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✍ SLOVO STAROSTY

 TÉMA měsíce
Letiště Vodochody má kladné
stanovisKo EIA. Obce boj nevzdávají.

Budou tu za pár let přistávat Boeingy? Foto -mkMinisterstvo životního prostředí vydalo
v úterý 29. října souhlasné stanovisko EIA
pro záměr společnosti Penta rozšířit Letiště
Vodochody. Starostové obcí a měst se postavili proti. Podají ministrovi návrh na zrušení
tohoto rozhodnutí. Zároveň se obrátí se stížností na proces EIA na Evropskou komisi.
Starostové obcí a měst i zástupci občanských sdružení se ke společnému jednání sešli hned ve čtvrtek
31. října ráno v Kralupech nad Vltavou. Domluvili se
na dalších společných krocích. „Rozhodně nesouhlasíme se stanoviskem ministerstva. Jsme přesvědčeni,
že naše území další tak problematickou zátěž neunese. Bráníme se dalšímu zhoršení životního prostředí,“
zdůrazňuje líbeznický starosta a jeden z mluvčích
iniciativy STOP Letišti Vodochody Martin Kupka. Je
podle něj zarážející, že zpracovatel posudku ani mi
nisterští úředníci nevypořádali ani nezohlednili v konečném rozhodnutí celou řadu připomínek obcí,
měst, občanských sdružení i samotných občanů.
Zástupci iniciativy se také pozastavili nad tím, že
MŽP kladné stanovisko EIA vydalo tři dny po předčasných volbách v době, kdy navíc úřad vede ministr
v demisi. „Nerozumíme tomu a bohužel to vzbuzuje
značné pochybnosti o transparentnosti celého řízení
i samotného stanoviska,“ říká starosta Kupka.
„Setkal jsem se už s názory lidí, že letiště stejně
bude a že je to dávno domluvené a zaplacené. Jsem
přesvědčen, že společnost Penta zdaleka nemá vyhráno. Řečeno sportovním jazykem, nejsme ani
v poločase utkání. Pro rozšíření letiště musí investor
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získat územní rozhodnutí a stavební povolení.
Účastníky obou zmíněných řízení přitom budou
všechny obce a města, které se účastnily procesu
EIA,“ vysvětluje starosta Kralup nad Vltavou Petr Holeček a dodává: „Uplatníme znovu všechny připomínky, které nebyly vypořádány. Jsme přesvědčeni,
že jednotný postoj všech samospráv včetně Středočeského kraje nesmějí úřady přehlížet. Jsme samozřejmě připraveni využít i možnost soudní obrany.“
Po podrobné diskusi s odborníkem na environmentální právo rozhodli účastníci jednání iniciativy
STOP Letišti Vodochody, že do měsíce předají ministrovi životního prostředí návrh na zrušení nedávno
vydaného stanoviska EIA. Opírají se přitom o ustanovení §156 správního řádu, podle kterého může
správní orgán zrušit své vlastní rozhodnutí, pokud
je v rozporu s právními předpisy. Stanovisko EIA
není možné napadnout soudní žalobou. Takový
krok je možný až v případě dalších navazujících rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení).
„Chtěli bychom také na jaře uspořádat v areálu
líbeznických škol demonstraci, při které požádáme
odbornou akustickou firmu, aby přesně simulovala
s pomocí výkonné zvukové aparatury hlukovou zátěž odpovídající plánovanému provozu letiště,“ naznačuje další plán starosta Líbeznic a připomíná, že
vedení obce zavazuje k důslednému postoji proti letišti výsledek obecního referenda z jara roku 2010,
v němž se 82 % hlasujících vyslovilo proti záměru
rozšířit Letiště Vodochody. Vedení obce by mělo podle názoru občanů podniknout všechny dostupné
právní kroky, které zabrání realizaci záměru.
-na-

Milí čtenáři,
rád bych hned v úvodu poděkoval všem, kteří mi
dali hlas v říjnových sněmovních volbách. Velmi si
vážím této podpory. Díky ní zůstala naše obec jedním z mála modrých míst na mapě České republiky.
Osobní úspěch a skok ze sedmé na třetí pozici ale
bohužel nemůže zastínit historickou porážku tradiční pravicové strany. Výsledek hlasování v Líbeznicích přijímám jako povzbuzení k další práci pro
obec. Je tu ještě hodně co zlepšovat a stále bude.
Velmi nepříjemná zpráva přišla třetí den po volbách. Ministerstvo životního prostředí vydalo pozitivní stanovisko k záměru rozšířit Letiště Vodochody. Okamžitě jsme na tuto informaci reagovali.
Do tří dnů se na líbeznický podnět sešli starostové
všech dotčených obcí. Informovali jsme hned také
média, že se s rozhodnutím nemůžeme smířit a že
podáme návrh na jeho zrušení. Není možné zastírat, že zmíněné rozhodnutí je pro dotčené obce
a jejich občany významným krokem zpět. Investiční
společnost Penta posouvá naopak blíže k realizaci
záměru. Celý příběh tím ale rozhodně nekončí.
Jsme spíše těsně za první třetinou celého zápasu.
Letiště by teď muselo získat územní souhlas a stavební povolení. V obou těchto správních řízeních
budou obce vystupovat. Pozitivním signálem je
i odmítavý postoj Středočeského kraje.
Ve středu 20. listopadu se hejtman Karel Řihák
sešel se starosty dotčených obcí a zástupci občanských sdružení a znovu vyjádřil osobní podporu
v krocích na ochranu celého území. Příslibil také, že
se spolu s krajskou radou přidá k návrhu na zrušení
stanoviska EIA a spolu se starosty jej předá ministrovi životního prostředí.
Chci tedy všechny ujistit, že dobojováno není
a bylo by smutné už teď rezignovat a nad celou
řadou věcných připomínek mávnout rukou. Zarazilo mě, když jsem zaslechl jeden z ohlasů, které zaznamenala právě v Líbeznicích redaktorka Českého
rozhlasu: „Všechno už je stejně prodané. Já už nevěřím tomu, že to nepostaví.“ Věřím, že na tento
názor je opravdu ještě příliš brzy. Smlouvat o ceně
za naši rezignaci by rozhodně moudré nebylo.
Vedle této špatné zprávy přinesl ale listopadu
i několik metrů nových chodníků, dokončenou přístavbu školy či další vítání občánků. Zároveň bych
Vás rád pozval na tradiční akce na začátku adventního času. V neděli 1. prosince proběhnou před
kostelem vánoční trhy. V 17 hodin slavnostně rozsvítíme za zpěvu koled vánoční strom a v 18 hodin
vystoupí v kostele sv. Martina velmi úspěšný dětský
sbor Zvonky Praha. Budu se těšit na předvánoční
setkání s Vámi

