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z p r a vo d a j
✍ SLOVO STAROSTY

 TÉMA měsíce
Mateřská škola se v září otevřela
pro 103 dětí

Hlasy proti letišti převažují. Foto archiv

„Máme ho!“ Děti převzaly symbolický klíč od nové školky. Foto Luboš Kovář
Mateřská škola prošla v rekordně krátkém
čase kompletní rekonstrukcí. Díky přístavbě
má navíc o 30 míst více.
Děti převzaly symbolický klíč od nové budovy
z rukou senátorky Veroniky Vrecionové a 1. mís
tostarosty Františka Závorky v pondělí 2. září po
deváté hodině. Tím začala nová etapa Jeřabinky –
tak se budova jmenuje. Název připomínají i dva
jeřáby před vstupem.
Cesta od prvotní myšlenky k otevření nové škol
ky trvala necelých pět měsíců. „Je to malý líbez
nický rekord. Dalších 30 líbeznických dětí si bude
moci najít kamarády přímo v obci. Nemluvě
o tom, že pro jejich rodiče to může znamenat vel
ké zjednodušení života. Nástup maminek do prá
ce má samozřejmě i ekonomický přínos,“ říká
starosta obce Martin Kupka a dodává: „Možná to
není právě populární, ale bereme investice do
školství jako jednu z priorit obce. Je to vklad do
budoucnosti.“
Celkové náklady na stavbu a vybavení přesáh
nou 6 mil. Kč. Obec si pro realizaci záměru vzala
úvěr v uvedené výši se splatností pět let. Stavbu
realizovalo na základě výběrového řízení sdružení
Stabyt – Sefir.
Líbezničtí zastupitelé rozhodli o rekonstrukci
a přístavbě mateřské školy v polovině dubna. Na
zpracování projektu pak bylo jen 14 dnů. Měsíc
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trvala soutěž na zhotovitele a samotná stavba za
čala 3. června. Skončila na samém konci prázdnin.
„Počítali jsme opravdu každý den a poctivě sledo
vali harmonogram výstavby,“ říká první místosta
rosta obce František Závorka.
„Je vizitkou dobré práce architekta, pokud nám
budova po jeho zásahu připadá naprosto samo
zřejmá. Potěšilo mě, když jsem z několika úst sly
šel, že mateřská školka vypadá, jako by to tak bylo
od vždycky. Červené požární schodiště na jižní fa
sádě zase působí jako přirozený dětský herní pr
vek. Otázka je, jestli paní učitelky dovolí, aby se tak
využívalo,“ říká s nadsázkou autor architektonic
kého řešení stavby Jan Hájek.
Šibeniční termín pro znovuotevření školky se
stihl především díky nasazení projektantů a stavební
firmy. Významný podíl na tom ale měly i pra
covnice školky a zaměstananci obce. Poslední dny
před otevřením vládl v budově ruch až do pozdních
nočních hodin. Uklízeli a stěhovali úplně všichni.
„Jsem za všechny děti i jejich rodiče ráda, že se
našlo tolik ochotných rukou a dotáhli jsme to
k samotnému otevření. Nově upravené prostory
jsou mnohem vzdušnější a pro provoz školky
vhodnější. Věřím, že tak všem dětem můžeme
nabídnout inspirativní prostředí. Vlídné zacházení
je samozřejmostí,“ dodává s úsměvem ředitelka
Mateřské školy Líbeznice Martina Podlipná.
-na-

Milí čtenáři,
nejdůležitější zprávou měsíce září je jistě to, že se
podařilo se začátkem školního roku otevřít zrekonstruovanou a rozšířenou mateřskou školu. Nové
útočiště tak oproti jaru našlo dalších 30 dětí. Splnilo se tak vlastně více, než v co jsme doufali – do MŠ
byly přijaty všechny děti, kterým do konce srpna
2013 byly tři roky a zároveň splňovaly předepsaná
kritéria.
Ze samotné stavby mám velkou radost. Mnoho
lidí mi po otevření říkalo, že je teď budova hezčí.
Věřím, že jsme opravdu zvolili nejmoudřejší variantu. A těší mě, že se teď školka stará o 103 dětí
v hezkém a inspirativním prostředí.
Příznivé odezvy jsem zaznamenal i na letošní 10.
ročník Líbeznického posvícení. Drobným stínem
na kráse je skutečnost, že z parku Na Chrupavce
zmizelo přes noc několik rozvaděčů, lavic a stolů.
Znovu se potvrdilo, jak jsme všichni do jednoho
čestný a poctivý národ. Vrtá mi hlavou, kdo si to
pak odnesl domů na půdu?
Chtěl bych tohoto prostoru využít také k tomu,
abych Vás informoval, že jsem se rozhodl kandidovat v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny na kandidátce ODS. Figuruji na sedmém místě,
které nemá příliš šancí na postup do Sněmovny.
Smysl vidím v tom, pokusit se získat pro tradiční
pravicovou stranu další hlasy. Jsem si vědom, že je
velká část veřejnosti znechucená děním posledních
měsíců a let a že se v této této situaci uskutečněné
pozitivní změny obhajují obtížně. Beru svoji kandidaturu jako příležitost chránit pravicové hodnoty,
kterým v Líbeznicích důvěřuje významná část veřejnosti. Jsem přesvědčen, že je potřebné vytvořit co
nejsilnější protiváhu levici, kterou průzkumy veřejného mínění před volbami favorizují. Už v této
chvíli je velká část institucí řízená levicí – od hradní
kanceláře přes Senát, většinu krajů až po NKÚ
a Ústavní soud.
Dostal jsem již také několik dotazů, jak to bude
s rolí starosty, pokud bych se do Sněmovny dostal.
Hrozně nerad bych propadl známému sněmovnímu fenoménu odtržení od života. V tomto ohledu
je komunální politika nejlepším lékem. Nehledě
na to, že se od rozdělané práce neodchází. Chci
skloubit přinejmenším do příštích komunálních voleb práci starosty s případnou (i když málo pravděpodobnou) rolí poslance. Samozřejmě bych se v takovém případě zřekl odměny uvolněného
zastupitele.

