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 TÉMA měsíce
Škola praská ve švech! A bude hůř.

Vizualizace původního projektu nové mateřské školy od ateliéru Projektil
Sotva obec stačila vyřešit jeden problém,
hned vyvstal druhý. Po dramatickém nedostatku volných míst v mateřské škole hlásí
nedostatečnou kapacitu i základní škola. Situace je samozřejmě o to horší, že v případě
základního vzdělání musí obec potřebnou
kapacitu zajistit ber kde ber. Po letošním září
se počet dětí v základní škole vyšplhá nad
500. O tři roky později je možné ale očekávat, že do líbeznické školy bude chodit více
než 800 dětí. Tedy pouze za předpokladu, že
se podaří postavit nový objekt. Do současné
budovy se už další nevejdou.
„Máme zjevně nůž na krku. V Říčanech letos
vypověděli smlouvy o školském obvodu všem okol
ním obcím. Mnoho rodičů se tak ocitlo v neřešitel
né situaci. Pokusíme se podobné situaci vyhnout
a postavit nový objekt. Obrátili jsme se hned s žá
dostí o finanční pomoc na Ministerstvo školství,“
vysvětluje starosta obce Martin Kupka.
Se zástupci okolních obcí kvůli nedostatečné ka
pacitě školy jedná vedení Líbeznic od poloviny loň
ského roku. Výsledkem je příslib, že se všechny
obce s uzavřenou smlouvou o školském obvodu
s Líbeznicemi budou podílet i na nákladech ne
zbytných pro další rozšiřování a rozvoj školy. Kro
mě přístavby nového objektu bude nutné znovu
zvětšit kapacitu školní kuchyně. Na tuto investici
musí navíc kvůli očekávanému navýšení počtu
žáků dojít už letos. „Velkou pomocí jsou úspory,
které vznikají díky funkčnímu zateplení celého ob
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jektu. Za celý rok bychom tak mohli ušetřit až půl
miliónu korun. Všechny ušetřené peníze samozřej
mě vrátíme zpět do školy,“ doplňuje první mís
tostarosta obce František Závorka.
Součástí rozsáhlé rekonstrukce školy v loňském
roce je také přístavba nové učebny nad spojovacím
krčkem mezi hlavní budovou a jídelnou. Její kolau
dace by měla proběhnout do měsíce. Kapacita
školy se tak navýší o 30 žáků a přibude navíc nový
kvalitní prostor pro výuku i pro přehrávky žáků hu
debních oborů základní umělecké školy.

Jaký bude nový objekt?
Postupné rozšiřování kapacity školy, které se
děje posledních pět let, se ale letos definitivně za
staví. Stávající budova další možnosti nemá. Pro
školní rok 2015/2016 už bude potřebný nový ob
jekt. Pokud by se jej nepodařilo postavit, zname
nalo by to, že škola nebude schopna přijmout
všechny nové prvňáčky. Líbeznice by musely vypo
vědět smlouvy sousedním obcím, což by samozřej
mě způsobilo vážné komplikace v okolí a zpřetrhá
ní historických dobrých vazeb.
„Chtěli bychom využít hotový projekt, který
obec na základě výběrového řízení zadala před
třemi lety. Vyhlášený architektonický ateliér Pro
jektil pro potřeby mateřské školy tehdy navrhl
neobvyklý rondel. Obrátili jsme se na architekty
znovu, aby se jej pokusili přepracovat pro potřeby základní školy,“ vysvětluje Martin Kupka.
Dokončení na str. 3

