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 TÉMA měsíce
Bypass okružní křižovatky
ve Zdibech v provozu!

První auta na bypassu. Foto -mkNa nový bypass okružní křižovatky u nájezdu na dálnici D8 ve Zdibech vyjela poprvé
v úterý 10. prosince 2013 po 8. hodině auta.

ky měly zkrátit co možná nejvíce a návazně na to
by se měla též zlepšit průjezdnost blízkou stykovou
křižovatkou na protilehlém sjezdu z dálnice, která
byla související kolonou také postižena. Podle do
Jde o první krok pro zlepšení průjezdnosti frek pravního modelu, který byl pro tyto účely zpraco
ventované dálniční křižovatky. Podle projektantů ván, by úprava měla fungovat a kolony by se měly
by už tato úprava měla zkrátit kolony ze směru od opravdu citelně zkrátit,“ říká Martin Höfler.
Mělníka, které se před křižovatkou v době doprav
„Vítáme dokončení bypassu jako první krok
ních špiček tvoří. Ředitelství silnic a dálnic vyslyšelo k odstranění úzkého hrdla, které představuje pro
prosby Líbeznic a dalších okolních obcí a přípravu dopravu do Prahy i z Prahy napojení na dálnici D8
i realizaci stavby zvládlo ještě v letošním roce.
ve Zdibech. Je to zásadní podmínka, aby více řidičů
Bypass postavila za necelé tři měsíce společnost využívalo obchvat Líbeznic. Další etapou je vybudo
Swietelsky stavební. Investiční náklady představo vání sjezdové rampy z dálnice D8 na silnici I/9
valy necelých pět miliónů korun.
ve směru na Neratovice a Mělník,“ říká líbeznický
Podle Martina Höflera, ředitele společnosti PU starosta Martin Kupka. Na nezbytnou úpravu dál
DIS, která stavbu projektovala, by se dopravní situ niční křižovatky přitom upozorňovali líbezničtí za
ace v celém uzlu mohla zlepšit. „Byla snaha vypro stupitelé v čele s Janem Vondrášem už při jedná
jektovat bypass co nejdelší, aby se řidiči mohli ních o obchvatu. Samotný bypas by zcela určitě
rozřadit do svých směrů před okružní křižovatkou letos nestál, kdyby se o to vytrvale nesnažili právě
co nejdříve. Tím by se kolony na vjezdu do křižovat lidé z Líbeznic.
Starostové obcí regionu MAS Nad
Prahou se chtějí co nejdříve obrátit na
ministra dopravy i na ředitele ŘSD,
aby přípravu sjezdové rampy urychlili.
„Jde samozřejmě i o bezpečnost pro
vozu. Kolony odbočujících vozidel,
které v odpoledních špičkových hodi
nách zasahují až na dálnici, výrazně
zvyšují riziko dopravních nehod,“ do
plňuje starosta Líbeznic.
Ve finále by mělo dojít k přestavbě
celé křižovatky. Budoucí podobu
MUK Zdiby představuje internetová
stránka www.doprahybezinfarktu.
cz. Prostřednictvím tohoto webu
může také široká veřejnost podpořit
další úpravy dálniční křižovatky.
MUK Zdiby z ptačí perspektivy. Foto Martin Kratochvíl
-mk-

Líbeznický zpravodaj 12/2013

✍ SLOVO STAROSTY
Milí čtenáři,
rád bych, aby toto vánoční číslo Líbeznického
zpravodaje přispělo k vánoční atmosféře v celé
obci. Hned na další straně si můžete přečíst rozhovor s páterem Vladimírem Málkem, který bude
sloužit všechny vánoční mše v našem kostele sv.
Martina. Zároveň ale budeme na dalších stranách
trochu účtovat, jak se sluší na konec roku.
Hlavní zprávou prosince je nepochybně otevření
bypassu okružní křižovatky na MUK Zdiby. Pokud
nebudou každé ráno stát fronty „na kopci“, mohlo
by se znovu trochu ulevit Líbeznicím. Na začátek
roku chystáme informační akci pro řidiče jako další
pobídnutí k využívání obchvatu a cesty po dálnici
D8. Dopravní ruch v obci bude nepochybně i jedním z významných témat příštího roku. Chystáme
se vybudovat zvýšený přechod pro chodce na Mírovém náměstí a pečlivě vyhodnotíme, jak bypass
ovlivnil průjezd obcí. Na základě toho budeme
v obecním zastupitelstvu zvažovat další opatření.
Rok 2013 byl i pro naši obec nabitý událostmi
a změnami. Jistě nejvýznamnější z nich byla rekonstrukce základní školy a rozšíření mateřské školy.
Podařilo se vybudovat další metry chodníků a rekonstruovat alespoň pár metrů komunikací. Byl jsem
docela překvapený, když jsem se snažil rozpomenout na všechno, co se letos v obci přihodilo. Pro
jistotu jsme alespoň to nejdůležitější sepsali. Snad
v tom přehledu uprostřed zpravodaje najdete počin,
který pomohl i vám. Pořád ale zůstává mnoho věcí,
které by bylo potřeba změnit. Trápíme se například
nad stavem panelových cest (Bořanovická, Pakoměřická, Bedřicha Smetany). Jejich rekonstrukce bude
hodně finančně náročná a s ohledem na omezené
možnosti na ni určitě v příštím roce nedojde. Díky
úspěchu v dotačním řízení budeme mít ale příležitost rekonstruovat hned dvě komunikace, kde dosud pevný povrch nebyl vůbec – Sportovní a Školskou. Novou podobu by mělo dostat celé prostranství
před školou, kde se každé všední ráno opakuje dramatická dopravní situace. Snad také v prvních měsících nového roku konečně získáme nové vozidlo pro
hasiče. Osudem každé obce a každého starosty je,
že nemohou vyhovět všem. Vždycky se najde více
příležitostí pro stížnost než pro příznivou odezvu.
Přesto věřím, že i zmíněný přehled letošních počinů
ukazuje, že se obec dobře rozvíjí.
Pořád je kolem nás dost důvodů k nespokojenosti. Je velmi jednoduché podlehnout špatné náladě a problémy zveličovat. Osobně se bráním podléhat tomuto rozšířenému způsobu sebetrýznění.
Vždycky hodně záleží na tom, z jakého úhlu se na
věci podíváte. Rád bych Vám s příchodem letošních
Vánoc popřál co největší odolnost vůči špatným
zprávám, co nejvíce energie dívat se na svět v příznivém světle a také pro to správné nasvícení co nejvíce dělat. Přeji Vám klidné a krásné vánoční dny
v rodinném a třeba i sousedském kruhu a také
dobré vykročení do roku příštího, pevné zdraví
a nezbytnou dávku štěstí.
Těším se na setkání s vánočním punčem a betlémským světlem na Štědrý den ve 14 hodin před
kostelem.
Martin Kupka
Váš starosta
Číslo měsíce: 2500 – to je počet rozsvícených
svíček na vánočním stromu

1

Líbeznický



zpravodaj č .