Váš starosta

Číslo měsíce: 1580 – to je počet návštěvníků letošního 10. ročníku Líbeznického posvícení
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ROZHOVOR

Jak budou
Líbeznice
vypadat,
je i na nás
Víte, kdo má v Líbeznicích nejkrásnější zahradu? Podle poroty složené ze zkušených
zahrádkářů je to Ludmila Horáčková. Zvítězila v hlavní kategorii letošního prvního ročníku soutěže Líbeznický zahradník. Následující
rozhovor nechává nahlédnout do tajemství
jejího úspěchu.
Podle Karla Čapka se zahradník pozná na
první pohled podle ušpiněných kolen od toho,
jak stále klečí v záhonech. Co vás na téhle zálibě nejvíce těší?
Myslím, že to spíš zahrnuje zelináře, o těch se
říká, že mají placatá kolena. K zahradničení mne do

lik konzumentů. Mám nyní raději zahrádku okras
nou. Udržuji ostříhané túje do čapích hnízd, jak
tomu říkám. Ručním stříháním tvaruji i buxusy
a tisy. Na to jsem hrdá, zvládla jsem to sama.
Můžeme prozradit, že jste se živila a příležitostně stále živíte jako aranžérka. To jste byla
pořád jednou nohou u květin?
Co se týče mé profese aranžérky, nebyl to obor
květin, ale textilu. Tvůrčí práce je nutná snad v kaž
dém oboru, a mne tato práce baví. Několik let
zpátky jste mohli vidět výstavy ovoce, zeleniny
a květin pořádané organizací zahrádkářů. Škoda,
nejsou vhodné prostory na tyto výstavy, musíme se
zamyslet a najít řešení. ARCHA nemůže být bohu
žel na delší čas k dispozici, má hodně uživatelů.
Co vaše zahradnické oko na Líbeznicích těší
a co naopak nemůže vystát?
Ano, líbí se mi změna náměstí, je celistvé, nemá
mohutné předěly, chtělo by to více květeny – ba
revných trvalek, postupně kvetoucích. A jestli můžu
mít připomínku: na hřbitově bych dala vykácet
všechny nálety vzrostlých stromů, poškozené (a na
padené) kaštany.
Škoda, že se nezachovaly předzahrádky. Ta je to
tiž vizitkou každého majitele, jak pečuje o své blíz
ké okolí.
Těší mne květinová
okna do ulic, kde se
každý
kolemjdoucí
může kochat krásou
udržovaných
květů
a kompozic truhlíků.
To, co je uvnitř objek
tu, vidí jen majitel
a tak je to i se za
hrádkou. Vysoké zdi
vo, neprůhledný plot
ukrývají všechnu květi
novou krásu i tvůrčí
činnost majitele domu.
Při procházce vidíte
jen domy a auta. Ně
kde se možná ukrývají
nečekané poklady –
v dobrém i ve zlém.
Zahrádkáři ve spo
lupráci s obcí vyhlásili soutěž Zahradník roku i proto, aby přitáhli co nejvíce lidí
k péči o bezprostřední okolí. Myslíte, že to
může fungovat?
Mohlo by. Věřím, že příští rok se do soutěže při
hlásí více lidí a že to i pro ostatní bude motivací
přispět k lepšímu vzhledu obce. Všechny nadšené
líbeznické zahrádkáře navíc zvu k zapojení do Sva
zu českých zahrádkářů. Rádi přijmeme nové, mladé
a nápadité lidi, ochotné pracovat ve spolku. Je to
třeba k udržení organizace, aby nezanikla.

Ludmila Horáčková ve své vítězné zahrádce. Foto -nanutilo už dávno několik okolností. Přistěhovala jsem
se za manželem v roce 1964 do rodinného domku
v Líbeznicích. Zahrádka už byla daná, jako u každé
ho domku. Tchán byl členem zahrádkářů. Zahrádku
měl moc pěknou na tu dobu. Byla úplně jiná než
dnes. Vzrostlé túje, hlohy, cypřiše, ovocné stromy,
drobné bobuloviny a květinové záhony v podobě
ornamentů a to vše zkomponované pospolu. Dnes,
po 50 letech, by to zase mělo své kouzlo.
Navrhovala jste si zahradu sama? Jak se
vlastně formovala?
Postupem let jsem zahrádku přetvářela dle svých
představ, asi od roku 1970, kdy mne inspiroval tele
vizní pořad herce Bohuše Záhorského, který „polo
patě“ vysvětloval a radil, jak zakládat zahrádku.
Rozhodla jsem se pro skalku, musely se navozit
vhodné kameny, udělat propustné podloží, vystavět
alpinium s kameny na plocho položenými, vysázet
rostliny. To byla dřina. Dnes mám tři skalky a na jaře
jsou úžasné. K okrasné zahradě patří i různé křovi
ny, růže, trvalky různých výšek a barev, protože
kvést má stále některý druh, aby bylo co obdivovat.

Připravila jste spolu s Hanou Závorkovou
a Václavem Mikolášem výstavu k 777. výročí Líbeznic. Co vás samotnou na ní nejvíce zaujalo?
Výstava k 777. výročí vznikla ve velmi krátkém
čase. Myslím, že přiblíží obec Líbeznice hlavně těm,
kteří se přistěhovali a neznají minulost obce a také
zhlédnou zobrazenou současnost. Snažili jsme se
vytvořit přehledný sled událostí, které se podařilo
zdokumentovat. Změny jsou opravdu obrovské.
Potěšilo mě, když se po otevření výstavy rozproudi
la mezi prvními návštěvníka zajímavá diskuse. Bylo
to vlastně největší ocenění naší práce.

Jste více zahradnice okrasná nebo užitková?
V užitkové zahrádce pěstuji každoročně okurky,
rajčata, česnek, saláty, ředkvičky a jiné pochutiny,
ale již v omezené míře než dříve. Už není doma to

Na co z Líbeznické historie nejraději vzpomínáte?
Líbeznická historie je podložena kronikami, do
kumenty a fotografiemi, vše se nám na výstavu
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nevešlo – třeba velmi akční divadelní soubor, který
už není. Televize nám změnila pohled na dění
v obci.
Můžete srovnat, v čem se nejvíce liší Líbeznice dnes a před lety?
Rozdíl je veliký, to vše je zachyceno na výstavě.
Budovy, náměstí, benzinka, ulice, hlavní trasa na
Prahu, jen to divadlo kouzel má fasádu příšernou.
To opravdu není v harmonii s okolím ani hospodou
dole.
Co byste si přála do své i líbeznické budoucnosti?
Líbí se mi v Líbeznicích i po tolika letech, co zde
působím, věřím, že tu žijí rádi i ostatní. Uvědomuji
si, že mnoho věcí můžeme ovlivnit my sami. Už jed
na rozkvetlá předzahrádka může kolemjdoucím
zlepšit náladu. Co teprve, kdyby těch krásných
předzahrádek bylo víc. Jak budou Líbeznice vypa
dat, je zkrátka i na nás.		
-na-

 POZVÁNKy
POZVÁNka
NA SVATOVÁCLAVSKOU ZÁBAVU
Vlastenecko dobročinná obec baráčníků v Lí
beznicích Vás srdečně zve na „Svatováclavskou
zábavu“, která se koná dne 28. září 2013 od
20.00 hod. v restauraci „U kouzelníka“ v Líbez
nicích. K poslechu a tanci hraje Černý baron.
Vstupné dobrovolné, bohatá tombola. Přijďte se
pobavit, hrajeme hezky česky.

Pozvánka na 23. Vejšlap
povodím Mratínského potoka
Knihovny Líbeznice a Třeboradice, TJ Sokol Lí
beznice a zahrádkáři Líbeznice zvou na 23. Vej
šlap povodím Mratínského potoka, který se
uskuteční v sobotu 5. října 2013.
Cyklotrasa: Líbeznice – Měšice – Mratín – Kos
telec n.L. – Brandýs – Jenštejn – Vinoř – Ctěnice
– Třeboradice
Pěší trasa: Líbeznice – Měšice – Mratín – Veleň
– Ctěnice – Třeboradice
Trasy – cyklo 36 km, pěší 16 km – lze zkrátit
a vedou převážně po polních a lesních cestách.
Start je v 9 hod. na fotbalovém hřišti v Líbeznicích.
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 DOPRAVA
Líbeznice zase
o něco
bezpečnější
Téměř dva miliony korun investovala obec
Líbeznice do nových dopravních opatření
a rekonstrukce Seifertovy ulice. Na přechody
pro chodce v Mělnické ulici se podařilo získat
finanční prostředky Státního fondu dopravní
infrastruktury.