Milí čtenáři,
po letošním zápisu dětí do základní školy znovu ožila nerudovská otázka: Kam s nimi? O nástup do prvních tříd v naší škole projevilo tentokrát zájem 155
dětí. U 17 z nich můžeme počítat s odkladem. Přijmout bychom měli 138 dětí. Po zkušenosti s předchozími lety můžeme ještě odečíst 10 % těch, kteří se
nakonec rozhodnou pro jinou školu. To se ale bohužel
reálně dozvíme až na začátku září. Začíná tak pro obec
jako zřizovatele i vedení školy období skličující nejistoty. Kam bychom mohli umístit přibližně 124 dětí? To
jsou čtyři ve švech praskající třídy prvňáčků. Podařilo se
naštěstí vybudovat novou učebnu nad spojovacím krčkem mezi jídelnou a hlavní budovou. I tak ale bude
nutné sáhnout k dalším organizačním opatřením
a upravit pro běžnou výuku pravděpodobně i počítačovou učebnu. Pro nadcházející školní rok nás může
uklidňovat, že se ještě nemusí učit ve sklepě, jako třeba v Dobřichovicích. Velká úleva to ale není, protože
v Líbeznicích žádné využitelné sklepní prostory stejně
nemáme. Navíc za čtyři roky se podle všech předpovědí počet žáků přiblíží k osmi stům. Už od školního roku
2015/16 budou chybět další třídy a v roce 2018 jich
budeme potřebovat oproti současnému stavu nejméně o 6 víc.
Samozřejmě nad tímto „radostným“ výhledem jen
nevzlykáme. Snažíme se s tím vypořádat. Díky loňské
přístavbě staré budovy mateřské školky máme teď výhodu volného projektu „Rondelu“ pro další třídy základní školy. Od léta loňského roku hledáme řešení
i s okolními obcemi, které k nám posílají své děti. Jen
pro zajímavost: líbeznické děti tvoří v naší škole necelou polovinu. Zbývající část žáků dojíždí z okolních
obcí. Zadali jsme již autorům původního projektu pro
školku, aby se jej pokusili přetvořit pro školu a zároveň
mysleli i na to, že by objekt měl po odeznění současného populačního boomu sloužit i jiným účelům. Začíná
se tedy pracovat na projektu přístavby školy.
Zároveň v těchto dnech probíhá veřejná soutěž na
dodavatele stavebních prací pro úpravu prostranství
před školou, pro rekonstrukci Školské a Sportovní-Hovorčovické ulice. Celková výše investice přesáhne
10 miliónů korun. Celé tři čtvrtiny bychom ale díky
úspěchu v grantovém řízení Regionálního operačního
programu měli získat z evropských prostředků. Stavba
to bude náročná i proto, že právě díky dotačním pravidlům musí skončit do konce května. Přes léto potom
rychle navážeme rekonstrukcí hned několika autobu
sových zastávek. Jde o první velký projekt loni založené MAS Nad Prahou. Užijeme si tedy znovu patřičný
stavební ruch.
Nadále se přitom snažíme připravovat nové rozumné projekty, na něž bychom mohli získat finanční prostředky v rámci grantů. Významnou metou je například zateplení tří obecních budov – zdravotního
střediska, domu služeb a samotného úřadu.
Tak si držme palce, ať vše bez úhony přežijeme
a obec se zase trochu změní k lepšímu.

Váš starosta

Číslo měsíce: 155 – to je počet dětí, které přišly
k zápisu do prvních tříd ZŠ
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ROZHOVOR

Motorkáři mají
srdce
Znáte to všichni. Nejdříve se zdá, že bude
bouřka, ale teprve až kolem vás projede pár
chlapíků na silných strojích, je jasné, že to
jsou motorkáři. V našich krajích se silné motocykly zabydlely zejména po revoluci a jejich řidiče část veřejnosti dodnes nepřijala
jako někoho příliš provokujícího, nebezpečného, prostě jiného. Nezaslouženě. Dokazuje to příběh jednoho z líbeznických občanů
– Josefa Kádi Kadeřábka. Patří určitě mezi
nejznámější „harleyáře“ v Česku a sám léta
boří mýty o motorkářích. Ze Spojených států
amerických k nám přinesl charitativní aktivitu pro lidi se svalovou dystrofií. Myšlenka
benefičních jízd vznikla v USA – v roce 1983.
Ve Švýcarsku se stejná akce pořádá od roku
1992. Jsme tedy druhou zemí v Evropě a první v Evropské unii, kdo se rozhodl takto pomoci lidem s touto, zatím nevyléčitelnou,
nemocí.

lu se svojí manželkou,
která mi je velkou opo
rou – nová místa, jak
u nás, tak v cizině. Mi
mochodem jsem byl
osloven
nakladatel
stvím a z těch mých
cest připravuji takové
ho průvodce po Čes
ku… Takže se rozumí,
že musím jezdit tak,
aby mi zajímavosti ne
splynuly v jednu čmou
hu. Samozřejmě, že
jsem si vyzkoušel i hra
nici 300 km/h – ale jen
na letišti při testování.
Je zajímavé sledovat
dřívější bouřliváky, jak
s věkem dostávají ro
zum…

Pomáhat je normální. Foto archiv

Říká se, že Harley není motorka, že je to
i přístup k životu – životní názor a styl?
Tak s tím bojuji celý život. Poznal jsem mnoho
motorkářů, také členů gangů u nás i v cizině. V na
šich končinách je to spíše relax. Mladý manažer, co
přes týden pracuje v saku – se těší na sobotu – kdy
si oblékne koženou bundu a vyjede si s přáteli…
I když znám i u nás pár lidí, kteří parkují motocykl
v obýváku a nemají třeba ani rodinu.
Jak jste vlastně narazil na charitativní aktivitu
amerických harleyářů ve prospěch lidí se svalovou dystrofií?