12,

prosinec

2013,

ročník

11

ROZHOVOR

Život není čas,
ale setkání
Téměř každou neděli se jeho hlas ozývá
v kostele sv. Martina v Líbeznicích. Kromě
toho jej ale můžete slyšet při nejrůznějších
televizních a rozhlasových přenosech významných událostí římskotalické círke. Komentuje přenosy půlnočních mší, velkých
svátečních mší ve Vatikánu. Má za sebou bohatou dráhu duchovního. Jaká je jeho služba, o tom hovoří kněz Mons. Mgr. Vladimír
Málek v následujícím rozhovoru.
Jak jste se vlastně dostal ke studiu teologie
a k duchovní službě?

Byl život studenta teologie výrazně odlišný
od života jiných studentů?
Ano i ne. Příprava na kněžské povolání spočívá
na dvou pilířích, z nichž jeden představuje vysoko
školské studium spojené se zkouškami, učením
i prázdninami a druhým je pobyt v semináři. Ten je
odlišný od vysokoškolské koleje, protože se řídí
stanovenými pravidly a jeho cílem je formace stu
denta, osvojení si života ve společenství pod do
hledem představených a duchovních průvodců
i v kolegialitě s ostatními. Jakkoli se pravidla muse
la dodržovat, bylo nás v určitém období v Litomě
řicích pohromadě i 300 mladých mužů (řeklo by se
kluků) z celé republiky a tak si jistě dovedete před
stavit, jaké klukovské nápady se pro zpestření spo
lečného pobytu v hlavách leckdy zrodily... Katolic
ká teologická fakulta byla v době minulého režimu
právě v Litoměřicích.
Jedna moje adventní vzpomínka se váže k to
muto předvánočnímu období. Ve společné jídelně
jsme už tehdy mívali krásný adventní věnec. Před
večeří, zcela potmě, jen se světlem svící zapále
ných na věnci, do ticha a tmy zazníval náš zpěv:
„Ejhle, Hospodin přijde…“. To malé světýlko pro
nikalo tmou a atmosféra se silně dotýkala srdce.
Část veřejnosti hledí na duchovní službu
jako na úděl asketický a od běžného života
docela odtržený. Třeba i proto, že katoličtí
kněží žijí v celibátu. Jak vnímáte tuto výlučnost?

Vladimír Málek
Pokud jde o moji životní cestu a rozhodnutí stát
se katolickým knězem, hrálo zde roli hned několik
činitelů. Především jsem vyrůstal ve věřící rodině,
jsme čtyři sourozenci, ve které nás naši rodiče vy
chovávali a vedli k hodnotám, které sami přijali
a žili. Nedomnívejte se, prosím, že jsme byli nábo
ženskými fanatiky, víra zkrátka tvořila a tvoří zá
klad našich životů a vždy pro nás byla zdrojem ra
dosti a pokoje. Svým rodičům jsem vedle všeho
nejvíce vděčný za čas, který nám věnovali,.
Ovlivnili mne i výborní kněží, kteří v našem měs
tě působili (pocházím z Hlinska v Čechách) a spo
lečenství mladých lidí, se kterými jsem se stýkal.
V té době se jen z Hlinska několik mužů, spolužá
ků připravovalo na kněžství. V roce 1990 jsme od
sud byli tři.
Kněžské poslání ale chápu především jako povo
lání, kterým sám Bůh oslovuje člověka a v tomto
smyslu pro mne asi nejdůležitějším bylo právě toto
Boží pozvání, které jsem zachytil ve chvíli rozhodo
vání o svém životě, pozvání, které v sobě nese jen
těžko sdělitelné tajemství. Snad by se dalo přirov
nat ke vztahu dvou mladých lidí a k otázce, proč si
jeden vybere právě toho konkrétního partnera,
když jeho rodina nebo okolí by to vidělo naprosto
jinak…
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Celibát vnímám jako svobodu „pro“, pro Boha
a pro druhé lidi. Tím, že nemám povinnosti vzhle
dem k rodině, mohu se mnohem více věnovat bliž
ním. Řekl bych, že díky tomu jsem s lidmi daleko
víc, než kdybych žil v manželství. Je to volba. I člo
věk žijící v manželství takovou volbu činí vůči jed
nomu člověku a pak je potřebné snažit se ji denně
žít. Mám pocit, že dneska se lidé takové celoživot
ní volby (ať pro kněžství nebo pro manželství) obá
vají, nechtějí se „vázat“ na celý život. Proto se
v současnosti posouvá i hranice věku, ve kterém se
mladí lidé žení a vdávají a mají děti. Leckdo, právě
z obavy závazku a tíživé odpovědnosti raději volí
volný způsob života. Nicméně kněz je člověk jako
kterýkoli jiný, má své chyby a nedostatky a sám
v tom rozhodně nejsem výjimkou.
Jako student teologie jsem své studium musel
na dva roky přerušit a jít na základní vojenskou
službu. Byla to velká zkušenost, která mne spíš
v mém rozhodnutí upevnila, ale zároveň mě přiblí
žila k vrstevníkům v armádě, měl jsem možnost

poznat i tento styl života. Dost těžkým pak byl ná
vrat po vojně, když většina spolužáků už byla
o dva roky výše, takřka před závěrem studia. V té
době jako bych začínal znovu…
Pracoval jste nějaký čas jako pomocný redaktor
Vatikánského rozhlasu. Co ta spolupráce obnášela? Byl jste tehdy ve Vatikánu? Jaké bylo pracovat
ve Vatikánu? To není stát, jako každý jiný? Jak, se
vám tam žilo?
Ano, máte pravdu, v letech 1991–1994 jsem žil
v Římě a rok pracoval ve Vatikánském rozhlase
a zároveň se věnoval postgraduálnímu studiu na
Papežské gregoriánské univerzitě. Do Itálie jsem
přišel jako čerstvý absolvent, už kněz, a dostal
jsem se k práci ve sdělovacím prostředku, který
jsme doma poslouchávali. Setkal jsem se s lidmi,
které jsem znal jen podle hlasu. Byl to v mnoha
ohledech naprosto nový svět. Vzpomínám si na
návštěvu své sestry, která po prohlídce budovy
rozhlasu konstatovala, že tak krásné pracoviště
neviděla. Nešlo jen o technické vymoženosti a sa
motnou atmosféru místa a prostředí, světa, který
prakticky do té doby byl pro nás velkou nezná
mou, ale také o naprosto nové přístupy a přede
vším lidské společenství. Žil jsem v mezinárodním
domě, kde bydleli lidé z 50 zemí světa! Myslím, že
to značně napomohlo rozšířit můj obzor, tedy
v tom smyslu, že jsem se stal velkorysejším v chá
pání druhých. Měl jsem štěstí na představené; do
tajů rozhlasové práce před mikrofonem mne za
svěcoval P. Josef Koláček, popřával mi svobodu
a prostor pro osobní realizaci. Bylo pro mne vel
kou ctí, když jsem v roce 2005 přímo z vatikán
ského Svatopetrského náměstí mohl pro Českou
televizi komentovat pohřeb papeže Jana Pavla II.
a ke spolupráci přizvat právě P. Koláčka. Mnohá
přátelství a zkušenosti z té doby zůstávají i po to
lika letech.
Působil jste několik let také jako osobní sekretář
kardinála Vlka. Jaká to byla práce? Co si pod tím
můžeme představit? Představovala ta spolupráce
s kardinálem i něco víc než jen běžný pracovní
úkol?
To bylo krásných šest let. Nejhorší ovšem byl prv
ní rok, než jsme si na sebe s panem kardinálem
zvykli. Vždyť se jednalo o každodenní kontakt od
časného rána do pozdního večera v úzké spoluprá
ci. Pan kardinál Vlk mne nechal vstoupit do zcela
nového světa a zprostředkoval mi netušené vnímá
ní církve i řešení situací a přístupu k nim. Byl jsem
sekretářem a tudíž přijímal telefonáty, uváděl