Váš starosta
Číslo měsíce: 43 – to je počet přivítaných občánků
do naší obce
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„Takovou školu
široko daleko
nemají“
Základní a základní umělecká škola prošla
v letošním roce nejvýznamnější rekonstrukcí
od svého dokončení v roce 1956. Podařilo se
vyměnit všechna okna a budovu kompletně
zateplit. Přibyla ale také nová učebna a hlavní vchod dostal úplně nový kabát. Co se ve
škole změnilo a mění nejen z pohledu stavebního, to je téma rozhovoru s ředitelkou
školy Ivanou Pekárkovou.

Stavební proměna školy
Jak se stavební úpravy promítly do výuky?
Více než 4 měsíce musela škola svůj chod přizpůsobovat stavebním pracím.
Samozřejmě, že se chod školy musel rozsáhlým
stavebním úpravám přizpůsobit. Stavba vyžadovala
maximální toleranci všech pedagogů, ale i zaměstnanců školy. Museli jsme téměř denně řešit nejrůznější problémy spojené se stavbou a zajistit vše
potřebné k výuce.
Co všechno se vlastně změnilo pro samotné
žáky?
Kromě krásného moderního vzhledu školy mají
žáci díky novým oknům prosvětlené třídy.
Ve třídách byly nainstalovány rekuperační jednotky, které zajišťují, aby se koncentrace CO2 pohybovala stále na optimální úrovni. Do každé třídy
přibyla také vestavěná skříň, která poskytuje potřebné úložné prostory a zároveň zakrývá zmíněnou jednotku. Zdravé klima podporují i nově pořízené hydroponie. To vše je umocněno výmalbou
tříd.
Jaké jsou odezvy učitelského sboru?
Učitelé po chystané změně volali několik let. Báli
se otevírat okna, aby jim nezůstala v ruce. Dlouho
se nedařilo získat potřebnou dotaci. Skoro jsme už
nevěřili, že se dočkáme. Takže jsme vlastně 15. duben 2013, den zahájení stavby, uvítali s nadšením
a radostí. Během stavby, která vstupovala do chodu
školy, zaznívaly samozřejmě i poznámky kritické.
Ale dnes všichni pějí ódy na krásnou novou tvář
školy. Dost často z jejich úst slýchám: „Tak takovouhle školu široko daleko nemají.“ A já jim dávám
jen za pravdu.
Novinkou je přístavba nové učebny nad krčkem, do níž obec investovala spolu se školou
v úhrnu téměř 700 tisíc korun. Proč jste se do
takové investice pustili?
Do přístavby třídy jsme se pustili spolu s obcí,
protože nám chybí prostory k výuce. Zdálo se nám
dobré prostor efektivně využít. Návrh starosty jsem
přivítala a skutečně se ukázalo, že nástavba nad
krčkem budově neublížila. Vznikla tam navíc jedna
z nejkrásnějších učeben v celé škole.
ZŠ a ZUŠ Líbeznice – základní informace
Počet žáků celkem
465
Počet žáků na 1. stupni
310
Počet žáků na 2. stupni
155
Počet žáků praktických tříd
2
Počet žáků v uměleckých oborech
120
Počet vyučujících
45
Počet dalších zaměstnanců
13
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Novou fasádu má hlavní vchod školy. Proslýchá se, že všechny kresby na fasádě jsou prací
vašich žáků z různých tříd…
Ano, skutečně autory kreseb na fasádě jsou naši
žáci. Na výzdobě školy se podílely děti od šesti do
patnácti let.

Jak se učí
Základní škola je největším zaměstnavatelem v obci…
Asi tomu tak bude. V současné době zaměst
náváme 58 lidí. Z toho je 45 pedagogických pracovníků.
V roce 2012 proběhla ve škole rozsáhlá dotazníková akce organizovaná společností
SCIO. Jaké rezervy průzkum ukázal?
Ve školním roce 2011/2012 proběhlo na škole
dotazníkové šetření tzv. Mapa školy, které bylo zaměřeno na klima školy. Na základě výsledků může
škola pozitivně ovlivňovat svůj chod a předcházet
vzniku nežádoucích situací na straně žáků, rodičů
i učitelů. Šetření poukázalo na zájem o výuku cizích
jazyků, na zájem o rozšíření zájmových aktivit, na