Káďa ve svém živlu. Foto archiv
Kdy jste si pořídil první motorku Harley Davidson?
To není zase tak dávno. Do roku 1989 bylo prak
ticky nemožné koupit u nás tento motocykl. Takže
jak to bylo možné – a rodina to “unesla“ – tak jsem
si nechal dovézt Harley-Davidson z Floridy. Dodnes
si s majitelem – veteránem z Vietnamu píši…
Co je vlastně na motorce kromě adrenalinu
tak přitažlivého?
Nevím, jestli jsem ten pravý, kdo by měl na tuto
otázku odpovědět. To je spíš otázka pro toho, kdo
začíná jezdit. Pro mě je to součást života. Vždyť už
jezdím na všem, co má dvě kola 46 let !
Čím je Harley jiný než ostatní stroje?
Víte, to je těžké říct jen pár větami. Pro mě to byl
a je symbol. Měl jsem ještě donedávna titulní
stránku filmového časopisu z šedesátých let. Na
obrázku byla fotka z nového filmu Easy Rider –
dnes kultovní snímek s Peterem Fondou a Denisem
Hopperem. V těch dobách, které takovému snu
nepřály, jsem si řekl, že jednou... Harley-Davidson
je legenda a dokladem toho je, že když hrozilo, že
by došlo k prodeji – sám prezident Regan interve
noval a zaměstnanci si kupovali akcie, aby zachrá
nili firmu.
Jakou vlastně jezdíte po českých silnicích
rychlostí? Motorkáři se u nás často těší přezdívce „dárci orgánů“…
Já jsem motorkář – turista. Rád poznávám – spo
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No, říká se, že nejhezčí pocit je ten pocit volnos
ti, sounáležitosti se strojem a také to, že se vlastně
musím spolehnout sám na sebe… Já ale tvrdím, že
jak se o motocykl pečuje, tak jezdí. Asi má oprav
du duši…
Když jsem se začal zajímat o dění kolem těchto
motocyklů (byl jsem jeden ze zakladatelů tovární
ho klubu Harley Owners Group – 1994 a později
jeho ředitelem), tak jsem zjistil, že právě filmové
hvězdy z mého plakátu stály u zrodu charitativního
projektu Love Ride v Los Angeles.
Co je to vlastně za nemoc?
Pouze stručně – je to genetické onemocnění,
kdy postupně ochabují svaly, páteř se bortí, není
možno dýchat bez dýchacího přístroje a nemoc se
rychle zhoršuje. Diagnostikuje se okolo tří let věku
a nemocní mají před sebou velmi krátký život. Je
bohužel zatím nevyléčitelná.
Jaké byly začátky MDA Ride u nás?
Bohužel střední a východní Evropa nemá v Ame
rice asi dobrý zvuk, proto velkým problémem bylo
přesvědčit zakladatele Love Ride a Kalifornskou
celebritu Olivera Shokoua, že to myslíme poctivě.
A u nás – jako všechno, co není byznys. Charitě
se u nás zatím moc nepřeje… Dávám k dobru ne
přeberné množství historek – třeba když vyjedná
váme se známými osobnostmi, pro které je přímo
nutností ukazovat se na veřejnosti a „v dobrém
světle“, jak s radostí přislíbí pomoc na akci. Ovšem
jejich následná otázka: …a kolik na to máte? – nás
už nepřekvapuje…
Kolik peněz se Vám daří získat v průměru
každým rokem a kam přesně směřují?
Každým rokem posíláme na základě darovacích
smluv okolo půl milionu korun. Naši dva cíloví
partneři: Asociace muskulárních dystrofiků ČR
a občanské sdružení Parent Project (rodiče dětí po
stižených touto nemocí) nám během roku vytipují
většinou sociálně slabé rodiny a tam námi získané
peníze pomohou.