Rekonstrukci části Seifertovy ulice si vyžádal jak
její špatný technický stav, tak rostoucí intenzita
dopravy. „Zejména v zimních měsících už byla
situace neúnosná. Chodci se obtížně vyhýbali
stojícím i jedoucím automobilům a navíc kalužím
po tajícím sněhu. Po vybudování chodníku by to
tu mělo být pro všechny pohodlnější a bezpeč
nější,“ zdůrazňuje 1. místostarosta obce František
Závorka.
Obec se také rozhodla snížit riziko kolizních situ
ací zvýšením celé křižovatky Seifertovy a Pražské

←D

8Ú

stí

K jednodušší cestě na dálnici D8 a následně
do Prahy by měla přispět nová úprava dálniční křižovatky ve Zdibech. Dotkne se především směru od Mělníka, ale zlepšení by
mělo být patrné i z ostatních směrů. Jde
o bypass kruhové křižovatky. Stavba za necelých 5 milionů korun se rozběhne do konce
září. Podle dopravních inženýrů by tato
úprava měla výrazně zkrátit obvyklé ranní
kolony.
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Od zprovoznění obchvatu usilují Líbeznice o to,
aby se odstranilo úzké dopravní hrdlo při napojení
na dálnici D8. Obchvat obce by pak přirozeně vyu
žívalo více lidí. „O tom, že je nutné dálniční křižo
vatku upravit, jsme hovořili už před stavbou ob
chvatu. Po jeho dokončení jsme náš tlak na změny
ještě posílili,“ vysvětluje předseda dopravního vý
boru Jan Vondráš. Podle měření dopravní intenzity
projíždí ve všední dny Líbeznicemi, Bořanovicemi
a Březiněvsí více než 15 tisíc vozidel. „Pro místní
obyvatele je to pořád obrovská zátěž. Uvědomuje
me si přitom, že jediným dobrým řešením pro vět
šinu řidičů je co nejpohodlnější napojení na dálnici
ve Zdibech. To je jasná priorita. Nezbytná dopravní
opatření v jednotlivých obcích mohou dopravu jen
částečně omezit a nesou s sebou vždy i nějaké
komplikace,“ vysvětluje Martin Kupka.
Podle opakovaného měření z loňského roku je
cesta v dopravní špičce od Mělníka na Prahu o něco
rychlejší přes zdibskou křižovatku. I tak ale velká
část řidičů volí raději cestu o dva kilometry kratší
přes centra obcí. Strávit tak mohou v autě až o 3
minuty více a více spotřebují i pohonných hmot.

ulice. „Podobná řešení jsou v Rakousku či Němec
ku běžná. Stále častěji se objevují uprostřed zá
stavby i u nás. Uvidíme, zda se takový zpomalovací
prvek osvědčí,“ dodává František Závorka.
Kvůli administrativním průtahům bude nutné
odložit až na jaro příštího roku výstavbu přechodu
pro chodce u pomníčku na Mělnické. I v tomto pří
padě by mělo jít o zvýšený přechod. Obec by ráda
prosadila zvýšení o 12 cm s tím, že nájezd směrem
do kopce bude delší, aby v zimě nekomplikoval ři
dičům rozjezd.			
-na-

ník →

Do Prahy bez
infarktu?

Práce na nové podobě křižovatky ulic Seifertova a Pražská. Foto -mk-

I/9 Měl

Posledním z řady letos realizovaných dopravních
opatření byla stavba zvýšeného přechodu pro
chodce u křižovatky Hovorčovické a Lánské ulice.
„Bezpečnější přechod je v tomto místě už dlouho
potřeba. Každý den tudy procházejí děti z celé lo
kality na Kamenné skále do školy a zpět,“ vysvět
luje starosta obce Martin Kupka. Vzhledem
k tomu, že Hovorčovická ulice má statut silnice III.
třídy bude přechod oproti komunikaci navýšen
o 12 cm. V případě Mělnické ulice bylo velkým
úspěchem prosadit zvýšení na kompromisních
6 cm. Úřady a dopravci se totiž zvýšeným prahům
na silnicích II. třídy brání. „Jsem přesvědčen, že
v tomto místě to bylo opravdu třeba. K větší bez
pečnosti ještě přispěje výrazné vodorovné značení,
které zhotovitelská firma slíbila nastříkat ještě do
konce října,“ dodává starosta.

„Připisujeme to zvyku a také faktu, že psychologic
ky se lépe snáší kolona v obci než v polích. Z hledis
ka dopadu na životy místních obyvatel je to ale sa
mozřejmě mnohem horší,“ říká jeden z autorů
dopravních průzkumů Petr Hofhansl ze společnosti
AF Cityplan. Na základě jeho odborného doporu
čení vznikají v obcích nová opatření, která by měla
přispět k větší bezpečnosti chodců a omezit tranzit
ní dopravu. „Chtěli bychom zajistit co nejrychlejší
průjezd autobusů veřejné dopravy. Bez vyhraze

ných pruhů jako v Praze je to ale téměř neřešitelné.
Pokud se podaří letos postavit bypass, budeme
dále usilovat o přímou sjezdovou rampu z dálnice
D8 směrem na Mělník. To by mělo přinést další úle
vu pro motoristy i pro místní obyvatele,“ uzavírá
líbeznický starosta. K prosazování rychlejších změn
na cestě do Prahy zřídila obec v letošním roce
i nový web www.bezinfarktu.cz. Najdete tam
i podrobnější informace o plánovaných úpravách
dálniční křižovatky ve Zdibech.
-na-
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 TÉMA
Pozor!
Letiště Vodochody
chce vyhlásit
ochranné hlukové
pásmo. Kdo má být
chráněn – obce, nebo
nové letiště?
Úřad pro civilní letectví, hlavní státní autorita
v oboru letecké dopravy, před několika dny vyhlásil
návrh na zřízení Ochranného hlukového pásma
letiště Vodochody. Všichni, koho se tento návrh
týká, k němu mohou do 30 dnů od zveřejnění –
tj.do 9.10. 2013 – podat připomínky.
Pro správné pochopení významu slov „ochranné
hlukové pásmo“ (OHP) a rizik vyhlášení takového
plánu v okolí vodochodského letiště je třeba vzít
v úvahu několik informací.

Co je smyslem Ochranného
hlukového pásma
Už v dokumentaci EIA k záměru rozšíření letiště
je uvedeno, že „účelem a prvořadým cílem OHP je
regulace využití území v okolí letiště, minimalizaci
počtu osob vystavených nadměrnému hluku z leteckého provozu a ochrana zájmů letiště před
neuváženou výstavbou v blízkém okolí a před
rizikem potenciálních konfliktů do budoucna“.
Ještě jasněji pak mluví příloha 26, kterou prak
ticky doslova návrh OHP přebírá. Píše se zde, že
„územní plánování musí respektovat OHP letiště,
nemůže připustit nárůst počtu staveb vyžadujících
ochranu před hlukem, respektive obyvatel trvale
vystavených hluku z leteckého provozu. Je nutné
zabezpečit ochranu samotné letecké stavby
před umísťováním nových staveb vyžadujících
ochranu před hlukem“.