Vánoční setkání
Tradiční sousedské Setkání s vánočním punčem a betlémským světlem se uskuteční i letos na Štědrý den ve 14 hodin na Mírovém náměstí před kostelem sv. Martina. Společně si zazpíváme koledy.
Zahrádkáři, baráčníci a hasiči nabídnou punč, svařák, grog a čaj. Skauti budou rozdávat betlémské
světlo. „Pokoj lidem, dobrá vůle.“
Středovečerní mše pro děti
Římskokatolická farnost zve na podvečerní Mši svatou s koledami na Štědrý den od 16 hodin v kostele sv. Martina. Je určena především rodinám s dětmi, ale nejen jim. Celebrovat bude Mons.
Mgr. Vladimír Válek. Na varhany mši doprovodí Iva Štrynclová. Vystoupí i malí hudebníci.
Půlnoční mše v kostele sv. Martina
Římskokatolická farnost a Komorní chrámový sbor Líbeznice zvou srdečně na Štědrý den ve 22 hodin na Půlnoční mši. Hudební program: koledy a pastorely českých mistrů. Účinkuje Komorní chrámový sbor z Líbeznic a na 3 trubky hrají členové rodiny Řápkových z Bořanovic. Řídí a na varhany hraje
Lucie Stollová. Půlnoční mši celebruje Mons. Mgr. Vladimír Málek.
Česká mše vánoční na Silvestra
Římskokatolická farnost a Komorní chrámový sbor Líbeznice zvou srdečně na Silvestra 31. prosince
2013 od 16 hodin na tradiční provedení České mše vánoční pro sóla, sbor, varhany a orchestr Jakuba
Jana Ryby. V líbeznickém kostele sv. Martina letos již po osmadvacáté. Spoluúčinkuje mělnický chrámový sbor, hudebníci místní a hosté z různých pražských těles. Řídí Lucie Stollová.
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 ávštěvy, domlouval program a organizoval diář
n
a vyřizoval korespondenci.
Kromě toho jsem zastával úkol ceremoniáře při
bohoslužbách, a to obnášelo přípravu liturgie
a provázení jejího průběhu. Přes veškeré přípravy
jsme leckdy museli řešit improvizaci, když si napří
klad v závěru jedné bohoslužby vzal slovo jistý pán
a přednesl obsáhlou báseň, která byla zcela mimo
kontext. Ty minuty přednesu mi připadaly neko
nečné…
Před dvěma lety vás papež Benedikt XVI.
jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Co obnáší
tato hodnost či funkce?
Kaplan Jeho Svatosti je vlastně titul, řekněme
výraz určitého ocenění. Je mnoho jiných kněží,
kteří by si to zasloužili mnohem víc než já.
Jak jste se vlastně dostal do samotných Líbeznic?
Vzhledem k tomu, že v současnosti pracuji na
velvyslanectví Vatikánu v Praze, říká se tomu apo
štolská nunciatura, prosil jsem současného pana
kardinála Duku, abych mohl být zároveň v kontak

 TÉMA
Začátek adventu
2013 v Líbeznicích
Rok utekl jako voda a máme tu opět adventní čas.
Ten samozřejmě začal i v Líbeznicích, kde se
v neděli 1. prosince 2013 konalo hned několik
akcí.
Nejprve se v prostoru před kostelem objevily
prodejní stánky, které byly neklamným signálem,
že se tu chystají vánoční trhy. Prodejci od 11 hodin
nabízeli k zakoupení různé zboží – dřevěné výrob
ky, adventní výzdobu, marmelády a mnohé jiné.
Nechybělo ani občerstvení a na zahřátí výborné
svařené víno.
V podvečer se u kostela začali scházet Líbezničtí,
kteří si nechtěli nechat ujít již tradiční setkání při
rozsvěcení vánočního stromu. V 17 hod. se ujal
slova starosta obce Martin Kupka, který všechny
přítomné jako vždy vlídně přivítal a nastínil, co se
ještě ten den bude dít.
Tradičně pak zazněly koledy, které si zazpívali
(nebo alespoň pobroukávali) bez rozdílu věku snad

tu s nějakou farností a věřícími. Nabízely se Líbez
nice, což jsem s povděkem přijal. Nic složitého ani
jiného za tím nebylo. V té době P. Pavel Kuneš,
zdejší farář, potřeboval pomoci vzhledem k tomu,
že sám měl na starosti 8 kostelů v naší oblasti. Nyní
je v Odolena Vodě ustanovený mladý polský kněz
P. Piotr Przechocki, který je i naším farářem (sám
totiž zůstávám rektorem kostela, tedy farářem bez
území). I s Otcem Piotrem skvěle spolupracujeme.
Rádi bychom náš kostel zabezpečili před povětr
nostními vlivy; je naléhavě potřebné dokončit
opravu střechy a nutná by byla i oprava pláště,
k čemuž se ovšem nedostává peněz. S líbeznický
mi farníky jsme se pustili do restaurování jednoho
oltáře. To návštěvníci kostela během vánočních
svátků jistě zaznamenají. S místními se cítím velmi
dobře a vnímám, že jsme vytvořili hezké přátelské
vztahy.
Povídáme si krátce před vánočními svátky
– v adventní době. Už překlad z latiny napovídá, že jde o období očekávání. První, co
v dnešní době příchod adventu signalizuje,
jsou vánoční výklady obchodů. Ono to ale

všichni lidé. Novinkou, a pro mnohé jistě i překva
pením, byl kromě kláves ještě druhý hudební do
provod, o který se postarala hrou na dudy Kateřina
Kovářová. Kromě koled, nám všem dobře zná
mým, také zahrála a zazpívala i koledy ze svého
slováckého rodiště.
Po zpěvu koled se dočkaly hlavně děti, když
po společném odpočítávání se rozsvítil líbeznický
vánoční strom. Letos se na něm rozzářilo o 200
svíček víc oproti loňsku, celkem tedy 2500 světel,
což symbolicky odpovídá počtu obyvatel Líbeznic.
Sledovat v tu chvíli radost a rozzářené oči dětí je
dojemné.
Do avizovaného adventního koncertu v kostele
sv. Martina zbývalo asi půl hodiny. Čekání si lidé
krátili povídáním. Pro mnohé byl nedělní podvečer
příležitostí potkat na jednom místě spoustu souse
dů a známých, se kterými se v podzimním a zim
ním čase nevídají na ulicích a zahradách tak často,
jako za letních dnů.
Málokdo v tu chvíli věděl, že přípravy koncertu
narušil výpadek elektřiny, čehož příznakem byl ne
zvykle potemnělý kostel. Přesto se do něj pomalu
začali scházet ti, kteří přišli na adventní koncert.
Přivítání v kostele se ujal opět starosta Martin
Kupka, který představil velmi úspěšný sbor Zvonky
Praha pod vedením sbormistryně paní prof. Jarmi
ly Novenkové. Krátce také osvětlil důvody přítmí
v kostele a řekl několik vánočně laděných vět.