Co je každoroční hlavní akcí vašeho charitativního projektu?
Každoročním vyvrcholením je tzv. MDA RIDE. Je
to celodenní akce – setkání na náplavce Hořejšího
nábřeží Prahy 5. Na více než 7000 m2 se celý den
setkávají motorkáři, veteránisti, partnerské kluby
(Ford Mustang Club) s muzikanty, slavnými osob
nostmi a širokou veřejností. Naši partneři tam na
bízejí svoje produkty, za které návštěvníci dávají
peníze do kasiček. Součástí je i Spanilá jízda Pra
hou, ve které se vezou i „naše“ děti. Zlatým hře
bem je dražba artefaktu s podpisem vnuka zakla
datele firmy H-D pana Willie G. Davidsona, který
doposud poslal na každý ročník. O průběhu a vý
sledku ho pravidelně informuji… Musím ještě do
dat, že akce se zúčastňují motorkáři bez rozdílu
značek, pohlaví a orientace...
Chystáte něco výjimečného na letošní rok?
Díky zájmu o tuto akci není nutné nějak režijně
překvapovat. I když... V lednu jsem převzal z rukou
pana Karla Gotta šek od nadace PQR P5, která ze
138 projektů usoudila, že ten náš je dobré podpo
řit. Když jsem se s touto naší legendou několikrát
potkal a seznámil ho s naším projektem, je docela
možné, že by?
Rád bych ještě dodal, že zastupitelka Líbeznic paní Blanka Hašková – taky legenda – pomáhá
na akci tím, že děvčata jejího vlasového studia
Hairarea každým rokem zušlechťují přítomné ná
vštěvníky...
V Líbeznicích žijete už více než 10 let. Stačily
vám přirůst k srdci?
V Líbeznicích jsem od roku 1972 a dokonce
jsem byl ve Vodochodech – za líbeznické brance –
u vojenského odvodu. V životě se stává, že si člo
věk odskočí jinam, ale vrátil jsem se… Mimocho
dem – můj děda se dlouhá léta staral o vzhled lí
beznických mužů – v holičském krámku na
náměstí.
Jak se vám tu žije?
Vrátil jsem se kvůli mamince, která tu bydlí. Moc se
mi líbí, jak je to tu poslední dobou „barevné“, čisté
a moc fandím radnici v jejich práci. Mám radost, že
přišli mladí lidé, kteří to snad myslí s obcí dobře.
Co by se tu mělo změnit?
O letišti víme všichni… Problém s dopravou
v obci je nejspíš neřešitelný. Každý by měl začít
u sebe. Vadí mi, že sousedé se nezdraví – možná
jen když něco potřebují. Vypadá to, že se lidé stydí
za slušnost, jako by to byla slabost. Já jsem ale
optimista a věřím, že se časem lidé vrátí k základ
ním lidským hodnotám.
-mk-
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Dokončení ze str. 1
Za zpracování kompletní prováděcí dokumentace
zaplatí obec 1,2 miliónu korun. O náklady se ale
podělí i s okolními obcemi. Na základě této doku
mentace by se pak v průběhu léta měla uskutečnit
soutěž na zhotovitele stavby. Předpokládané ná
klady na samotnou výstavbu a kompletní vybavení
činí necelých 29 miliónů korun. „Uděláme všech
no pro to, aby nám pomohl stát. Jiná cesta je té
měř nemyslitelná,“ dodává starosta.
Zastupitelé obce při únorovém jednání rozhodo
vali o tom, kolik tříd by měl nový objekt zahrnovat.
Od toho se totiž také odvíjejí nezbytné úpravy pů
vodního projektu i náklady na stavbu. „Rozhodli
jsme se vytvořit základní rezervu. Podle současných
odhadů bude škola potřebovat nejméně 6 nových
tříd. Počítat jen s touto kapacitou by ale mohlo být
krátkozraké. Víme, že se zatím naplňují jen ty nej
dramatičtější scénáře demografického vývoje v naší
obci a v okolí je to úplně stejné,“ dodává Martin
Kupka. Pokud by tedy všechny kroky navazovaly
podle plánu a podařilo se získat i příslib státní dota
ce, mohla by stavba nového objektu školy v Líbez
nicích začít na podzim letošního roku. Hotová by
měla být do 1. září 2015.		
-na-

 TÉMA
Líbeznice budou
mít nové zastávky
– díky MASce
Do regionu MAS Nad Prahou míří prvních
9 milionů korun. Část z těchto peněz pomůže zrekonstruovat celkem 6 autobusových
zastávek v Líbeznicích. Projekt s názvem Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou přijde
celkem na 11,4 mil. Kč. Podporu se podařilo
získat od Regionálního operačního programu ROP Střední Čechy. Co tomu předcházelo
a jak bude probíhat realizace, nám v rozhovoru přibližuje ředitelka MAS Nad Prahou
Iva Cucová.