Jaké mohou být dopady pro území
Že se uvedené podmínky netýkají jen nových
budov, ale i objektů stávajících, pak naznačují
některé zákony. Tak třeba zákon č. 258 z roku
2000 o ochraně veřejného zdraví složitými větami
říká (v § 31 odst. 3), že u bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu, staveb pro zdravotní a sociální úče-

 OBECNÍ POLICIE
Střípky z činnosti
Obecní policie
Motolice v každém věku
Dne 3. července 2013 byli strážníci OP Líbeznice
požádáni o pomoc občanem obce, který uvedl, že
jeho podnájemnice je pod vlivem alkoholu, demo
luje zařízení bytu a vyhrožuje sebevraždou. Hlídka
na místě zabránila ženě v jejím dalším jednání
a poté u ženy narozené v roce 1946 provedla de
chovou zkoušku s neuvěřitelným výsledkem 3,42
promile alkoholu. Vzhledem k její těžké opilosti,
byla na místo přivolána záchranná služba, která
ženu po prvotním ošetření převezla do záchytné
protialkoholní stanice.

4

IL 76 přistával nad Líbeznicemi 16. 9. v 8:01 hodin. Foto –mk–
ly a obdobných staveb umístěných v OHP je
provozovatel letiště povinen postupně provést
nebo zajistit provedení protihlukových opatření
v takovém rozsahu, aby byly alespoň uvnitř staveb
hygienické limity hluku dodrženy. Stát se tak
ovšem má na základě odborného posudku vypracovaného na náklad provozovatele. A pokud by
u zmíněných staveb podle odborného posudku ani
protihluková opatření nezajistila dodržování
hygienických limitů, může příslušný správní
úřad zahájit řízení o změně v užívání stavby
nebo o jejím odstranění.
V řeči právních laiků to znamená, že provozova
tel letiště někomu musí zadat posudek, který pro
jednotlivé budovy určí, jaká protihluková opatření
má provozovatel provést. A pokud posudek pro
hlásí, že není možné žádným opatřením dosáh
nout patřičného snížení hluku v budovách (na úro
veň hygienických limitů), neznamená to, že se
letiště nepostaví, ale že naopak stavební úřad
může zakázat používat dotyčnou budovu k bydle
ní. To znamená změnu způsobu užívání např. na
sklad, nebo dokonce zbourání budovy.
S tím souvisí zásadní otázka – platí-li posudek
provozovatel letiště, v jehož zájmu je neutrácet
zbytečně za nákladná protihluková opatření,
u kolika domů se asi zjistí, že je nelze před
hlukem patřičně ochránit a že tedy nebude
možné je používat k bydlení? A u kolika posudek
řekne, že protihluková opatření svůj účel splní
a je potřeba do nich investovat?
Druhé velké riziko plyne ze zákona o letectví
č. 49 z roku 1997. Zde se (v § 40) uvádí, že
„v ochranných pásmech leteckých staveb lze zřizo-

Řidič pod parou
Dne 19. srpna 2013 v 10.50 hod. byl motohlíd
kou OP Líbeznice kontrolován mezi obcemi Líbez
nice a Bašť řidič osobního motorového vozidla. Ři
dič byl vzhledem k jeho způsobu jízdy vyzván
k provedení dechové zkoušky, která ukázala hod
notu 1,58 promile alkoholu v dechu. Muž byl ná
sledně předán kolegům z OO PČR Odolena Voda,
kde si následně vyslechl obvinění z trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky.

vat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem
Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení
nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost a nepůjde-li o objekt vyžadující ochranu před hlukem“. Úřadem se
míní již dříve zmíněný Úřad pro civilní letectví.

Kdo určí co se smí a co ne
Na tento text se pak odkazuje připravený návrh
OHP letiště Vodochody. Podle něj budou nové
stavby v OHP umisťované pouze v případě souladu stavby s ustanovením § 40 zákona
o civilním letectví. Stávající stavby nejsou vyhlášením OHP nijak dotčeny, ovšem v případě změn
stávajících staveb bude také platit požadavek
na soulad stavby se zmíněným § 40.
Opět převedeno do laické řeči to znamená, že
o tom, jestli na území obce v OHP někdy něco posta
víme, zrekonstruujeme, dostavíme nebo přestavíme,
bude rozhodovat Úřad pro civilní letectví. Stavba
vyžadující ochranu před hlukem povolena nebude.
Omezení staveb nových budov a rekonstrukcí či
modernizací budov starých v OHP znamená pro
postižené obce naprosté omezení rozvoje a po
stupné zhoršování kvality života, už tak narušené
hlukem z nízko prolétajících letadel. Ve skutečnosti
tak OHP není ochranou obcí, ale ochranou letiště.
Na území obce Líbeznice navrhované Ochranné
hlukové pásmo letiště Vodochody nezasahuje.
Ovlivnit ale může život v okolních obcích a posu
nout o krok blíž případné rozšíření letiště. Další
informace a také návrh formální podoby individu
álních připomínek najdete na webu obce Líbeznice
www.libeznice.cz.
Zdroj www.klidnabast.cz
li házet a při té příležitosti z nudy zbořili již poško
zenou zeď. Mladíci způsobenou škodu odpracovali
při opravě zdi.

Zbořili zeď z nudy
Dne 4. července 2013 přijala v dopoledních ho
dinách hlídka OP oznámení o tom, že se v prostoru
sběrného dvora pohybují dva mladíci a kopou do
již poškozené zdi, která se zřítila. Hlídka OP násled
ně zajistila dva mladíky s trvalým bydlištěm v obci
Měšice a Odolena Voda, kteří se k činu doznali.
K důvodu svého jednání mladíci uvedli, že si na
sběrný dvůr zašli pro pneumatiku, se kterou si chtě

Řízení pod vlivem alkoholu se řidiči nevyplatilo.
Foto OP
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kulturA

Líbeznické
posvícení 2013
V sobotu 14. září se uskutečnilo již velice
tradiční Líbeznické posvícení. Po desáté se
sešli místní i přespolní, aby se nejen pobavili,
ale také připomněli původní význam smyslu
slova posvícení, a to dokončení stavby kostela
a jeho slavnostní posvěcení. V Líbeznickém
případě jde o kostel Sv. Martina, který je bez
pochyby největší dominantou obce. V moder
ní době jde původ slavnosti trochu stranou,
přesto zůstává tradice společného sousedské
ho setkání, zábavy a dobrého jídla a pití.

Počasí
Všechny Líbeznické i přespolní, kteří se do Líbez
nic vydali, musí mít opravdu nahoře někdo moc rád,
protože počasí letos vyšlo až neuvěřitelně. Celý tý
den před akcí poprchávalo, bylo zamračeno, v nedě
li pak pršelo skoro půl dne, jen v sobotu se nad obcí
rozzářilo sluníčko, celý den bylo krásně teplo, které
dovolovalo naplno využít všechny nabízené atrakce,
posedět na zemi a v klidu vychutnávat atmosféru.