Ředitelka školy Ivana Pekárková. Foto -mknedostatečné personální podmínky ve výuce matematiky, na nižší úroveň materiálního zabezpečení
školy a jejího venkovního vzhledu. S tím se ale podařilo za rok zásadním způsobem pohnout.
Co Vás na výsledcích průzkumu SCIO naopak potěšilo?
Potěšující bylo zjištění, že se převážná část žáků
cítí ve škole spokojená. Vždy se mohou se svým problémem obrátit jak na třídního učitele, tak na vedení školy. Velmi příjemné bylo zjištění, že naši žáci
oceňují přístup učitelů k nim. Kladně hodnotí akce,
které škola pořádá. V dotazníku byla žáky pozitivně
hodnocena interaktivní výuka, výuka pomocí PC.
V letošním roce provedla ve škole podrobné šetření také Česká školní inspekce. Na co
přišla?
Organizace vzdělávání a řízení školy odpovídá
danému typu školy. Inspekce také konstatovala, že
škola vytváří bezpečné podmínky pro vzdělávání
žáků. Rozvoj osobnosti žáků odpovídá délce zavádění školního vzdělávacího programu. V podmínkách a samotné sledované úrovni ZŠ pro rozvoj
matematické gramotnosti byla zjištěna určitá odstranitelná rizika. Celkově je čtenářská gramotnost,
rozvoj přírodovědné gramotnosti, podpora sociální
gramotnosti na požadované úrovni. Kvalita výuky
měla vysokou závislost na odbornosti vyučujících.
Jak jste na doporučení inspekce reagovali?
Průměrné personální podmínky v oblasti matematiky jsme vyřešili přijetím učitelky s odbornou
kvalifikací pro výuku matematiky a fyziky. Dále zavádíme do výuky finanční gramotnost a zařazujeme učení a praktické používání matematických

dovedností. Seznamujeme žáky s těmito dovednostmi v praktickém životě. Realizujeme aktivity
pro posílení přírodovědného, matematického
a technického myšlení. Nadále pokračujeme v soutěžích matematický KLOKAN a TAKTIK.
Ze samotných závěrů šetření vyplývá, že
škola nikde za průměrem nezaostává, ale také
příliš nevyčnívá. Je nějaká oblast, na kterou
byste se chtěli do budoucna zaměřit? Jakým
směrem byste chtěli školu profilovat?
Já si naopak myslím, že naše škola dosahuje nadprůměrných až vynikajících výsledků na poli literárním a výtvarném. Získali jsme v těchto oblastech
několik významných ocenění. Do budoucna bychom chtěli tento trend udržet. V posledním roce
jsme zaznamenali i sportovní úspěchy, které bychom chtěli obhájit a získat ocenění okresního
a krajského charakteru.
V tomto duchu a se zapojením environmentální
výchovy bychom se vydali cestou ke zdravé škole.
Povedeme žáky k odpovědnosti vůči svému zdraví,
k ochraně životního prostředí a vnímání vztahu člověka k přírodě. Usilujeme o titul EKOŠKOLA.
Závěry průzkumu SCIO a České školní inspekce není ale jediná zpětná vazba ohledně
kvality výuky. Jaké další hodnocení využíváte?
SCIO a závěry České školní inspekce jsou jedny
z důležitých zpětných vazeb, ale k hodnocení výsledků slouží i řada dalších ukazatelů. Je to celostátní
testování 5. a 9. ročníku v M, Čj, Aj. Ve srovnání
s ostatními školami jsme v českém jazyce byli úspěšní na 75 %. V matematice jsme obstáli na 65 %,
v cizích jazycích byla úspěšnost 80%. Zapojujeme se
do olympiád českého jazyka, matematických soutěží
(Klokan, Taktik) a porovnáváme znalosti žáků. Několikrát jsme se zapojili do komplexního testování –
KEA, za který jsme získali certifikát za aktivní přístup
ke zjišťování výsledků ve vzdělávání. Jako zpětná
vazba nám slouží běžné kontrolní práce žáků, hospitace ředitelky školy a její zástupkyně.
Na každou školu jsou v současné době kladeny velké nároky ze strany rodičů zejména
v oblasti výměny informací a vzájemné komunikace. Jak otevřená je naše líbeznická škola?
Stáváme se stále více otevřenou školou. Informujeme rodiče prostřednictvím webu školy, vitríny
před školou a v obci. Třikrát až čtyřikrát do roka
jsou třídní schůzky. Před nimi se scházíme se zástupci rodičů jednotlivých tříd, abychom se dozvěděli jejich pohled na dění ve škole a získali jejich
připomínky a návrhy. Naší snahou je být školou
s všestrannou komunikací a školou otevřenou mimoškolním aktivitám a veřejnosti.
Už rok působí při základní škole také základní umělecká škola. Jaké jsou vaše dojmy
ze vzájemného soužití?
První rok na organizaci a vzájemné soužití byl velice náročný. Museli jsme skloubit chod ZŠ, ZUŠ, ŠD
a jazykové školy. Letošní druhý rok jsme se domnívali, že bude klidnější. Ale nárůst dětí v družině
a vznik sedmého oddělení opět zkomplikoval chod
ZUŠ. Pereme se s místem. Přes veškerá úskalí se
ukazuje jako prospěšné spojení základní školy se
základní uměleckou školou. Řečeno jazykem reklamních spotů – je to výhodné řešení „2 v 1“.
Několik rodičů zmínilo, že se v souvislosti se
základní uměleckou školou změnila atmosféra na chodbách. Pozorujete to také?
Určitě zaznamenávám změnu. Z mého pohledu
velice příjemnou. Je fajn potkávat děti a jejich rodiče na chodbách v odpoledních hodinách a jen tak
prohodit s nimi pár slov. Škola se tak stává více otevřenou, přátelštější, bez určitých zábran, bariér
v komunikaci s veřejností.
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Jaké máte další plány ohledně uměleckých předmětů?
Učitelé uměleckých předmětů
navázali spolupráci s krajskou koordinátorkou, která bude poskytovat informace o výtvarných soutěžích,
výstavách,
prezentacích
dětských prací, hudebních festivalech a o účasti žáků na hudebních
vystoupeních.