Tak by mohl vypadat vnitřní prostor Rondelu
Na žádosti jsme společně s projektantem, kon
zultantem, specialistou na pozemní komunikace
a geodety odpracovali stovky hodin. Původně bylo
zaměřeno 49 zastávek na 63 dotčených pozem
cích, bohužel ne u všech se podařilo vyřešit vlast
nické vztahy. Do žádosti bylo nakonec zahrnuto
34 zastávek, z nichž bude 33 rekonstruováno
a jedna vybudována zcela nově. Mezi obcemi, kte
ré vstoupily do projektu (Bašť, Klíčany, Kojetice,
Kostelec nad Labem, Líbeznice, Měšice, Mratín,
Přezletice, Veliká Ves, Vodochody a Zlonín – pozn.
red.), jsme najezdili více než 400 km. Finální žádost
měla 502 listů a spolu s projektovou dokumentací
dosáhla výšky skoro půl metru.
Provázely zpracování žádosti nějaké kompli
kace?
Samotné zpracování žádosti se obešlo bez obtí
ží, komplikovaná byla a stále ještě jsou stavební
řízení, která byla zahájena současně. Zastávky se
nacházejí na třinácti katastrálních územích a u ko
munikací tříd I. až III., což znamenalo podat tři žá
dosti o stavební povolení u třech různých speciál

ních stavebních úřadů. K těmto žádostem byla
dokládána stanoviska pěti obecných stavebních
úřadů a 27 dotčených orgánů státní správy. K za
jištění udržitelnosti projektu musela MASka uzavřít
21 smluvních dokumentů s vlastníky pozemků pod
zastávkami o jejich výpůjčkách. Vše se ale včas po
dařilo, a tak jsme mohli 30. září zaregistrovat žá
dost.
Jaké budou další kroky a kdy se dočkáme
nových zastávkových přístřešků?
Chtěla bych zdůraznit, že se nebude jednat
pouze o výměnu zastávkových přístřešků, ale
o komplexní rekonstrukci zastávek, což znamená
opravu asfaltového krytu zálivu, zámkovou dlažbu
nástupiště i zpevněné plochy pod přístřeškem, do
plněné nezbytným označníkem zastávky, lavička
mi, koši a informačními tabulemi. Na komunika
cích bude doplněno nebo opraveno vodorovné
dopravní značení.
Začali jsme také připravovat výběrové řízení na
dodavatele stavby a technický dozor investora. Sa
motná výstavba je naplánovaná na letní měsíce,
kdy děti nedojíždějí do škol a vzhledem k dovole
ným se snižuje i počet našich občanů vyjíždějících
do zaměstnání. Nové zastávky by měly být zkolau
dovány a předány do užívání na přelomu srpna
a září letošního roku.
Kolik bude rekonstrukce zastávek stát?
Předpokládané výdaje představují celkem 11,4
mil. Kč, z toho 80 % je kryto dotací, zbývajících
20 % musí zajistit MASka. Nyní musíme začít jed
nat se zástupci obcí a domluvit společný postup
v předfinancování projektu, protože MAS Nad
Prahou nemá potřebný kapitál. O případném pře
klenovacím úvěru jsem již jednala s Českou spo
řitelnou, další možností je sdružit finanční pro
středky od obcí. Je před námi hodně práce, ale
věřím, že výsledek bude stát za to. Průběh realiza
ce budete moci sledovat na webových stránkách
www.nadprahou.eu.
-na-