Místo
Občas slýchávám od místních, že zlaté náměstí
a proč se posvícení koná v posledních letech na
prostoru u zdravotního střediska. Odpovídám jim,
aby se přišli podívat, jaká to u střediska je pohoda.
Dostatek místa pro všechny – návštěvníky, koloto
če, stánkaře, podium, možnost posedět na trávě,
žádné proudící davy jedním nebo druhým směrem,
lepší akustika a možnost ozvučení, vzdušnost,
světlo, prostě ideální prostor.

Kapely
Nabídka umělců, známých, méně známých, ši
kovných, méně šikovných byla i letos bohatá.
Nemá cenu zde jmenovat všechny, kdo vystoupili
a hodnotit kvalitu jejich vystoupení. Pro mě osob
ně jen škoda, že tam nebylo více živé muziky. Po
čet návštěvníků, kterých bylo alespoň pohledově
mnohem více než loni, jasně vypovídá o tom, že
známá jména táhnou. Sympatické bylo také množ
ství výstupů mezi muzikou, program byl nadupaný
a snad každý si vybral, co je mu nejbližší. Je vždy
těžké se zavděčit všem, různorodost nabízeného
programu se o to bezesporu snažila.

Došlo i na předání obecního narozeninového dortu. Foto Václav Mikoláš

Kolotoče
Už dlouho jsem neviděl, že by se děti praly o to,
do jakého autíčka na autodromu naskočí, nebo že
by stály frontu na gumovou klouzačku. To vypoví
dá o tom, že si děti posvícení opravdu užily a o na
bízené atrakce měly veliký zájem, a zaměření na
děti bude do budoucna čím dál tím důležitější.

Jídlo a pití
Stánků s pivem a jídlem byl dostatek, pivaře po
těšilo Postřižinské pivo, největší fronty se stály u ha
sičů, což jistě ukazuje na kvalitu nabízeného a také
na jejich popularitu mezi místními. Veliký zájem byl
tradičně i o koktejlový bar, škoda jen, že brzy došla
tequilla a polovina koktejlů se nedala koupit. Potě
šila i již tradiční pojízdná kavárna – kávu podávají
opravdu skvělou. Z nabízených jídel to byla klasika
(klobásy, vepřová kýta, gyros), což je podle mě ško
da. Akce tohoto typu a s takovou návštěvností by si
zasloužila originálnější nabídku, ideálně s místní tra
dicí, přeci jenom buřta a kus prasete si mohu koupit
kdekoliv jinde. To je výzva pro všechny podnikavé
gurmány, aby se příští rok ukázali.

Líbeznický zahradník
Novinkou letošního roku bylo vyhlášení soutěže
Líbeznický zahradník. Porota z řad nejzkušenějších
líbeznických zahrádkářů ocenila autory nejkrásněj

šího trávníku, nejkrásnějšího truhlíku a nejkrásněj
ší zahrady. Držitelé nového titulu Líbeznický za
hradník navíc obdrželi kromě veřejného uznání
také dárkové poukazy z Líbeznického zahradnictví.
Celá soutěž má být pro všechny motivací k dalším
zahradnickým počinům a pro obec motorem, který
ji každým rokem učiní zase o něco líbeznější.

777 let obce Líbeznice
Perličkou letošního posvícení byla netradiční
oslava 777 let od založení Líbeznic. Obec dostala
krásný, třípatrový dort, který snědli přítomní ná
vštěvníci, byla vydána pamětní mince v několika
provedeních, kterou bylo možné zakoupit na mís
tě, kalendář pro rok 2014, ukazující proměny obce
v čase a také pamětní pohlednice. Kdo nestihl za
koupit na místě, může vše získat na obecním úřa
du, kde až do 4. října probíhá výstava k tomuto
krásnému nekulatému výročí.
František Grunt
Hlavním partnerem letošního jubilejního
Posvícení byla značka Klasa. Ve stánku
v horní části prostranství si tak návštěvníci
posvícení mohli pochutnat na kvalitních potravinářských výrobcích s označením Klasa.

 KRÁTKÉ ZPRÁVY
Výsledky zahrádkářské
soutěže organizované
ZO ČSZ Líbeznice v roce 2013

Ražení pamětních mincí s třemi sedmičkami. Foto Václav Mikoláš
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V kategorii o nejhezčí zahradu
1. Ludmila Horáčková
2. Jana Kreuzová
3. Lucie Němcová
V kategorii o nejhezčí trávník
1. Hana Makalová
2. Kateřina a Václav Knejflovi
3. Sylvie a Jiří Bartoníčkovi
V kategorii o nejrozkvetlejší truhlík
1. Alena Krbcová
2. Kateřina a Václav Knejflovi
3. Iveta Mikolášová
Na vývěsce ZO ČSZ na náměstí v Líbeznicích je
možné si prohlédnout fotografie z této soutěže.
Ceny úspěšným zahradníkům věnovalo Líbez
nické zahradnictví, vítězové v každé kategorii
obdrželi poukázky v hodnotě: 1. místo – 1000 Kč,
2. místo – 500 Kč, 3. místo – 200 Kč.
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 historie
Líbeznice slavÍ
777. výročí
V letošním roce se nám sešly dokonce tři 7.
Sedmička je posvátné a důležité číslo, se silnou symbolikou. Vzniklo součtem základního mužského čísla 3 a základního ženského
čísla 4, 3 + 4 = 7. Sedm dní má týden, sedm
dní trvala stavba Šalamounova chrámu, symbolem židů je sedmiramenný svícen – menora. Sedm nechybí ani v pohádkách – za sedmero horami a sedmero řekami. Spisovatelka Božena Němcová napsala pohádku Sedm
krkavců. V antice napočítali astronomové
na obloze 7 základních planet, ale příkladů
je celá řada.
Jak jsme k našemu letošnímu výročí došli? První
písemná nalezená zmínka o Líbeznicích je z roku
1236. Tento rok je také pomyslným narozením
obce. (Není vyloučené, že může existovat archivní
záznam ještě starší, ale zatím nebyl nalezen).