Jaká bude budoucnost

Líbeznická škola v novém kabátě. Foto Petra Hajská
Základní škola se každým rokem rozrůstá. Jaký je výhled do dalších let? v současné době prověřuje, zda by rondel původPředpokládáme, že při současném vývoji dět- ně projektovaný pro mateřskou školu nebylo
ské populace v Líbeznicích i okolních obcích bu- možné upravit pro potřeby základní školy. Znademe potřebovat již od září 2015 dalších nových menalo by to ale zároveň zajistit potřebných 20
6 tříd. Do stávající budovy se zcela jistě nevejdou. milionů korun na investici. Iniciovali jsme kvůli
Hovořila jsem o tom již s vedením obce a to tomu již schůzku se starosty okolních obcí a spo-

 TÉMA
Pohled na letošní
volby nejen
v Líbeznicích
O výsledcích letošních parlamentních voleb
v celorepublikovém měřítku bylo řečeno
a napsáno již mnohé. Jen krátce shrňme, že
negativní vysvědčení od voličů dostaly ještě
nedávno vládní strany (TOP 09 a především
ODS), za velký úspěch nemůže považovat
svůj volební zisk ani hlavní favorit voleb –
sociální demokracie, která očekávala daleko
výraznější vítězství.
Za úspěšné budou volby považovat naopak lidovci (po odmlce se strana vrací do poslanecké
sněmovny) i komunisté, kteří mají lepší výsledek
než v předchozích volbách. Velkým úspěchem
skončily volby pro nové subjekty: Úsvit přímé de-

mokracie Tomia Okamury a především pro ANO
2011 Andreje Babiše. Voliči dali raději hlas méně
čitelným a profilovaným subjektům než tradičním
stranám, ke kterým ztratili důvěru (k některé více,
k některé méně). Lze se ztotožnit s názorem politologa Mlejnka: „Jak se situace zhoršuje, lidé jsou
stále zoufalejší a snáze sedají na lep profesionálně
zhotovené a odehrané kampani. Namísto občanské společnosti lze tak oprávněně hovořit o společnosti spotřebitelské, která se i v politice a ve
volbách chová tak, jak je zvyklá ze supermar
ketu.“
Nakolik byla situace ve Středočeském kraji, okresu Praha-východ a konečně v našich Líbeznicích
odlišná od republikových výsledků? Celkový obraz
dává přiložený graf. Středočeský kraj je poměrně
heterogenní oblastí. Zatímco okresy Praha-východ
a Praha-západ do určité míry kopírují pravicovou
Prahu, dále od Prahy slábnou pravicové strany
a body více získávají strany levicové. Na škále pravice–levice obtížněji zařaditelné subjekty, sbírající
„protestní“ hlasy (i hlasy pro „naději“), mají podporu poměrně vyrovnanou v celém kraji. Heterogenita Středočeského kraje („pravicové okresy“ jsou
vyváženy „levicovými“) vede k tomu, že výsledky
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lečně se obrátíme i na ministerstvo školství.

Jak sama hodnotíte tuto novou kapitolu v rozvoji celé školy?
I když cesta byla mnohdy trnitá,
byla to cesta správným směrem.
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Líbeznice

Máte nějaké vize, kam by se
měla škola posunout co do kvality a podoby vzdělávání?
Naší snahou je, aby se žáci za
dobu školní docházky vybavili znalostmi, dovednostmi, postoji, které
jim pomohou se orientovat v rychle
se měnícím světě. Výchova a vzdělání u nás jim zajistí rozvoj samostatného myšlení, naučí je samostatně
získávat informace. Výuka probíhá
nenásilnou formou, nejen klasicky,
ale i při interaktivní a projektové výuce. Budeme podporovat výuku cizích jazyků od 1. ročníku, vztah
k ekologii, rozvoj informační, čtenářské a matematické gramotnosti. Chceme žáky
maximálně zaujmout, tak aby získali snahu se vzdělávat, dozvídat se nové věci. Chceme individuálně
rozvíjet žáky nadané. Žákům s poruchami učení poskytovat dostatek času a správnou cestu k získávání
základu vzdělání. 			
-na-

Volby do PS PČR 2013 – Líbeznice
volební účast 70,6 %
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za kraj nejsou zásadně odlišné od výsledků v celé
republice.
Vítězem voleb v celém kraji i v okresu Praha-východ je Babišovo ANO 2011. Již bylo řečeno, že
okres Praha-východ patří mezi „nejpravicovější“
okresy ve Středočeském kraji a výsledky se v některých aspektech podobají těm v Praze. Zisky TOP
09 i ODS tu jsou výrazně nadprůměrné, TOP 09
zde dokonce obsadila druhou pozici. Jedině zde,
v okresech Praha-západ a Mladá Boleslav překročila ODS 11 %, což je srovnatelné s „pražským“ výsledkem. Celkově vítězná sociální demokracie tu
nedosáhla ani na „pražských“ 14 % (méně měli
sociální demokraté ve středních Čechách jen
v okresu Praha-západ). Stejně tak podprůměrný
výsledek tu zaznamenali i komunisté (9,7 %). Dodejme, že lidovci nepřekročili ani v kraji, ani v našem okrese 5% hranici, zisk Okamurova Úsvitu je
pod republikovými čísly.
Volební výsledek v Líbeznicích výrazně ovlivnila
kandidatura zdejšího starosty Martina Kupky
(ODS). Líbeznice jsou tak jednou z nemnoha obcí,
kde ODS dokonce zvítězila (25,8 %).
Volební účast ve Středočeském kraji (61,5 %) je
tradičně vyšší než celostátní číslo (59,5 %). V rámci
kraje jsou voliči z okresu Praha-východ (spolu se
sousedy z okresu Praha-západ) nejaktivnější
(66,0 %; v Líbeznicích dokonce 70,6 %).
(Data čerpána ze serveru www.volby.cz.)
-kk-
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 OBECNÍ POLICIE
Falešní popeláři
Hlídky obecní policie zasahovaly v obci Líbeznice ve dnech 1. 11. 2013 v ul. U Cihelny a 7. 11.
2013 v ul. Ve Dvoře proti dotěrným osobám, které
se vydávaly za pracovníky popelářské firmy, zvo
nily na domy a požadovaly od majitelů finanční
příspěvek. Obecní policie upozorňuje všechny občany, aby s těmito osobami nenavazovali žádný
kontakt, zejména je nevpouštěli na pozemek
a v případě jejich pohybu v obci, aby okamžitě
upozornili obecní policii.  

stupku. Řidič podle zákona nesmí obtěžovat ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
ani jiné osoby zejména nadměrným hlukem. Zvukové výstražné znamení smí naopak podle zákona
použít, jen je-li to nutné k odvrácení přímo hrozícího nebezpečí. K tomuto muž uvedl, že s přestupkem nesouhlasí, a proto bylo jeho jednání hlídkou
OP postoupeno pro podezření ze spáchání přestupku místně příslušnému odboru dopravy ke
správnímu řízení.