 ZTRÁTY A NÁLEZY
Takové zástavky by mohly být i u nás. Foto www.mmcite.cz

Líbeznický zpravodaj 2/2014

Našel se dámský prstýnek z bílého zlata. Kon
takt: 737 983 734.
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Dominictalhof
Tak se jmenuje penzion manželů Černých při
Mělnické čp. 42. Původně název pro panský
dvůr v údolí potoka Makovky. (Dominic-panský, Tal – údolí, Hof – dvůr).  
Poslední šlechtičtí majitelé panského dvora na
čp. 42 domikálové, byli Nosticové, původně se síd
lem na zámku v Pakoměřicích, poté na zámku
v Měšicích. Ti hospodářský dvůr v Líbeznicích roz
dělili na menší celky mezi sedláky a chalupníky za
robotní povinnosti. Část z něj, včetně polí k němu
náležících, si ponechali. V 19. století na parcele
u čp. 42 si nechali postavit cukrovar. V Líbeznicích
v minulosti bylo obhospodařováno 392 ha země
dělské půdy. Zemědělská půda v našich zemích
byla až do roku 1848 vlastnicky rozdělena na půdu
dominikální – panskou, rustikální – poddanskou.
Dále pak na obroční – patřící knězi – a zádušní –
patřící ke kostelu. V 60. letech minulého století se
před budovou čp. 42 směrem východním propadla
zem, v ní se objevily podzemní prostory. Přivolaný
archeolog, který nález prozkoumal, jej vyhodnotil
jako pozůstatek tvrze. Jeho nález je zatím jediný,
který identifikoval tvrziště v katastru Líbeznic.
V Berní rule, soupisu majetku v Čechách z roku
1654, je uvedeno, že v obci je 10 sedláků, 8 cha
lupníků. Jaká byla robotní povinnost líbeznických
sedláků a chalupníků například roku 1777? Kdy
zde bylo 13 sedláků? Svými koňskými potahy pra
covali na panském 3 dny v týdnu, sedlák pracující
na panském poli si během této práce financoval
krmení pro koně ze svého. On však k této povin



Penzion Černých je dnes jednou z výstavních budov. Foto -nanosti musel zvládnout ještě obhospodařovat se
svou rodinou a čeledí průměrně dalších cca 31 ha
zemědělské půdy. Počet koní na statku bývalo
známkou movitosti a chloubou hospodáře. Chalup
níci měli výměry mnohem menší cca 5,25 ha polí
a luk. Pro práci na poli nemívali zpravidla koně, ale
volské potahy, proto se těmto zemědělcům říkalo
kravičkáři. Vrchnost si dosazovala pro správu obce
a ke kontrole dodržování robotních závazků na vsi
rychtáře. Jak vypadaly odvody vrchnosti v Líbezni
cích do první poloviny 19. století? Tehdy obec měla
již 31 sedláků. Ročně odváděla: 200 slepic, 19 kop
vajec, s koňmi musela odpracovat 2028 dní na po
lích, přivážet uhlí, dřevo, stavební materiál dle po

Ano, pokud budete chtít, můžete prostřednic
tvím Mobisysu snadno poslat obci fotografii ze
svého telefonu, která zachytí například rozházené
papíry na chodníku.

TÉMA

Stáhněte si
Líbeznice do
telefonu
Obec Líbeznice nabízí všem lidem, kteří po
uží
vají chytré telefony (tzv. smart phones),
on line informace zdarma. Služba umožňuje
získávat přímo do telefonu zdarma zprávy
o dění v obci, pozvánky a výstražné informace o počasí a podobně. Aplikace je k dispozici
nejen pro uživatele telefonů se systémem
Android, ale i pro uživatele iPhonů.
„Snažíme se i tímto způsobem přispět k tomu,
aby se všichni dostali snadno k informacím o obci
a mohli se do jejího života plně zapojit. Může jít
navíc o komunikaci obousměrnou a obec se
od lidí může dozvědět, kde je třeba neuklizený ne
pořádek,“ říká starosta obce Martin Kupka. Nová
služba nese název Mobisys a více se o ní můžete
dozvědět z následujících otázek a odpovědí.
Na jakém principu Mobisys funguje?
Jde o síťovou aplikaci do chytrých telefonů. Pod
mínkou je samozřejmě připojení na internet – tedy
aktivované datové služby. V okamžiku, kdy obec
zadá novou informaci do systému, uvidíte zprávu
s odstupem několika vteřin ve svém mobilu.
Jak službu začít využívat?
Stáhněte si aplikaci MojeObec z internetového
obchodu Google Play (pro Android) nebo na App