O názvu obce
Naši předci byli moudří a říkali, že člověk má
po sobě zanechávat pozitivní stopu. Tímto nepsa
ným pravidlem se po generace řídili. Díky nim naše
obec existuje. I když se řadí mezi nejstarší u nás, tak
v současnosti vypadá upraveně a na pohled příjem
ně. Také dobře věděli, že každý den posvícení ne
bývá, přesto dokázali život brát s nadhledem, do
konce na štítu Hankova statku byl nápis, který jim
denně připomínal další životní moudrost: „Není
člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, a proto
toho nedbej a podle svého jednej.“ Mohli si jej pře
číst i ti, kteří obcí jen projížděli, statek stojí v blíz
kosti Mělnické ulice vedoucí na sever. V době slo
vanské by nás zavedla do kraje Pšovanů
a Litoměřiců. Tehdejší společnost si velmi vážila se
niorů, stavěla je do svého čela a projevovala jim
úctu pro jejich životní zkušenosti. Dokonce pojme
novávala svá sídla podle vlastního jména staršiny
rodu. Obce končící na -ice například Líbeznice, Mě
šice, Hovorčovice, Bořanovice, Pakoměřice dle pro
fesora Profouse mají nejstarší původ. Ale existuje
i místní legenda, podle které majitel zdejší vsi daro
val toto území své milé – líbeznici. A na památku
jejich lásky se obci začalo říkat Líbeznice. Určitě jste
se setkali s otázkou, jestli je správné říkat ty Líbez
nice, nebo ta Líbeznice? Oba dva výrazy jsou správ
né, ale člověk, který v Líbeznicích žije, říká, že je
z Líbeznic a neřekne nikdy, že je z Líbeznice. Stejně
tak obyvatelé Bořanovic, Hovorčovic říkají, že jsou
z Bořanovic a ne z Bořanovice.

Pohled z kostelní věže na faru a bývalý cukrovar mezi světovými válkami. Foto archiv
nami. Po husitských válkách obec přecházela
na jednotlivé majitele. Posledním významným jejím
majitelem byl rod Nosticů, který ji také formoval.
Nosticové nechali postavit současný kostel sv. Mar
tina, podíleli se na výstavbě „staré“ školy, cukrova
ru, vodovodu v podstatě do 20. století. Ve 2. polo
vině 19. pro obec nastala pozitivní změna – místní
lidé si začali volit ze svého středu své vedení. Sedlá
ci již nemuseli do roboty na panské. Nicméně pozi
tivní vliv nejzámožnějšího rodu v regionu přetrvával
až do II. světové války.
Od středověku je obec vybavena kostelem, hřbi
tovem, školou, hospodami, kovárnou, sloužící
i okolním obcím. Historické události se Líbeznic
a jejich obyvatel vzhledem k poloze vždy bezpro
středně dotýkaly. Přes obec projížděly jak královské
průvody, tak vojska různých národností, která tu
obvykle nesetrvávala na zdvořilostní sousedské ná

vštěvě. Podobné to bylo i s poslední bratrskou po
mocí v roce 1968.
V těžkých zkouškách, kdy obyvatelé obce čelili
nepřízni osudu, dokázali se semknout a držet pohro
madě, navzájem si pomáhat. Toto byl a je nepsaný
zákon vesnice, základ její existence. Stejně tak úcta
jednoho k druhému, vyjádřená jednoduše – pozdra
vem, popřáním dobrého dne. Náš současný život je
v mnohých ohledech jednodušší, než jej měli naši
předchůdci, na druhé straně je složitější v mezilidské
přímé komunikaci. Bavíme se mezi sebou pomocí
různých médií, ale přesto máme mnohem méně
času i příležitostí se navzájem setkávat. V Líbeznicích
se vždy žilo velmi společensky. Některé tradice na
štěstí přetrvávají do současnosti. Jednou z nich je
posvícení slavené na „Marii“.
Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

Výstava 777

beznicích. U příležitosti symbolických narozenin ji připravili Hana Závorková, Václav
Mikoláš a Ludmila Horáčková. Otevřená bude
do 4. října 2013.

Historii Líbeznic dlouhou 777 let připomíná
výstava v zasedací síni Obecního úřadu v Lí-

Od pravěku k Nosticovým
Osídlení katastru Líbeznic v povodí Makůvky je
pravěké. První obyvatelé se usazovali na rovinatém
a úrodném výběžku polabské roviny, který směrem
jižním přechází ve Středočeskou pahorkatinu. Ze
západní části byli chráněni lesem, který se táhl
z dnešního Proseka přes Ládví až k Panenským Bře
žanům. Živila je úrodná černozem, kterou těžce
získávali, byla pro ně posvátná. Současná poloha
obce je výsledek tzv. vesnické kolonizace. Od pra
věku procházely Líbeznicemi obchodní cesty, čile se
zde obchodovalo. Jedna obchodní cesta vedla od
tud směrem na Mělník, Litoměřice, Ústí nad Labem
až do Míšně a dále na sever. Další pak na Lužici,
Polsko, k Baltickému moři. Víme, že ve středověku
obec patřila Vyšehradské a Pražské kapitule jako
hospodářská jednotka, která je zásobovala potravi
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Výstavu tvoří z velké části fotografie nejrůzněj
ších líbeznických míst zachycených na historických
snímcích a s odstupem let také objektivem Václava
Mikoláše. Vedle fotografií je možné vidět na výsta
vě také archeologické nálezy, které odhalila výstav
ba obchvatu.
Nejvýznamnějším exponátem výstavy byla kroni
ka mapující dění v obci v druhé polovině 18. století.
Je psaná česky, latinsky a německy a jejím autorem
byl zdejší kněz Paroubek. V Líbeznicích ji bylo možné
spatřit díky krátkodobé zápůjčce státního archivu.

Kalendář 777

Jedna z autorek výstavy Hana Závorková při
vernisáži. Foto Luboš Kovář

S podobnou myšlenkou jako fotografická část
výstavy vznikl i líbeznický kalendář na rok 2014.
Každý list nabízí pohled na historické Líbeznice
a podobný pohled současných fotografů. Nejvíce
snímků pro kalendář pořídila líbeznická fotografka
Petra Hajská. Vedle jejích záběrů v něm ale figuru
jí fotografie dalších líbeznických občanů – Václava
Mikoláše, Radka Krause a Karla Kupky.
Kalendář je možné pořídit za cenu 150 Kč
v obecní knihovně a na obecním úřadě.
-na-

Líbeznický zpravodaj 9/2013

Líbeznický

zpravodaj č .

9,

září

2013,

ročník

11

 líbeznické spolky
Velké přípravy
v Lodičce na
novou sezónu
Prázdniny utekly jako voda nejen školou povinným a jejich rodičům, ale i nám, správcům Lodičky. Bylo třeba přichystat program
na novou sezónu, zjistit stav posádky, spočítat příjem a výdej a v neposlední řadě zkontrolovat vybavení mateřského centra. První
setkání se uskutečnilo nad drinkem v Katranu a mělo za cíl vymyslet náplň a program
do letošních Vánoc. Za další dva dny, dopoledne a některá z nás i s malým pomocníkem, jsme se vybaveny dezinfekcí, hadry,
kbelíky, tepovači koberců a nelítostí k (polo)
rozbitým hračkám sešly přímo na místě činu
v Komunitním centru Archa a 3 hodiny gruntovaly. Milí rodiče, věřte, že hračky poškozené jsou pryč, ty co zůstaly, jsou vyprané,
umyté a funkční, koberce vytepované, zásoby kávy a čaje doplněné, a naše pětka se na
vás velmi těší.
Zároveň vás, kdo jste na rodičovské (…výraz
„dovolené“ opomíjím – nevíte, kdo takový pomý
lený výraz použil v této kombinaci a ještě mu pro
šlo jej ukotvit v zákonech?), vyzýváme:
Hledáme minimálně tři rodiče, kteří pomohou
s organizací MC, neboť v průběhu pololetí nás Ive
ta, Šárka a Andrea opustí a bez nových pomocníků
nebude moci centrum nadále fungovat. Kdo ví,
krom zábavy můžete získat i body navíc při návra
tu na pracovní trh – tam se vás totiž pravděpodob
ně zeptají, „co jste proboha celé 3 roky na té DO
VOLENÉ dělala?“
Vhodný jazykový výraz dle budoucího pohovoru
si vyberte prosím sami:
„Kromě full servisu pro/zaopatřování budoucího
daňového poplatníka, za který mě stát platí, a au
tomaticky přidané péči o celou domácnost a její
logistiku/aby byl doma toaleťák, chléb a sůl, jsem
ještě dobrovolnicky působila v místním mateřském
centru. Tato aktivita obnášela team working/spolupráci v neznámém a časově omezeném kolekti
vu, planning/plánování akcí, jejich PR/osvětu
a propagaci, fundraising/shánění sponzorů a ná
slednou komunikaci se sponzory, a poté bylo nut