Drzý zloděj
Dne 21. 10. 2013 přijala hlídka OP oznámení
o tom, že v obci Líbeznice v ul. Nádražní dosud
neztotožněný pachatel odcizil v odpoledních hodinách ze zde zaparkovaného osobního motorového
vozidla Mercedes dvě alu kola v hodnotě 10 000 Kč
a vozidlo podložil cihlami. Vzhledem k podezření,
že se pachatelé krádeže vrátí na místo činu pro
zbylá kola, která na napadeném vozidle zůstala,
bylo vozidlo ponecháno na místě a ze strany oznamovatele bylo průběžně střeženo. Staré známé
rčení o tom, jak se pachatel vrací na místo činu, se
potvrdilo 22. 10. 2013 v 0.45 hod., kdy oznamovatel opět kontaktoval obecní policii s tím, že se
u napadeného vozidla pohybují dvě osoby a jedna

Kontakt na obecní polici. Foto -archiv-

Troubící řidič
dodávky
Dne 29. 10. 2013 řešila hlídka OP chování řidiče
bílé dodávky z Neratovic, který při průjezdu obcí
Líbeznice ul. Mělnickou před zvýšeným přechodem u autobusové zastávky Líbeznice I. pravidelně
a vytrvale užíval zvukové znamení. Po zjištění totožnosti řidiče muž hlídce uvedl, že troubí schválně, protože odvrací nebezpečí, které vzniká, když
vozidlem najíždí na zvýšený přechod pro chodce.
Poté byl muž poučen o tom, že se dopouští pře-

Zvýšený přechod v Mělnické ulici. Foto archiv

23. Vejšlap Mratínský potok se na podzim letošního roku velmi vydařil.
Celkově na tuto akci dorazilo 101 účastníků.
Z Líbeznic to bylo 80 sportovců – 52 cyklistů (29
žen a 23 mužů) a 28 pěších turistů (22 žen a 6
mužů). Nejstarší turistka byla z Líbeznic (ročník
1937) a nejmladší byly dvě děti v kočárku s datem
narození 2012. Holčička z Neratovic a chlapeček
z Měšic. Z Měšic dorazilo ke startu 21 účastníků –
pěších 13 (10 žen a 3 muži) a cyklistů 8 (z toho 5
žen a 3 muži).
Jak je vidět, účast byla v širokém věkovém rozpětí, tak jako každý rok. I přes ranní chladno přálo počasí a po celý den cyklisty i pěšáky provázelo sluníčko a dobrá nálada. Cestou bylo možno
navštívit nejen občerstvovací zastávky, ale také
kulturní památky . Děkujeme všem, kteří přišli na
start do Líbeznic i do Měšic. Budeme se těšit zase
na setkání při VEJŠLAPU opět v roce 2014 na
jaře. Sledujte naše stránky www.pochod.unas.cz.
Organizátoři akce Knihovna Třeboradice a Líbeznice, zahrádkáři Líbeznice a TJ Sokol Líbeznice.

 poděkování
DOBŘÍ MUŽI NEVYMŘELI
Tentokrát pachatel na kradená kola dojel.
Foto Rudolf Sedlák
z těchto osob povoluje na vozidle zbylá kola. Hlídka OP se okamžitě dostavila na místo, kde zadržela muže a ženu, kteří tvrdili, že zde odpočívají
a s krádeží kol nemají nic společného. Hlídkou OP
byla na místo přivolána hlídka OO PČR Odolena
Voda společně s kriminalistickým technikem, kdy
byla provedena prohlídka vozidla, kterým pachatelé na místo přijeli. Na tomto vozidle již byla namontována alu kola, která odcizili v odpoledních
hodinách. Ve vozidle byly mimo jiné nalezeny připravené další cihly pro podložení. Obě osoby byly
převezeny do policejní cely, kde jim bylo následně
policejním orgánem sděleno obvinění z přečinu krádeže, kde jim v případě odsouzení hrozí
dvouletý trest odnětí svobody.
Rudolf Sedlák

V neděli dne 30. 6. 2013 jeli Mělnickou ulicí
Martin Konvička a Ivo Sedliak, když zaslechli volání
o pomoc a viděli zakrvácenou a pobitou starou
paní, která ležela před zamčenými vchodovými
dveřmi. Okamžitě přeskočili plot, paní posadili na
židli a zavolali záchrannou službu. Celou dobu do
příjezdu sanitky (cca 20 minut) u paní posečkali.
Patří jim velký dík.
Věra Krocová (Bořanovice)

Poděkování Obecní policii
Chtěl bych touto cestou poděkovat veliteli OP
Rudolfu Sedlákovi, který i v pozdních nočních hodinách (dvě hodiny po půlnoci) pomohl při zadržení
nenechavého občana, chyceného přímo při krádeži. Poté ještě asi dvě hodiny asistoval přivolaným
kolegům z OO PČR Odolena Voda při vyšetřování
tohoto činu. Je vidět, že naše policie nikdy nespí!
Děkuji.
Jan Zábal

Ve volných chvílích jsme nacvičovali básničky
a písničku na tuto akci. Všechny děti, i ty nejmenší, pochopily, že jde o něco výjimečného jak
pro ně, tak pro samotné oslavence. Nejenže přišly slavnostně oblečeny, ale i chování bylo přímo
ukázkové. Mezi jednotlivými výstupy byly trpělivé
a ukázněné, což je pro tak malé človíčky hodně
obtížné. Myslím si, že vystoupit pětkrát za sebou
během dopoledne či odpoledne je velmi náročné
i pro profesionála. Děti to zvládly skvěle. Za to
jim patří velká pochvala.