Mistři pěvci líbezničtí a líbeznický dudák Kateřina Kovářová před
rozsvícením vánočního stromu. Foto Luboš Kovář
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není jen období horečnatého nakupování vánočních dárků… Jsme na prahu vánočního
času, kdy se snad každý člověk zamýšlí i nad
svým životem a nad hodnotami, které se
v obchodě pořídit nedají. Čím jsou svátky
pro Vás?
Ano, Advent je dobou očekávání příchodu (adventus – příchod) Mesiáše, Božího Syna, který
vstupuje do našich lidských dějin jako malé dítě.
Člověk, ať chce nebo ne, touží po štěstí a naplnění
života, kterého nelze dosáhnout jenom dárky
a věcmi. Mne letos provází myšlenka, že Advent by
spíš měl být naším příchodem, návratem k Bohu,
který je pravým zdrojem našeho skutečného štěstí.
Bohu, který čeká na nás! Propojíme-li tyto dva ad
ventní směry příchodu a návratu, vyjde nám průse
čík, totiž setkání. V tom vidím i smysl Vánoc. Ze
mřelý, velmi známý kardinál Tomáš Špidlík, mi do
jedné své knížky jako věnování napsal: „Život není
čas, ale setkání“. Máme-li blízko k druhému člově
ku, máme vlastně blízko k Bohu, i kdybychom
v něj nevěřili... Platí to i naopak!
-mk-

Adventní koncert byl krásný, písně v podání
sboru za doprovodu varhan a klavíru zněly koste
lem opravdu svátečně, ať již od oltáře nebo z kůru.
Že vystoupení sboru bylo úžasné, mohou jistě
potvrdit všichni, kdo si jej do kostela přišli poslech
nout a ocenili jej na závěr velkým potleskem.
Profesionalitu, se kterou se účinkující vypořádali
s komplikací v podobě nefungující elektřiny a tím
i nedostatečného osvětlení, oceňuji mnohem více
po té, co jsem si v rámci přípravy tohoto článku
přečetla komentář na webu Sborového studia Zvo
neček. Ve zprávě o koncertu v něm zakladatel
a současně předseda o. s. Zvoneček – Praha pan
Jan Vančura líčí všechny peripetie, které závada
způsobila, takže např. na noty viděli díky světlu
z mobilu pana starosty a několika dalších ochot
ných lidí.
Ve výsledku se mozaika událostí poskládala tak,
že koncert pan Vančura v článku popisuje jako
„ojedinělý zážitek“. Jako výstižné hodnocení si do
volím citovat jeho slova „... kostel byl plný, atmo
sféra vpravdě tajuplně vánoční a adventní zpívání
tradičně krásné a jímavé…“
Na závěr ještě moje přání: prožijte krásné vánoč
ní svátky plné pohody, radosti, milých setkání, ať
se vám splní alespoň jedno tajné přání. Užijte si
poklidné sváteční dny ve zdraví.
Blanka Holičová Klokanová

Sbor Zvonky Praha na kůru.
Foto Luboš Kovář
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 TÉMA
Voda podraží –
naštěstí jen mírně
Od nového roku zdraží voda. Vlastník vodohospodářské infrastruktury Vodárny Kladno-Mělník, a. s., oznámil nové ceny, kdy součet
vodného a stočného bude od 1. 1. 2014 činit
91,08 Kč za m3. To představuje oproti současnosti zdražení přibližně o 4%. Informaci ke
zveřejnění na úřední desce obec obdržela na
začátku prosince. Obrátila se hned na vedení
společnosti, aby důvody zdražení objasnilo.
Na otázky odpověděl obchodní ředitel společnosti VKM, a.s. Ing. Josef Živnůstek.
Kdo vlastně určuje výši vodného a stoč
ného?
Cena vodného a stočného byla stanovena pro
vozovatelem (Středočeské vodárny, a. s.) v souladu
s výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2013 ze
dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam
zboží s regulovanými cenami a schválena předsta
venstvem VKM.
Co má největší vliv na cenu vodného a stočného?
Největší položkou jsou náklady na provoz vodá
renské infrastruktury, které tvoří cca 44 % nákla
dů, ze kterých se stanovuje cena vodného a stoč
ného. Je ovšem třeba podotknout, že tyto náklady
se v kalkulaci pro rok 2014 nezvyšují.

 TÉMA
To nejdůležitější
kolem plynu
v mobilní
kanceláři
Pražská plynárenská, a. s., ve spolupráci s dceřinou společností Měření dodávek plynu, a. s.,
a ÚMČ Praha – Líbeznice nabízí odběratelům
zemního plynu novou službu – tzv. „mobilní

 obecní

knihovna

Rok 2013 v obecní
knihovně
Obecní knihovna Líbeznice byla po menší rekonstrukci znovu čtenářům otevřena 15. ledna 2013.
V průběhu roku se uskutečnily dva větší projekty
„Líbeznice čtou“ (4 přednášky), Jak se dělá kniha,
Čtení o zahradě, Historie knihoven a Tělo a duše
domácích mazlíčků.

4

Druhou nejvýznamnější položkou je nájemné za
provoz vodárenské infrastruktury, které platí její
provozovatel. Jde vlastně o peníze na obnovu vo
dovodů a kanalizací vlastněných naší společností.
No a třetí nejvýznamnější položkou jsou různé
poplatky a odvody státu, kde lze konstatovat, že
z každého kubíku, za který občan zaplatí vodné
a stočné, bude v roce 2014 státu na daních a ji
ných poplatcích odvedeno více než 16 korun.
Proč dochází k navýšení?
Hlavním důvodem je nárůst nájemného pro rok
2014. Ten je zapříčiněn zejména vklady majetku
obcí, které sice již fungují (fungovaly) v solidárním
systému ceny v tarifní oblasti VKM, ale doposud
nevložily do VKM veškerou vodohospodářskou in
frastrukturu, a tudíž hodnota jejich majetku (který
nebyl majetkem VKM) nevstupovala v minulosti do
výpočtu nájemného.
Tento trend, i když bohužel zvyšuje cenu vody, je
jednoznačně trendem správným, jelikož pouze
majetek, za který provozovatel platí nájemné,
může být řádně obnovován.
V kalkulaci taktéž došlo k posílení položky „do
davatelské opravy“, která byla navýšena o cca 5 mi
liónů korun.
Zjednodušeně lze konstatovat, že nárůst ceny
vodného a stočného pro rok 2014 je zapříčiněn
náklady na obnovu a opravy naší vodárenské infra
struktury, částečně náklady na její rozvoj, ale ne
náklady na provoz této sítě či náklady dalšími.
Jak si stojí cena vodného a stočného v naší
oblasti oproti jiným regionům?
Vodárenství v ČR je značně roztříštěné. Neexistu
je jednotný přístup zejména k tvorbě prostředků na
obnovu sítě. Taktéž podmínky pro zajištění dodávek

obchodní kancelář“, jejímž prostřednictvím si
stávající i potenciální zákazníci Pražské plynárenské, a. s., mohou vyřídit záležitosti, související s odběrem zemního plynu bez návštěvy
kontaktních míst v Praze 2 a 4.
Mobilní kancelář bude umístěna v dodávkovém automobilu Fiat Ducato, označeném logem
Pražské plynárenské, a. s., zaparkovaném před
Obecním úřadem v Líbeznicích, Mělnická 43.
Termíny přistavení :
dne 30. 01. 2014 od 12.00 do 14.30 hod.
dne 6. 03. 2014 od 8.00 do 11.00 hod.
dne 9. 04. 2014 od 14.30 do 17.00 hod.
dne 20. 05. 2014 od 8.00 do 11.00 hod.
dne 11. 06. 2014 od 10.30 do 13.30 hod.