Společný úklid na palubě Lodičky. Foto Iveta Červená
né zajistit wellness/psychickou a fyzickou pohodu
sebe i dítěte, abych v příslušný den mohl/a cent
rum otevřít a udělat radost alespoň deseti rodičům
a jejich dětem.
Rády bychom slyšely názor stávajících i poten
ciálních návštěvnic, zda by uvítaly pravidelný pro
gram a v jaké formě: Cvičení? Kreativní dílna? Mix
obojího? Plánujeme pevný úterní program, který
bude paralelně probíhat s hernou ve vedlejší míst
nosti. Pište prosím na mclodicka@seznam.cz či
nám to prostě sdělte, až nás potkáte na ulici či
dětském hřišti. Děkujeme, váš názor je pro nás dů
ležitý!

A jak bude mateřské centrum
letos fungovat?
Přijít lze kdykoliv během otevírací doby, tj. úterý
a čtvrtek od 9.00 do 11.30 hod.
Vstupné: 40 Kč, za další dítě 20 Kč navíc.
Chodit do Lodičky se vyplatí – častí návštěvníci
získávají každou šestou návštěvu zdarma. Kdo
k nám do konce listopadu přijde nejméně 10x
Vyrábění dráčků a jejich prohnání v Arču (vstup
né 60,– Kč)
31. října od 9.30 v Arše – HALLOWEEN PARTY
Dlabání dýní a strašidiskotéka v maskách (vstup
né 60,– Kč)

srdečně zve všechny maminky s dětmi na

VESELÉ ČTVRTKY V HERNĚ
– programové zpestření některých čtvrtečních
dopolední buď venku v Areálu zdraví, nebo přímo
v KC Archa

CO NÁS ČEKÁ?

3. října od 9.30 v Arču – DOPRAVNÍ DOPOLEDNE
Řádění a dětské soutěže na odrážedlech (vstup
né 60,– Kč)
17. října od 9.30 v Arše – (NE)TRADIČNÍ DRA
KIÁDA

Líbeznický zpravodaj 9/2013

14. listopadu od 9.30 v Arše – PSÍ DOBRO
DRUŽSTVÍ
Hraní, mazlení a výcvik ohromně hodných psů
s odbornicí na canesterapii paní Sieberovou (vstup
né 80,– Kč)
28. listopadu od 9.30 v Arču – BATOLECÍ BO
JOVKA
Akční procházka se zábavnými úkoly (vstupné
60,– Kč)
5. prosince od 9.30 v Arše – MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA
Slavná trojice opět u nás (pravidelní návštěvní
ci MC zdarma, vstupné pro ostatní 80,– Kč)

(resp. 12x s bonusovými návštěvami), nezaplatí za
účast na Mikulášské nadílce.
Za kávu nebo čaj se platí 10 Kč.
Vybavení herny: kuchyňka, skluzavka, postýlka
pro panenky, kočárek, auto odrážedlo, tunel, lego,
stolečky, křesílka, houpačky, hračky všeho druhu,
knihy, puzzle, dětská židle, plastové nádobí, koberec
se silnicemi, pěnový koberec, přebalovací podložka.
Vybavení Archy: plně vybavená kuchyň, mikro
vlnka, wc, návleky na dospěláckou obuv.
Speciální akce: většinou se konají jednou za dva
týdny ve čtvrtek, proto sledujte vývěsky a web
www.stonozka.net. Na podzim chystáme např.
dopravní dopoledne, psí dopoledne, drakiádu, bo
jovku a v tradiční dny i halloween party a mikuláš
skou nadílku. Vstupné se na těchto akcích liší a za
hrnuje poplatek za jednotlivého účastníka. Změna
programu vyhrazena.
Za Ivetu Červenou, Janu Karasovou, Martinu Konvičkovou a Šárku Šádkovou napsala
Andrea Gruntová.
19. prosince od 9.30 v Arše – VÁNOČNÍ ZDO
BENÍ
My napečeme, vy s dětmi ozdobíte (vstupné
60,– Kč)
TĚŠÍME SE na VÁS!
www.stonozka.net – mclodicka@seznam.cz
Základní škola a Základní umělecká škola
Líbeznice nabízí zájemcům počítačový kurz
pro začátečníky. Bližší informace na telefon
ním čísle 602 554 315.

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme zářijovým jubilantům: Vonášek
Karel – 75 let, Šittlerová Miroslava – 70 let.
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 líbeznické spolky
Nová sezóna
se Stonožkou
I na tento školní rok připravila pro vás líbeznická Stonožka hezkou řádku kurzů a kroužků, které by mohly potěšit děti i dospělé.
Ve spolupráci se zdejší mateřskou školkou
a ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích vám chceme nabídnout i nové zajímavé aktivity, podívejte se
sami:
Keramická dílna I. a II.
• práce s keramickou hlínou a glazurami pro
děti ve věku 5–9 let
• pondělí 16.00–16.45 a 16.45–17.30 hodin
Florbal
• sportovní kroužek pro mladší kluky (1.–3. tří
da ZŠ)
• pondělí 16.30–17.30 hodin

Jednotlivé kroužky otevřeme po přihlášení mini
málního počtu účastníků (podle zaměření 6–10).
Začínáme již 7. října (kromě kurzů Yamaha)! Při
hlášky a více informací můžete získat na našich
webových stránkách.

Kontakt: Ing. Miriam Kupková, tel.: 604 251 990
e-mail: info@stonozka-libeznice.cz
www.stonozka.net

Jak službu začít využívat?

 oznámení

Stáhněte si aplikaci MojeObec z internetového
obchodu Google Play (pro Android) nebo na App
Store (pro iPhone).

Informace
z Líbeznic
zdarma
do telefonu

Jak se budou zprávy
zobrazovat?

Můžete dostávat přímo do telefonu zdarma
zprávy o dění v obci, pozvánky a výstražné infor
mace o počasí a podobně. Služba je dostupná jen
pro tzv. chytré telefony s datovými službami.

