školy.

„Rádi bychom co nejdříve vybudovali zvýšený 
přechod pro chodce přes Hovorčovickou ulici před 
křižovatkou s Lánskou. V loňském roce se do sou
těže na zhotovitele nikdo nepřihlásil, a to ani při 
opakované výzvě. Zkusíme tentokrát spojit do sou
těže i další úpravy a přechody na Mělnické ulici,“ 
doplňuje starosta obce Martin Kupka.             -mk-

TÉMA

další spOnzOrský dar  
drOgerie janů – barvy–laky

 Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice 
děkuje firmě rodiny Janů za darovaná lepidla a laky, 
které využívají žáci při svých výtvarných činnostech. Je 
to už druhý sponzorský dar této firmy naší škole.
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MASÁŽE – LÍBEZNICE
Masáže klasické, sportovní  

a rekondiční

KAREL BUCHTA
25065 Líbeznice,  

JarosLava seiferta  210
teL: + 420 283 980 194

MobiL: + 420 739 159 538
otevřeno dLe doMLuvy se 

zákazníkeM včetně sobot, neděLí, 
svátků, a to bez oMezení doby.

ZÁKLAdNÍ UMěLECKÁ šKoLA 
v LÍBEZNICÍCH 

hledá učitele hudební nauky 
a klavíru v rozsahu cca  

0,5 úvazku. Pracovní dny pondělí, 
středa. Spěchá. dr. Novotný, 

e-mail: novotny@zslibeznice.cz

Kalendář akcí pro rok 2013

 3. 3.  Posezení s harmonikou v Arše 
(pro seniory)

 23. 3. Velikonoční kurz

 24. 3. Velikonoční trhy

 5. 4.  Noc s Ladou (líbeznická varianta 
tradiční Noci s Andersenem)

 6.4. Líbeznický bazárek 

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

31. 8.  Varanfest

14. 9.  Líbeznické posvícení

 30. 11.  Vánoční trhy, koncert v kostele 
sv. Martina

 24. 12.  Vánoční punč

nOvinka
v sOrtimentu krmiv

Milí čtenáři, 
začátkem tohoto roku oslaví naše prodejna 

Mazlíček již 13 let fungování v naší krásné obci. Po 
celou dobu se snažíme přinášet nové informace 
a trendy jak v oblasti výživy domácích mazlíčků, 
tak i při jejich výchově a výcviku. Při své další celo
životní lásce – chovu psů plemene Cane corso, 
výstavám a výcviku – mám spoustu příležitostí 
k diskusím s dalšími chovateli, veterináři, výrobci 
krmiv, výcvikáři, vystavovateli, kteří jsou pro mne 
cenným zdrojem informací, kterými pak můžeme 
prospět vám, našim zákazníkům. 

V naší prodejně se snažíme vyjít vstříc všem, kteří 
vlastní nějakého domácího mazlíčka a nabízíme ce
lou škálu krmiv od těch nejlevnějších (se kterými se 
bohužel nemůžeme ztotožnit) až po superprémiové 
značky. V sekci krmiv pro psy jsme po celou dobu 
upřednostňovali spíše zahraniční výrobce, krmiva 
domácí provenience nám nedávala dostatečné zá
ruky kvality. Nyní se však situace změnila. 

V průběhu loňského roku se vyprofilovala nová 
ryze česká značka krmiva Nativia. Její filozofie je velmi 
sympatická. Sází totiž na jednoduchost receptur, kva

LíBeZnIckÝ RecePTáŘ litu použitých surovin, s tím související vysokou stravi
telnost a eliminaci potravních alergií. Tvůrci receptur si 
uvědomují, že „pes není slepice“ a místo kombina
ce tradičních obilovin či brambor zakomponovali do 
výrobků pouze rýži, která svojí stravitelností a profi
lem aminokyselin tyto tradiční suroviny převyšuje. 
Chovatel či majitel psa tak svému psovi bez obav 
předkládá krmivo, které neobsahuje potenciální 
alergeny ze sóji, kukuřice nebo pšenice. Vynikající 
stravitelnost je podpořena extraktem z čekan
ky (prebiotikum) a přítomností bakterií Enteroco
ccus faecium (probiotikum) pro úpravu rovnováhy 
střevní mikroflóry a posílení imunitního systému. Jako 
zdroj živočišných proteinů slouží kvalitní drůbeží 
masová moučka. Výrobky obsahují až 85 % bílkovin 
živočišného původu a řadí se tak mezi přední značky 
na trhu. Nativia představuje výživu, která nezatěžuje 
organismus psa. Zaměření na vysokou kvalitu použi
tých surovin zabezpečuje celkový nadprůměrný výsle
dek a krok správným směrem ke zdravé výživě. 

Tuto značku vám tedy od ledna tohoto roku na
bízíme i u nás v prodejně Mazlíček. Pro zákazníky, 
kterým se toto krmivo osvědčí, nabízíme akci 10+1 
(za každých 10 odebraných balení krmiva Nativia 
1 balení zdarma). 

Přejeme všem čtenářům Líbeznického zpra
vodaje krásný rok 2013 a hodně zdraví jejich  
mazlíčkům. 

Radka Koubíčková 
chovatelské potřeby Mazlíček

•
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kam s tuky a Oleji
z kuchyně?

Pokud je vyléváte do odpadu či do WC, zadělá
váte si na zbytečné problémy. Sběrný dvůr rozšířil 
své služby i o likvidaci těchto specifických odpadů. 
Jejich likvidaci pro obec bezplatně realizuje spo
lečnost EKOPF. Stačí přinést oleje či tuky v pet
lahvi do Sběrného dvora. Ulevíte tak svému 
domu. 

Tuky a oleje z kuchyně nepatří do popelnic ani 
do kanalizace. Pokud vysmažený olej a tuk vylévá
te do WC, výlevky či dřezu, je nanejvýš pravděpo
dobné, že nastane dříve či později havarijní stav na 
domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchod
ná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde 
k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho za
nesení, respektive zalepení odpadních systémů. 
Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jím
kách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků 
k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích 
plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně 
rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují 
korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou 
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se 
střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, 
cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) 
a splaškové vody vzniká přímo živná půda pro vět
ší výskyt zmíněných komplikací.

S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat 
jinak. Můžete jej shromáždit do použitých PVC 
obalů (PET lahve atd.) a následně odložit ve sběr
ném dvoře do určených separačních nádob. Obec 
Líbeznice tuto službu nabízí ve svém sběrném 
dvoře bezplatně od ledna 2013.

František Závorka

TÉMA

 cestovní pojištění

 pojištění majetku – 
 domy, byty, chaty

 životní pojištění

 úrazové pojištění

 pojištění dětí

 pojištění automobilů

 pojištění průmyslové

 pojištění podnikatelské 
 a profesní

 penzijní připojištění

 2. pilíř – důchodové spoření