A v rámci druhého projektu „Čteme s dětmi“
(6 setkání), Noc s Ladou, Proč a jak číst dětem –
s psycholožkou PhDr. Halíkovou a spisovatelkou
dětských knih Ivonou Březinovou, Čteme s dětmi
– setkání ve škole – žáci deváté třídy četli žákům
pátých tříd vybrané knihy z knihovny. Další setkání
bylo s Jarmilou Švehlovou a čtení oblíbených dět
ských knih a zatím poslední setkání bylo se spisova
telkou Ivanou Peroutkovou.
Poslední z řady se uskutečnil 16. 12. 2013 – Vá
noční čtení dětem.
Na příští rok knihovna plánuje další zajímavá
a inspirující setkání se čtenáři.
O svých knihách bude rozprávět Vlastimil Vond
ruška 31. března 2014.

obyvatelstvu jsou velmi rozdílné. Je zřejmé, že ná
klady na cenu vody budou rozdílné v případě velké
ho města, kde na relativně krátké síti jsou připojeny
desítky i stovky tisíc obyvatel, ve srovnání s oblast
mi, kde jsou přivaděče pro pár stovek lidí dlouhé
desítky kilometrů. A to je pouze malý příklad pro
blematičnosti srovnávání jednotlivých vodáren.
K dnešnímu dni nemám ještě úplný přehled
o cenách vodného a stočného v ČR v roce 2014.
Nicméně z toho, co vím, lze uvést cenu v Praze,
která je 75,84 Kč; cenu v severních Čechách
92,46 Kč; 89,43 Kč v Plzni či 70,94 Kč v Brně.
Je možné odhadnout, jaký bude další vývoj?
Vodárenství je typickým příkladem oboru, který
v minulosti vždy významně podporoval stát. Bez
této podpory se v budoucnu dostaneme rychle
přes 100 Kč za kubík a tato cena je dle mého osob
ního názoru již za hranicí sociální únosnosti.
Nyní se často mluví o „nutnosti“ takzvaného sa
mofinancování vodárenství. Typickým příkladem
ceny, která dosahuje tohoto samofinancování vo
dárenství, jsou aktuální problémy obcí, které po
stavily novou kanalizaci s podporou peněz z fondů
EU. Dovoluji si odhadnout, že cena vyhlášená pro
rok 2014 v Táboře, která činí 103,67 Kč, je teprve
jednou z prvních vlaštovek důsledků pravidel Ope
račního programu Životní prostředí a bohužel také
ukázkou, jak také může vypadat „samofinancová
ní“ v oboru vodárenství.
Stát přerozděluje daně také proto, aby nastavil
základní solidaritu. Nemůžeme přece v roce 2013
obyvatelům obce Medonosy (která je také v tarifní
oblasti VKM a dodnes nemá vodovod) říkat, že vo
dovod je přepych, na který v ČR nemáme. A nebo
můžeme?
-mk-

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující
služby :
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního
plynu
– změny smluvního vztahu (způsobu placení, zasí
lací adresy, jména atd.)
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám souvisejícím s dodávkami
zemního plynu, tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.
Bližší informace na tel. číslech 267 175 366
a 267 175 202, www.ppas.cz

Chystá se další ročník Noci s Ladou a Bohumil
Hrabal má sté výročí narození, rozhodně si ho při
pomeneme zajímavou akcí. Všechny informace
o knihovně a z knihovny, najdete na novém webu
a facebooku.
Alexandra Dančová
Počet registrovaných čtenářů
Z toho dětí do 15 let

269
81

Nově registrovaní čtenáři

151

Čtenáři ženy

197

Čtenáři muži

72

Počet návštěvníků za 11/13

206
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 TÉMA
Akce Obce Líbeznice
01/2013 Otevření obecní knihovny po rekonstrukci
Líbeznická knihovna se po drobných úpravách a změně vnitřního uspořádá
ní otevřela znovu veřejnosti v sobotu 15. ledna. Nová knihovnice Alexandra
Dančová přišla v průběhu roku hned s několika novými akcemi pro veřejnost.

02/2013 Pořízení nového vozu pro Obecní policii
Strážníci Obecní policie Líbeznice mají od středy 13. února pro pohotovější
zásahy v obcích i v terénu novou Dacii Duster s pohonem všech čtyř kol.
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03/2013 Oprava kabin 1. FC Líbeznice
Rekonstrukce kabin začala brzy po novém roce. Spočívala především
v kompletní přestavbě sprch. Nový je ale také strop, okna a některé příčky.
Obec na opravu vynaložila čtvrt miliónu korun. S opravami pomáhali jako
dobrovolníci sami fotbalisté. Předání nově opravených kabin proběhlo netra
dičním způsobem – sestava místní radnice se utkala na jarním trávníku s druž
stvem „B“. Zápas prohrála, ale rekonstruované kabiny od poslední březnové
soboty slouží.

04–10/2013 Zateplení základní školy včetně výměny oken
Přesně v polovině dubna se rozběhly dlouho očekávané práce na zateple
ní líbeznické školy. Součástí projektu je výměna všech oken a vchodových
dveří a také rekonstrukce kotelny. Obec mohla celý projekt realizovat
jen díky prostředkům z Operačního fondu životní prostředí přesahujícím
12 miliónů korun. Sama obec do rekonstrukce vloží téměř 6 miliónů korun.
Jedná se o jednu z největších investic realizovaných v Líbeznicích v posled
ních letech.

02/2013 Založení MAS Nad Prahou
Obec Líbeznice spolu s dalšími obcemi v okolí iniciovala vznik MAS Nad Pra
hou. Pod označením MAS (místní akční skupina) se skrývá společná aktivita
obcí, neziskových organizací a podnikatelů na přesně vymezeném území při
realizaci potřebných a zajímavých projektů. Do poloviny února se do MAS Nad
Prahu stihlo zapojit 25 obcí a měst a téměř 30 neziskových organizací a pod
nikatelů. Do konce letošního roku se MAS Nad Prahou rozšířila o město Nera
tovice a další 4 obce. Zahrnuje tak celkem 29 obcí a měst od pravého břehu
Vltavy po levý břeh Labe. Podařilo se tak spojit dva existující mikroregiony –
Dolní Povltaví a Region povodí Mratínského potoka. Podrobné informace je
možné už teď najít na adrese www.nadprahou.eu.