Vítání malých
občánků o něco
většími občánky

4

Ohlédnutí
za podzimním
Vejšlapem

Alena Krbcová

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Hlavní událostí tohoto měsíce se pro některé
děti v naší mateřské škole stalo slavnostní
vítání občánků do obce Líbeznice.

 TÉMA

Letošní vítání občanků. Foto Jiřina Svobodová

Jiřina Svobodová
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Areál zdraví
– Arčo
Je oblíbeným místem, ve kterém již několik
generací obyvatel Líbeznic aktivně tráví volný čas. Původně (ve druhé polovině 19. století) se na jeho místě nazývaném Pod Chrupavkou nacházela deponie místního cukrovaru, která však ve 2. polovině 20. století
zanikla.
V tomto prostoru v blízkosti potoka Makůvky si
líbezničtí skauti po obnovení skautské organizace
v roce1968 začali budovat klubovnu. V té době byl
vůdcem střediska Ladislav Šíla. Pamatuji si na sázení břízek kolem chaty, do kterého se zapojil i místní
velmi oblíbený pan farář Hak. Po zastavení skautské organizace v roce 1970 zůstala chata-klubovna opuštěná, a tak se tehdejší vedení obce rozhodlo využívat ji dále pro sportovní účely.
Rok 1971 byl velmi složitý po všech stánkách.
Ale přesto se dala dohromady skupina nadšenců,
kteří začali budovat další sportovní zázemí v obci,
jež mělo sloužit veřejnosti. Samozřejmě u těchto
aktivit vždy stáli a stojí lidé, kteří se sami dokážou
nadchnout pro věc a přesvědčit pro ni i své okolí.
Za všechny bych jmenovala Milana Korejse a Jana
Vondráše. Právě oni byli ti, kteří dokázali získávat
lidi ve svém okolí. Každého navíc odměňovali tehdejším místním platidlem – pralinkou.
Ale skutečných peněž bylo vždy pomálu. Finance se sháněly porůznu. Nějakou korunou přispěla

 POZVÁNKy
Vláďa Hron
a Zdeněk Izer
v Líbeznicích
Líbeznické divadlo připravilo pro místní občany dvě hostující představení pro dospělé.
A obě budou premiéry!!!
První je nová show
čtyřnásobného držitele televizních cen TýTý
Vládi Hrona s názvem
One man show 2014,
během níž diváci cestují pestrým světem
hudby. Vláďa v devadesáti minutách postupně představí největší hity světové
i domácí pop scény.
Vláďa Hron. Foto archiv
Vše bez použití playbacku, v originálních tóninách a stopážích. Jako
vždy nechybí satira formou mluvených imitací, aktuální vtipy a glosy. Představení se koná 3. února
2014 v 19.00.
Dále jsme pro vás připravili premiéru zábavné
show všestranného baviče Zdeňka Izera. Nový pořad se jmenuje Furtluftdurch tour a diváci se setkají s jeho jedinečným a nezaměnitelným humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné
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Z letošního otevírání dětského hřiště v Arču Foto Luboš Kovář
obec a TJ Sokol Líbeznice. Také se pořádaly sběry
železného šrotu. Lidé pracovali samozřejmě zcela
zdarma. Později se podařilo získávat štědřejší
sponzory, kterými byly Řempo Praha, JZD Budoucnost a Česká spořitelna. Začalo tak vznikat sportovní zázemí pro atletiku, stolní tenis, košíkovou.
Stavba Areálu se prováděla po etapách. Nejdříve
byla souběžná vodoteč svedena do potoka Makůvky. Následně bylo její koryto zavezeno. Poté byl
také zavezen taras, který původně sloužil řepné
dráze při nakládce. Na této stráni a kolem celého
Areálu bylo vysazeno cca 700 různých druhů keřů
a stromů.
Později malá chata nedokázala uspokojit velký
zájem stolních tenistů, a tak byla postavena další,
větší budova. Základy k ní vybudovalo JZD Líbeznice. Samotná stavba pocházela z dřevařských závodů v Doksech.
Ve stejné době místní nadšenci vybudovali další
hřiště na odbíjenou a tenisové kurty. Vzniklo i místo pro dětský koutek s houpačkami, prolézačkou
a brouzdalištěm. Za malou chatou byla vybudová-

na venkovní umývárna. U budov vyrostly plechové
garáže, které sloužily pro uschování sportovního
nářadí.
V Areálu se konaly „Dětské dny“, turnaje v nohejbalu a tenisu, turnaje stolního tenisu. Tehdy
byl oblíbený slogan Buď fit. Konaly se zde oslavy
1. máje, okrsková cvičení: Spartakiády, cvičení podniku Řempo Praha v civilní obraně, závody v lehké
atletce nebo nezapomenutelné oslavy 750 let Líbeznic.
Dnes se možná někomu může zdát zvláštní, že
lidé chodili zdarma budovat díla, která pak sloužila všem. Těžko se spočítají stovky a stovky brigádnických hodin, které kdy odpracovali občané Líbeznic. V současné době se zde budují další
sportoviště.
Domnívám se, že je na místě poděkovat všem,
kteří se kdy zasloužili o vznik tohoto důležitého
sportovního a i komunikačního centra obce.