Tvůrčí dílna pro holky
• tvoření pro radost, základy ručních prací pro
děvčata 7–10 let
• úterý 16.30–18.00 hodin

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Bude to velmi podobně jako například pro mo
bilní aplikaci Facebook, pro elektronickou poštu,
chat či jakoukoli jinou komunikační aplikaci. Pokud
budete mít aplikaci aktivovanou, dostanete přímo
do svého mobilu příslušnou zprávu a telefon vás
na tuto novinku také upozorní.

všechny srdečně zve na

MODELÁŘSKÁ DÍLNA
• zasvěcení do tajů modelářství pro děti (zejmé
na kluky) 8 –12 let
• úterý 16.30–18.00 hodin
PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ I. a II.
• hudební kurzy YAMAHA děti od 1,5 do 3,5 let
• pondělí 15.45–16.30 a 16.45–17.30 hodin

NOVÉ KURZY A KROUŽKY:
TANCOVÁNÍ s LITTLE ANGELS
• ve spolupráci s agenturou Andělky (www.an
delky.cz)
• pod vedením výborné choreografky a lektorky
Soni Řepové Kupcové
• kroužek zaměřený na rozvoj tanečních, pohy
bových a rytmických schopností (u starších dětí
i složitější sestavy s prvky nejrůznějších tanečních
technik) pro děti ve věku 6–10 let
• pondělí 17.00–18.00 hodin
ZUMBADANCE
• pohybový kroužek zaměřený na moderní ta
nec, využívající prvky zumby a aerobicu, pro děti
od 6-ti let
• pod vedením zkušené lektorky Moniky Špo
nerové
• úterý 17.00–18.00 hodin
ZPÍVÁNÍ PRO RADOST
• zpívání v 1. líbeznickém dětském sboru, pro
děti ve věku 6–12 let
• pod vedením zkušené sbormistryně a učitelky
ZUŠ Magdalény Pospíšilové
• středa 17.30–18.30 hodin
ŠIKOVNÉ PRSTÍKY
• zábavné tvořeníčko pro rodiče s dětmi ve věku
1–3 roky
• pod vedením šikovné maminky Martiny Kon
vičkové
• úterý 9.30–10.00 hodin

připravujeme pro dospělé:
TANEČNÍ KURZ
• opakování a výuka základních standardních
a latinsko-amerických tanců
• ve spolupráci s dlouholetými tanečními mistry
• neděle 19.00–21.00 hodin (zatím v jednání)
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LÍBEZNICKÝ
BAZAR
možnost nákupu i prodeje hraček,
dětského oblečení, kojeneckého
zboží a sportovního vybavení
pro děti
Informace a registrace prodávajících:
mclodicka@seznam.cz, tel.: 777 095 429
Počet míst omeZen!

se moC
nA VŠeCHnY

Kdy?
KdE?
Libeznicky_bazar_plakat_A5-zari.indd 1

tĚŠíme!

v sobotu 28. září
od 13.00 do 16.00 hod.

v tělocvičně ZŠ Líbeznice
11.9.2013 9/2013
9:24:47
Líbeznický zpravodaj
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D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz
www.dkgips.cz
STAVEBNINY

Co nabízíme:
• suchá výstavba
• tepelné izolace a folie
• fasády a zateplení
• stavební řezivo,
OSB a QSB desky
• plastová okna,
okenní sítě a žaluzie
• dveře, obložky
• plovoucí podlahy
• nářadí (ruční i elektro)
• služby (doprava, montáž,
poradenství, zápůjčky aj.)
...těšíme se na vaši návštěvu

Divize Weber, Saint-Gobain Construction
Products CZ a.s. je dnes v České republice
jedním z nejvýznamnějších dodavatelů a výrobců vysoce kvalitních štukových a tepelně

Weber.dur univerzální
Malta určená pro jádrové
omítky a pro zdění, pro ruční
zpracování, použitelná v interiéru a exteriéru.
Balení: 25 kg

izolačních omítek, zateplovacích systémů,
sanačních omítkových systémů, nátěrů,
vyrovnávacích a samonivelačních podlahových hmot, lepidel na obklady a dlažbu.

Weber.for klasik
Mrazuvzdorný cementový
lepicí tmel na lepení obkladů
a dlažeb v interiéru a exteriéru.
Balení: 25 kg

více na

Weber tmel 700
Lepící a stěrkový tmel k lepení
izolačních desek kontaktních
zateplovacích systémů především z fasádního polystyrenu.
Balení: 25kg

cowork
ing

www.cvcmesice.cz

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

Najdete u nás vše,
jen oblíbený hrneček
si přineste svůj

Zveme Vás k návštěvě nového
co-workingového centra v cVč v měšicích
Líbeznický zpravodaj 9/2013

Rozjíždíte vlastní podnikání a jste na mateřské
dovolené? Jak to ale bude s hlídáním?
Konečně jste se po letech zaměstnaneckého
poměru rozhodli postavit na vlastní nohy?
Studujete a zkoušíte si přivydělat vlastním
podnikáním? Pronajmout si kancelář je
nad Vaše finanční možnosti a doma to také
nejde? Potřebujete si naplánovat obchodní
schůzku a nevíte kde?
Pro Vás a mnoho dalších máme řešení –

Využijte možnost sdílené
kanceláře V centru Volného
času V měšicích!
centrum
volného
času
MĚŠICE
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CHCETE UMĚT PLYNULE
KONVERZOVAT?

DETSKÉ
KROUZKY

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!
angličtina,
němčina,
francouzština,
španělština

• KLUBÍČKO • CVIČENÍ, HRY A MINITANEČKY • SPORTOVKY • FLORBAL junior
y
• BOJOVÉ UMĚNÍ - přípravka • KARATE Rajawali Sakti • ZUMBAtomic dívky
• JÓGA pro děti • BUBNOVÁNÍ

V ZÁŘÍ OPĚT OTEVÍRÁME NOVÉ
KURZY RŮZNÝCH ÚROVNÍ

NÁBOR JUDO

Zájemci o ukázkovou hodinu zdarma v ZŠ,
prosím hlaste se na následujících kontaktech:
VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY

Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

info@fitpuls.cz, tel.: 775 384 818
www.fitpuls.cz
inzerce_120x100_TISK.indd 1

Metoda Speak

Anglicky 4x rychleji

8/12/2013 12:57:33 PM

Kalendář akcí
pro rok 2013
30. 11.	Vánoční trhy, koncert
v kostele sv. Martina
24. 12. Vánoční setkání s punčem
		 a betlémským světlem

Hledám ke koupi
dům nebo byt
v okolí Líbeznic
do 15 km.
Možno hotovostní platba.
Za každý tip moc děkuji.
Tel.: 604 370 077

GARÁŽOVÁ VRATA

Líbeznická s.r.o.

· POHONY VRAT A BRAN · PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE
· MARKÝZY · ZÁVORY · HLINÍKOVÉ PERGOLY

Mělnická 275, 25065 Líbeznice
libeznickasro@libeznice.cz
777 578 260, 606 283 687

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel. / fax: +420 272 700 252
tel.: +420 266 310 449
GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz
www.vasevrata.cz

● doprava materiálu a zeminy do 1t
● sekání trávy
● drobné stavební práce
● úklid sněhu

VJEZDOVÉ BRÁNY · PLOTOVÉ SYSTÉMY

Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1200 ks • distribuce zdarma • grafická úprava a tisk: Sdružení MAC, spol. s r.o.
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