03/2013 Zahájení pořizování nového územního plánu
Začaly práce na novém územním plánu, jehož nejvýznamnější novinkou bu
dou zelený pás parku kolem obce. Spolu s územním plánem vzniknou také tři
územní studie. Ty by měly nad rámec územního plánu popsat charakter výstav
by v celistvých nezastavěných plochách. Stanoví ještě přesněji než samotný
územní plán například podobu zástavby včetně doporučeného tvarového řeše
ní budov, uspořádání veřejných ploch a podoby komunikací.

03/2013 Úprava další části cesty po Mratince
Snažení dobrovolníků po tři březnové soboty a zapojení obecních technických
služeb udělaly nejoblíbenější místo líbeznických vycházek zase o něco hezčí.
K tradiční cestě po náspu zrušené vlečky přibyly tři červenolisté duby a lavička.

05/2013 Oprava kapličky Panny Marie
Drobnými opravami prošla na začátku května kaplička Panny Marie na kři
žovatce Mělnické a Měšické ulice. Hlavním cílem bylo zajistit odvlhčení této
drobné sakrální stavby.

05/2013 Vysazení jasanů v Mělnické ulici, úprav Mratínky, vysázení 15 dubů
v Měšické ulici podél chodníku do Měšic, vysázení třešní u zdravotního stře
diska

6/2013 Výměna vstupních dveří na zdravotním středisku a budově OÚ
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06–09/2013 Rekonstrukce a přístavba mateřské školy
V dubnu nastal obrat v řešení nedostatečné kapacity mateřské školy. Obec
se rozhodla starý objekt MŠ neprodat, ale naopak jej rozšířit. Vznikne nová
šatna v úrovni prvního podlaží. V budově nově najdou místo tři samostatné
třídy. Podkroví se bude využívat jen pro odpolední spaní a pro denní místnost
pedagogického personálu. Úprava a rozšíření mateřské školy vyšla na více než
6 miliónů korun.

07/2013 Nákup nového zametacího stroje pro Svazek obcí Region povodí Mratínského potoka
Na samém začátku července vyjel do obcí Regionu povodí Mratínského po
toka zbrusu nový zametací stroj Egholm City Ranger 2250. Pravidelně bude
čistit ulice a chodníky v Líbeznicích, Měšicích, Hovorčovicích, Bašti a dalších
obcích v okolí.

07/2013 Stále bojujeme proti záměru rozšířit Letiště Vodochody – veřejné projednání EIA
Dlouho očekávané veřejné projednání dokumentace EIA pro záměr rozšířit
Letiště Vodochody svolalo Ministerstvo životního prostředí nakonec na samot
ný střed prázdnin – na 23. července 2013. Zástupci obce Líbeznice a líbeznic
kých škol vystoupili se svými argumenty proti rozšíření Letiště Vodochody.

08/2013 Vybudování zvýšeného přechodu pro chodce u prodejny
Mazlíček a zúžení přechodu pro chodce přes Mělnickou ulici u křižovatky s ulicí Karla Hynka Máchy
Konec léta přinesl Líbeznicím hned několik drobných i větších dopravních
staveb. K větší bezpečnosti by měly přispět dva zvýšené přechody. Novou po
dobu dostala v prvním úseku Seifertova ulice.

06/2013 Pomoc obcím Husinec-Řež a Nová Ves po povodních
Líbezničtí hasiči vyjeli poprvé do Řeže postižené povodní v neděli 2. června.
Obecní policie pak téměř 14 dní pomáhala zasažené území chránit před nene
chavci i povodňovými turisty. Samotní líbezničtí občané mezi sebou uspořáda
li sbírku, která umožnila vypravit do postižených obcí Husinec-Řež a Nová Ves
plnou multikáru dezinfekčních prostředků a dalšího materiálu.

09/2013 Oslava výročí 777 let obce Líbeznice – vydání pamětních mincí a kalendáře, výstava a posvícení

09/2013 Úprava první části Seifertovy ulici mezi křižovatkami s Mělnickou a Pražskou ulici

06/2013 Areál zdraví – nové hřiště a lezecká stěna
O Dětském dnu předala obec nejmladším líbeznickým obyvatelům nově
upravené a vybavené dětské hřiště v Areálu zdraví. V červenci přibyla ještě le
zecká stěna pro starší děti a také tři hrazdy.

07/2013 Výmalba autobusové zastávky Líbeznice II.
Na konci července dostala nový originální kabát autobusová zastávka Líbez
nice II. Místní výtvarnice Kateřina Kovářová probourala zadní stěnu zastávky
malbou přijíždějícího autobusu. Vtipná hříčka by tak měla natrvalo ozvláštnit
čekání na všechny včasné i opožděné spoje.

09/2013 Vybudování zvýšeného přechodu pro chodce Hovorčovická
nedaleko restaurace U Musilů
Jedno nejrizikovějších míst líbeznické dopravy má odstranit zvýšený přechod
pro chodce v Hovorčovické ulici nedaleko restaurace U Musilů. V tomto místě
přecházejí denně do školy děti z celé lokality Na Kamenné skále.

11/2013 Rekonstrukce chodníku v Mělnické ulici u kapličky

11/2013 Úprava prostranství před prodejnou Tesco
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FČK „Bílá jachta“
Samotná kronika FČK „Bílá jachta“ je vlastně
rozsahem jen silnějším sešitem, a proto by se
mohlo zdát, že význam klubu byl zanedbatelný. Jenže hned vedle klubovních záznamů
jsou knihy a kroniky mnohem širší. Jsou to
pamětní spisy líbeznických skautů a trampů
a jméno Bílé jachty je tam zmiňováno s úctou
a odkazem na svou minulost.
Pro líbeznické kluky skýtalo léto 1945, závěreč
né boje světové války a první měsíce míru obrovské
množství zážitků, které se již nikdy nebudou opa
kovat. Obec Líbeznice měla strategickou polohu
na přístupové cestě od Mělníka ku Praze. Byla také
nedaleko Klecan, kde bylo významné německé vo
jenské letiště a v nedaleké cihelně byl dokonce
sklad vojenského materiálu. To vše představovalo
jejich svět, klukovské rejdiště a to správné místo
pro jejich sny a dobrodružství.
V čele jedné z místních klukovských part z Líbez
nic byl tehdy dvanáctiletý Jiří Procházka. Podnikavý
kluk, který znal a četl předválečné Mladé hlasatele
a byl silně ovlivněn jejich obsahem. Jirka stále něco
vymýšlel a v místní trafice si pravidelně kupoval
právě vycházející nový časopis Vpřed. Nikoho asi
příliš nepřekvapilo, že to byl on, kdo dal podnět
k založení Foglarova čtenářského klubu. Shromáž
dil okolo sebe několik mladších kamarádů a sku
tečně na přelomu května a června 1946 putuje do
redakce Vpředu přihláška nově založeného klubu
se jménem „Bíla jachta“. Inspirací k tomuto názvu
byl prostý fakt, že většina členů klubu bydlela ne
daleko místního rybníka a hledal se název, který by
byl vzpomínkou na jejich velké letní vodní bitvy.
Klub měl šest členů – zmíněného Jirku Procház
ku, který byl jeho vedoucím (a zároveň i písařem),
jeho bratra Františka a jejich spolužáky z místní
základní školy Eduarda Franka, Miroslava Syrové
ho, Josefa Šmídu a Josefa Šílu. Kromě Jirky to byli
spíše ještě malí kluci ve věku mezi osmi a deseti
roky.
FČK „Bílá jachta“ Líbeznice obdržel pořadové
číslo 1709 a na klubovní straně Vpředu v čísle 37.
I. ročníku byla otištěna jeho pochodová píseň, její
miž autory byli Jiří Procházka a Eduard Frank.
Členové klubu s větším či menším úspěchem pl
nili pokyny a úkoly otištěné na pravidelné klubovní
stránce Vpředu, lovili bobříky a hlavně podnikali
výlety do okolí Líbeznic. Jejich častým cílem byl ne