scénky, parodie nejrůznějších televizních pořadů
a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět
obohacené nejrůznějšími zábavnými kostýmy
a převleky. Zkrátka těžký útok na vaši bránici, který si rozhodně nenechte ujít! Partnerkou Zdeňka
Izera v novém programu bude opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka Vaňková.
Všechny příznivce Zdeňkova humoru zveme symbolicky na Apríla 1. dubna 2014 v 19.00 hod.
Vstupenky na obě premiéry jsou již v předprodeji,
takže máte zajímavý tip třeba na vánoční dárek
pod stromeček.
Pro děti uvádíme v předvánoční čas oblíbené vánoční představení našeho principála Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek! Aktuální
program divadla naleznete vždy na www.divadlokouzel.cz, kde si můžete vstupenky na všechna
představení zakoupit online. Dále si vstupenky můžete zakoupit přímo v Líbeznicích každý den vyjma
pondělí od 10:00 do 22:00 hodin v Restaurantu
Katran.
Dana Panošová

Kurz vázání adventního věnce

Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

Stonožka Líbeznice, o. s. srdečně zve všechny
slečny, maminky a babičky na kurz vázání adventního věnce. Další kreativní setkání pod vedením zkušené floristky Šárky Kettnerové se uskuteční v sobotu 30. listopadu od10.30 a od 13.30 v Komunitním
centru Archa. Cena: 250 Kč za věnec. Přihlásit se
můžete do 28. listopadu na telefonním čísle 604
251 990 nebo mailem na mmkupka@seznam.cz.

Začátek adventu v Líbeznicích
Kulturní výbor obce Líbeznice zve v neděli
1. prosince 2013 od 11.00 hodin na Vánoční
trhy, které se uskuteční na Mírovém náměstí
v prostoru u kostela. Ve stejný den v 17.00 hodin
proběhne na tradičním místě slavnostní rozsvícení vánočního stromu se společným zpěvem
koled a v 18.00 hodin začne v kostele sv. Martina
Adventní koncert. Vystoupí úspěšný dětský
sbor Zvonky Praha.

Prohlídka vánoční knihovny
Obecní knihovna Líbeznice zve ve čtvrtek
12. prosince 2013 od 14 hodin do 20 hodin na
prohlídku vánoční knihovny. Co vás čeká? Vánočně vyzdobená knihovna, vánoční skladby zahrané
žáky ze ZUŠ a čtenářkou Aničkou, vánoční čaj
a cukroví a nové knihy pod stromečkem pro čtenáře. Hlavně setkání a posezení v příjemné, předvánoční atmosféře knihovny.

2. vánoční líbeznění

Zdeněk Izer a Šárka Vaňková. Foto archiv

se koná 18. prosince od 18 hodin v tělocvičně
ZŠ. Vystoupí žáci hudebího a tanečního oboru,
k vidění budou práce žáků výtvarného oboru.
Srdečně vás zveme.
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 líbeznické spolky
PSÍ DOBRODRUŽSTVÍ

Halloween Party
Čarodějnické klobouky, škrabošky, hudba
a dobrá nálada, to vše patřilo dne 30. října
k zahájení Halloweenské Party v Lodičce.

Po čtyřech v místním mateřském centru nelezli jen nejmladší Líbezničánci, ale 14. listopadu i dva psi.
Ano, je s podivem, že nebyl v přilehlé lékárně či
knihovně slyšet žádný štěkot vykulených šelem
z toho nekoordinovaného lidského hemžení, protože ten den Lodička doslova praskala ve švech. Vysvětlení je jednoduché – psi neštěkali, protože jsou
náležitě vycvičení, a tak klidně snášejí provozování
všemožných aktivit na svém těle. Šestnáct maminek,
jeden tatínek a jedna babička s dvaceti mrňaty žasli
nad dovednostmi a trpělivostí retrívřice Sáry a parson russell teriérky Kiki. Pod zkušeným vedením své
majitelky, canisterapeutky Ivy Sieberové, si děti pejsky učesaly, přeskakovaly je, podlézaly pod nimi,
házely jim aport a nakonec si neohroženě položily
na břicho piškoty a nechaly je tuto odměnu zbaštit.
Psi nakonec s dětmi strávili na rozdíl od plánovaných
45 minut celé dopoledne. Díky sponzorskému daru
společnosti Active24, která je poskytovatelem webhostingu a registrátorem internetových domén, si
mohl každý účastník na flash disku rovnou odnést
fotografie i s krátkým videem a mít tak památku na
vskutku netypický batolecí den.
Andrea Gruntová

Nejklidnější psí kamarádi na světě. Foto
Andrea Gruntová

Za pokladem
Líbeznického
skřítka
Možná jste v neděli 17. listopadu potkali
v Líbeznicích početný lampiónový průvod.
Mlha byla sice tak hustá, že by se dala krájet,
přesto vyrazilo mnoho místních i přespolních za pokladem Líbeznického skřítka, který
byl schovaný na neznámém místě.

Halloweenské nadšení v Arše. Foto Andrea
Gruntová
Přestože letošní úroda dýní zkomplikovala život
nejednomu organizátorovi akcí s nimi spojenými,
nenechal nás náš velkolepý dodavatel Zahrad
nictví Líbeznice v čele se Štěpánem Šmerdou na
holičkách, a podpořil Halloweenskou Party Lodičky věnováním dekorativních tykviček.
Několik posledních dýní se nám podařilo zakoupit i v jednom z hobby marketů, a tak abraka dabra společně s dětmi jsme vykouzlili strašidýlka
různých velikostí i tvarů, jež doplnila výzdobu nejedné líbeznické zahrádky. Ti, kteří vyčerpali veškerý denní limit kreativity a trpělivosti s různorodými
materiály, mohli načerpat energii v herničce při
objevování krásných, nových hraček, věnovaných
naší věrnou loňskou návštěvnicí.
Děkujeme Kamile Velebové za zapůjčení efektní
výzdoby, výrobu tematických šablon na zápichy do
květináčů a především za dary v podobě kvalitních
hraček.
Za kolektiv MC Lodičky
Andrea Gruntová a Šárka Šádková