1949 Poslední oddíl. Foto -archiv-
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1947 Jesenné. Foto -archivdaleký zalesněný vrch Beckov, památný byl též vý
let do Klecan, na místní letiště, tehdy plné vraků
zničených německých letadel. Bílé jachtě se však
nepodařilo najít a získat klubovnu. Bránilo tomu
jednak nepochopení dospělých a jednak velká
konkurence.
Junák měl v Líbeznicích dlouholetou tradici, hlu
boce se vryl do podvědomí místních lidí. Po osvo
bození junácká činnost jako houba „nasála“ větši
nu mládeže ze vsi a okolí. Volání Junáka podlehli
i členové FČK „Bílá jachta“. Na konci roku 1946
všichni přistupují do vznikajícího junáckého stře
diska. Přestupem členů FČK „Bílá jachta“ končí
jejich samostatná zálesácko-dobrodružná činnost,
ale hoši se dále v původní sestavě scházejí, když si
podle návodu ve Vpředu vyrobili dřevěné pálky
a pravidelně a dlouhodobě chodili hrát na plácek
pod kovárnou. Ze čtenářského klubu se tak pře
kvapivě stává tenisový kroužek.
V junácké činnosti však nepolevili. Nad Želez
ným Brodem u řeky Kamenice prožili skauti z Lí
beznic v letech 1945 až 1950, než bylo znovu
skautské hnutí zakázáno, celkem tři letní tábory.
Z původní sestavy FČK „Bílá jachta“ se postupně
vyprofilovali dva jeho členové, které působení
v Junáku poznamenalo v pozitivním smyslu prak
ticky na celý život. Byli to Eduard Frank a Josef
Šíla.
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Josef Šíla se i po zrušení Junáka trvale vracel na
známá místa k řece Kamenici a v roce 1961 zde
s kamarády z Líbeznic zakládá trampskou osadu
Stará Voda, jejímž členem je i Eduard Frank a po
staví novou chatu.
V roce 1968 je v Líbeznicích znovu obnoveno
junácké středisko. Do činnosti v Junáku se zapoju
je i Josef Šíla a Eduard Frank a po zákazu se opět
vracejí k trampským ohňům. Zároveň pomalu do
růstá nové generace potomků bývalých skautů.
Jedním z nich byl Martin Šíla – Skrblík (syn Josefa
Šíly), který v červnu 1986 založil se svými kamará
dy (resp. obnovil), trampskou osadu opět nazva
nou T. O. STARÁ VODA. Byl postaven 17 metrů
vysoký stožár, totem, vybudován táborový kruh.
Toto vše bylo zničeno v roce 1989, když se nový
vlastník pozemků, kde chata stála, neoprávněně
pokusil celé údolí zatopit, a proto vykácel a odba
groval, co se dalo. Osada ukončila svoji organizo
vanou činnost na přelomu let 1990 a 1991.
V roce 1989 se zapojují jak Eduard Frank, tak
i Josef Šíla (který dokonce obnovené skautské stře
disko v Líbeznicích po dobu deseti let vede) opět
do junácké činnosti a tábořiště na Staré vodě se
stává opět jejich základnou. V červnu 1998 chata
na Staré Vodě shořela. Vlastník pozemků ihned
zlikvidoval trosky srubu, celé údolí – s pomocí pil
a bagrů – hbitě vyčistil a následně zatopil. Dnes
jsou tam pouze dva rybníky.
Neznamenalo to však konec, v roce 2002, kdy
byl trampům ze Staré Vody trvale zapůjčen za údrž
bu nedaleký „Ranč W“ (nejstarší trampská chata
v Jizerských horách), se ke Kamenici opět vracejí
a je stále využíván k junácké a trampské činnosti.
Dočetli jsme příběh 1709 FČK „Bílá jachta“.
Strom myšlenek Jaroslava Foglara a skautských zá
sad se nepodařilo vykořenit. Vždy znovu a znovu si
našel cestu a opět vyrostl. Ratolesti ze semínka
Vpředu tak rostou nad řekou Kamenicí dodnes,
neseny napříč generacemi.

Článek vznikl pro časopis Bobří stopa v rámci
rubriky Příběhy starých kronik, který vydává Sdružení přátel Jaroslava Foglara.
Marek Skýpala

1990–1991 Skauti. Foto -archiv-
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 líbeznické spolky
PODZIMNÍ BATOLECÍ
BOJOVKA
Tentokrát sportovně založeným mrňatům
přálo počasí, 28. listopadu bylo 6 stupňů nad
nulou a bezvětří.
Loni nás, organizátorky z Mateřského centra
Lodička, totiž doběhla mlha, která poté, co zka

palněla, slepila fáborky lemující trasu tak, že
schlíple a bezbarvé jen visely, natož aby předpiso
vě třepotaly. Nenechaly jsme proto nic náhodě
a od České spořitelny vyzískaly balónky, které ur
čovaly trasu kolem Arča se sedmi zastaveními.
Batolata mohla předvést rodičům, jak umně do
vedou házet a trefovat se, jak rychle navíjet šišku
na klacík, běhat s létajícím talířem na hlavě mezi
stromy, sestavit komín z lega či složit puzzle. Vel
kým finále před předáním diplomů a cen od již
tradičního sponzora spol. Active24 pro malé
(míček) a dospělý doprovod (deštník) byl přechod
po zídce u basketbalového hřiště. Pěkné počasí
dovolilo zakončit celou akci spontánním skotače
ním na dětském hřišti. Ostřílení bojovkoví ma
tadoři, ale i vy, budoucí elévové, těšte se na
27. února 2014. V plánu Lodičky je zimní bojov
ka, tak voláme do vesmíru přání, ať napadne
sníh, aby jednou z disciplín byl sjezd na bobech
a stavění sněhuláka.
Andrea Gruntová

Rodiče pro slavné trio podílející se zásadně na
výchovném procesu (alespoň v prosinci) přichys
tali balíčky s uhlím i dobrotami a hlavně věty po
chvalné i kritické. V den D bylo slyšet pláč, mnozí
stáli jako zařezaní, jiní neohroženě slibovali na
pravení svých hříchů jako například nechuť k čiš
tění zoubků, nošení plen či hašteření se souro
zencem, ale našla se i výzva pro paní učitelky
z rozšířené mateřské školy – malý Jiřík podmíně
nou odměnu odmítl a přespolní Tomík demon
strativně ukousl čertovi hlavu – tedy tomu perní
kovému, které pro všechny účastníky upekla Jana
Karasová.
Andrea Gruntová

MIKULÁŠSKÉ TRIO
V ARŠE
Hod míčkem aneb výzva pro potenciální
Železné či Špotákové. Foto Eva Šubrtová

Ačkoliv v Lodičce bývá zvykem mít speciální
program jeden čtvrtek za dva týdny, nebylo
možné ignorovat Mikuláše a spol., obzvlášť
když jejich velký den připadl přesně na čtvrtek.

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

 POZVÁNKy

Hálkovo pírko
Na konci listopadu se žáci líbeznické školy
zúčastnili recitační přehlídky Hálkovo pírko
v Odoleně Vodě. Celkem čtyřicet dětí – z Klecan, Zdib, Odoleny Vody, Řep a Líbeznic –
předneslo před ostatními své texty. Naši školu reprezentovali: Adriana Kupková, Václav
Mišurec, Michal Dvořák, Kateřina Šoltysová,
Pavlína Lindová, Helenka Matternová a Tomáš Vyhlídal.
Akce byla velmi dobře připravená a všichni se
v přátelském prostředí Základní školy Odolena
Voda cítili příjemně. Nakonec dostal každý účast
ník přehlídky zajímavou knihu, diplom a cukro
vinky.

DĚTSKÝ KARNEVAL
Kulturní výbor obce Líbeznice zve všechny děti
i jejich rodiče v sobotu 25. ledna 2013 od 14.30
hodin do tělocvičny ZŠ a ZUŠ Líbeznice na tradiční
Dětský karneval. Účinkovat bude oblíbené duo
Vanda a Standa. Vstupné: s maskou zdarma, bez
masky 40 Kč.
Líbezničtí recitátoři. Foto Šárka Mišurcová
Žáci líbeznické školy ještě využili možnost navštívit
rodný domek Vítězslava Hálka, kde je umístěno mu
zeum tohoto významného českého básníka. Líbez
ničtí recitátoři se shodli na tom, že pokud je příští
rok z Odoleny Vody na Hálkovo pírko opět pozvou,
s radostí toto pozvání přijmou.
Šárka Mišurcová

Dny otevřených
dveří v líbeznické
škole
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LÍBEZNICKÝ PLES
Obec Líbeznice, její kulturní výbor a líbeznické
spolky zvou na druhý ročník Líbeznického plesu.
Uskuteční se v Sokolovně v Libiši v sobotu 22. úno
ra 2014 od 20 hodin. K tanci a poslechu bude hrát
taneční orchestr Handabanda. Vstupné: 160 Kč.
V ceně bude zahrnuto místo u stolu i doprava au
tobusem do Libiše i zpět. Odjezd autobusu do Libi
še v 19.30 hodin a v 19.45 hodin. Vstupenky bu
dou v prodeji na obecním úřadě a obecní knihovně
od 8. ledna 2014.

 PŘÁNÍ
Zastupitelé a pracovníci Obce Líbeznice Vám
přejí klidné a požehnané Vánoce, pevné zdraví,
osobní i pracovní úspěchy a nezbytnou dávku
štěstí v roce 2014.

Již tradičními se staly Dny otevřených dveří, které pořádá líbeznická základní škola.
Děti z mateřských škol z Líbeznic, Nové
Vsi, Baště a Měšic si zde vyzkoušely, jaké
to bude, až příští rok usednou do školních
lavic.
Paní učitelky jim ukázaly třídy a školní pomůcky
a žáci šestého ročníku (jejich budoucí spolužáci) si
pro ně připravili divadelní představení – pohádku
O Kapce a Plamínkovi.

Trojice se od rána nezastavila – z Archy pak putovala do místní školky. Foto Miriam Kupková

Budoucí prvňáčci. Foto Šárka Mišurcová
Děti byly spokojené a ve škole se jim líbilo. Dou
fejme, že jim to vydrží hodně dlouho!
Šárka Mišurcová

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme prosincovým jubilantům: Sýkoro
vá Marie – 85 let, Gártnerová Antonie – 75 let,
Perůová Jarmila – 75 let, Dlesková Eva – 70 let,
Malínská Alena – 60 let.
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Děkujeme Vám
za přízeň
a těšíme se na všechny stávající i nové
klienty v kurzech plavání i při dalších
aktivitách v roce 2014.
www.cvcmesice.cz

cowork
ing
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.

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

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.
Líbeznický zpravodaj 12/2013

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
24. 12.

Vánoční punč
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Vážení zákazníci,

STAVEBNINY

dovolte nám tímto poděkovat za vaši přízeň,
v právě končícím roce 2013.
Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce 2014.

Kolektiv D&K Gips

e-shop

(DK Gips)

(dkgips.cz)

MC Lodička má prázdniny
od 20. prosince 2013 do 6. ledna 2014.

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?
19. prosince od 9.30 v Arše – VÁNOČNÍ ZDOBENÍ
My perníčky napečeme, vy s dětmi ozdobíte (vstupné 60 Kč)
16. ledna od 9.30 v Arše – VLÁČKIÁDA
Tratě s mašinkami na mnoho způsobů (vstupné 60 Kč)
30. ledna od 9.30 v Arše – ČTENÍ VE SPACÁKU
Čtení s baterkou a setkání s knihovnicí (vstupné 40 Kč)
13. února od 9.30 v Arše – KARNEVAL
Maškarní rej na oblíbené dětské hity (vstupné 60 Kč)
27. února od 9.30 v Arču – ZIMNÍ BOJOVKA
Akční procházka se zábavnými úkoly (vstupné 60 Kč)
13. března od 9.30 v Arše – PSÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Hraní, mazlení a výcvik ohromně hodných psů s odbornicí
na canisterapii paní Sieberovou (vstupné 80 Kč)
27. března od 9.30 v Arše – VYNÁŠENÍ MORANY
Tradiční rozloučení se zimou (vstupné 60 Kč)

TĚŠÍME SE NA VÁS!
www.stonozka.net

mclodicka@seznam.cz

Končíme 19. prosince 2013 zdobením perníčků
a začínáme kroužkem Šikovné prstíky
v úterý 7. prosince 2014.
Všem našim malým i velkým návštěvníkům
děkujeme za přízeň a přejeme klidné vánoční svátky
a do nového roku 2014 hodně zdraví
a zajímavých zážitků.

Kalendář akcí pro rok 2014
25. 1.
9. 2.
22. 2.
2. 3.
12. 4.
13. 4.
30. 4.
11. 5.
7. 6.
21. 6.
26. 7.
13. 9.
30. 11.
24. 12.

Dětský karneval
Vepřové hody
Druhý Líbeznický ples
Posezení s harmonikou v Arše
Velikonoční kurz
Velikonoční trhy
Čarodějnice
Školní zahradní slavnost
Dětský den
Mamutfest
Sejdeme se na náměstí
Líbeznické posvícení
Vánoční trhy, koncert v kostele sv. Martina
Vánoční punč

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

10

Líbeznický zpravodaj 12/2013