Cestu za pokladem lemovaly malé lampičky
a děti během putování musely plnit různé úkoly,
které je přibližovaly blíže k pokladu. Lampióny
v dětských ručkách dodávaly celé akci tajemný nádech a doplňovaly tajuplnou atmosféru. Poklad
plný zlatých mincí byl nakonec úspěšně nalezen
a zážitky se probíraly u hrnku horkého čaje na zahradě rodiny Šádkových, která celou akci pro své
známé, místní i přespolní, připravila. Důvodem
bylo setkání samotné, příležitost popovídat si, pobavit se, projít se a zasoutěžit a také si průvodem
připomenout slavnostní den a státní svátek. Právě
podobné drobné akce jsou kořením sousedského
života a přejme si více takových. Šádkovým děkujeme za nevšední a zajímavý zážitek a ochotu i nasazení při jeho přípravě.
-fgr-

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme listopadovým jubilantům: Vonášková Jiřina – 75 let, Brabcová Jana – 70 let, Vondrášková Katarina – 70 let, Havlíčková Daniela –
60 let, Menšík Jiří – 60 let.

 upozornění
V pondělí 23.12.2013 bude obecní i stavební
úřad otevřen pouze do 12.00 hodin.

AUTOSKLO
PRODEJ A VÝMĚNA
AUTOSKEL • PNEUSERVIS
Líbeznice – Mělnická 40

HLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
A VYŘÍZENÍ FORMALIT
VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL
„ZDARMA“
Otevřeno:
Po–Pá 8:00–16:00 hod.,
po dohodě možno So, No
Tel.: 604 809 003
Služby jsou poskytovány
pro všechny typy automobilů!
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D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz

dkgips.cz
STAVEBNINY

„ M ám
a jsm e nový e
- s ho
e na
p
Face
b o ok
u...“

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.)
• e-shop (profesně členěný)
• facebook (DK Gips)
...těšíme se na vaši návštěvu

Líbeznický zpravodaj 11/2013

e-shop

(dkgips.cz)
(DK Gips)
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centrum
volného
času

ZUŠ LÍBEZNICE HLEDÁ

v kUrZecH Si MŮŽeTe reZervovaT on-Line
 MíSTa
na www.cvcmesice.cz v ZÁLoŽce PLavÁní

kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči  kurzy pro
skupinky samostatně plavajících dětí od 4 do 6 let  nerezový
bazén pouze pro organizované činnosti  nadstandardní vybavení plaveckými pomůckami  prostorné šatny se vším komfortem  útulné zázemí  možnost nahrazování všech omluvených
lekcí v rámci kurzu  dohled na sourozence v herně s dozorem

MĚŠICE

CVČ baví
a vzdělává

Průběžně otvíráme
NOVÉ kurzy PlaVáNí!

Další zajímavý program
pro všechny věkové kategorie
cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a tai ji  aquaerobic  hudebka  keramika  jazyky  počítačová gramotnost  předporodní příprava a mnoho dalšího
navíc co-working – možnost hodinového pronájmu kancelářského místa  přednášky a semináře  jednorázové akce 
víkendový pronájem bazénu i dalších prostor  kavárna s výbornou kávou a dalším občerstvením  výstavy
více na

www.cvcmesice.cz
cowork
ing

Učitele hry na kytaru
v rozsahu cca půl úvazku.
Vyučování v pondělí a ve středu.
Podmínkou je odborné vzdělání
(konzervatoř, AMU) v oboru.
Nástup k 1. 1. 2014.

Učitele výtvarného oboru
v rozsahu tří hodiny týdně.
Vzdělání v oboru podmínkou.
Vyučování probíhá v pondělí.
Nástup k 1. 1. 2014.
Kontakt:
Roman Novotný
tel.: 773 796 870

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPEKTRUM, s.r.o.
Kytlická 757, 190 00 Praha 9-Prosek

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Nabízíme
školu rodinného typu s individuálním přístupem pedagogů
k dětem
počet maximálně 20 žáků ve třídě
rozšířenou výuku anglického jazyka od první třídy
dvě hodiny anglické konverzace týdně s rodilým mluvčím
přípravu a testování angličtiny Cambridge ESOL u British
Council
interaktivní tabule, dataprojektory, počítačovou učebnu
srovnávací testy pro žáky SCIO
školní družinu s provozem od 7:00 do 17:30 hod.
nabídku kroužků v budově školy
školní zahradu k relaxaci dětí a k činnostem se školní
družinou
FRAUS pracovní sešity a interaktivní učebnice
spolupráce s Trojským víceletým gymnáziem
a s víceletým gymnáziem ARCUS
„Hrajeme si na školu“ – program pro předškoláky:
28. 11. 2013 a 14. 1. 2014 v 16:30 – 18:00 hod.

Dny otevřených dveří:
28. 11. 2013 a 14. 1. 2014 v 9:00–12:00 a 14:0 –17:00 hod.
Zápis do 1. třídy:
16. 1. 2014 ve 14:00–17:00 a 17. 1. 2014
ve 14:00–16:00 hod.
http://www.zsspektrum.cz
jednatel@zsspektrum.cz
reditel@zsspektrum.cz
tel.: 283 882 044, 242 483 840
Stále je možno přihlásit žáky do 3. třídy.

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

VJEZDOVÉ BRÁNY · PLOTOVÉ SYSTÉMY
· POHONY VRAT A BRAN · PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE
· MARKÝZY · ZÁVORY · HLINÍKOVÉ PERGOLY
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

Kalendář akcí pro rok 2013
1. 12.	Vánoční trhy, koncert v kostele sv. Martina
24. 12. Vánoční punč
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