4

třeby. Tyto odvody bylo možné v pozdějších letech
hradit v penězích. 7. září 1848 Ústavodárný sněm
zrušil poddanství. Sedláci se mohli od té doby vyku
povat z robotních závazků k vrchnosti. Pro snažší
přechod byly zavedeny Zemské vyvazovací fondy.
Ve stejném roce bylo poprvé zvoleno vedení obce,
nikoliv pouze jmenováno vrchností tak, jak to bylo
v minulosti běžné. Prvním voleným líbeznickým
rychtářem byl MUDr. Václav Tišnovský, byl osobním
lékařem rodiny Nosticových. MUDr. Tišnovský se
narodil v roce 1815, zemřel roku 1869, v Líbezni
cích žil v domě čp. 35.
Hana Závorková, ředitelka
Oblastního muzea Praha-východ

Máte Líbeznice v ruce. Foto –naStore (pro iPhone). Při prvním spuštění aplikace
vám bude nabídnuta registrace k tzv. domovské
obci a jejím informačním kanálům. Volba domov
ské obce je velmi důležitá, neboť budete mít mož
nost podávat hlášení pouze ve své domovské obci.
Dále registrace nabízí možnost připojit se k infor
mačním kanálům ostatních obcí. Jakmile potvrdíte
svůj výběr kliknutím na tlačítko „registrace služ
by“, je služba plně aktivní.
Balíček služeb aplikace doplňuje přehled nejdů
ležitějších kontaktů spojených s obcí, např. kon
takty na obecní a stavební úřad, popř. tísňové
a poruchové linky.
Jak se budou zprávy zobrazovat?
Bude to velmi podobně jako například pro mo
bilní aplikaci Facebook, pro elektronickou poštu,
chat či jakoukoli jinou komunikační aplikaci. Po
kud budete mít aplikaci aktivovanou, dostanete
přímo do svého mobilu příslušnou zprávu a tele
fon vás na tuto novinku také upozorní.
A bude to opravdu obousměrná komuni
kace?

Proč to funguje jen pro „chytré telefony“
a ne pro všechny bez rozdílu?
Výhoda chytrých telefonů spočívá mimo jiné v při
pojení do sítě. Jednotlivé zprávy tedy nezprostředko
vává operátor a dorazí po síti. To je samozřejmě
mnohem jednodušší a pro obec nesrovnatelně laci
nější. Samotný systém umožňuje i rozesílání stan
dardních SMS, ale tuto službu Líbeznice z finančních
důvodů zatím využívat nebudou.
-mk-

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme únorovým jubilantům: Hurych
Eduard– 70 let, Vočková Ladislava – 70 let,Strán
ská Marie – 60 let.



VZPOMÍNKA

Dne 1. března tomu bude 8 smutných let, kdy
nás navždy opustila rodačka Líbeznic paní Růžena
Jiskrová. 2. března by oslavila 94 let. Vzpomíná
vnučka a pravnučka z Neratovic a další příbuzní.

 poděkování
Vlasteneckodobročinná obec Baráčníků v Líbez
nicích úpřímně děkuje manželům Dudkovým za
peněžní dar, který věnovali do naší truhlice.
Konšelstvo Obce Baráčníků
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 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Recitační soutěž
v líbeznické škole
Dne 3. 2. proběhlo v líbeznické ZŠ školní kolo
recitační soutěže Poetické setkání.
S různými texty zde vystoupilo třicet žáků, kteří
připravili svým posluchačům krásný umělecký zá
žitek. Po těžkém rozhodování vybrala porota ně
kolik nejlepších recitátorů a ti budou v březnu re
prezentovat školu v obvodním kole Poetického
setkání.
V první kategorii postoupili: Adéla Valachová,
Lucie Kotenová a Václav Mišurec.
Ve druhé kategorii: Nikola Leitnerová, Mi
chal Dvořák a Kateřina Šoltysová.
Ve třetí (početně velmi silné) kategorii: Vero
nika Másílková, Jan Hájek, Pavlína Lindová,
Petra Vorlíčková a Kristýna Rollová.
Ve čtvrté kategorii: Marek Plyska, Helena
Matternová a Tomáš Vyhlídal.
Šárka Mišurcová



kulturA

Premiéra Zdeňka
Izera a unikátní
Hypno show
Symbolicky na Apríla 1. dubna a potom také
pro velký zájem 2. dubna 2014 se můžete těšit na nový zábavný pořad Zdeňka Izera.
První termín byl prakticky okamžitě vyprodán,
a proto je nasazen druhý termín. V show s názvem
Furtluftdurchtour se diváci setkají s jedinečným
a nezaměnitelným humorem tohoto všestranného

Hlavní aktéři líbeznického poetického setkání. Foto Šárka Mišurcová

a populárního baviče. Stalo se již tradicí, že Zdeněk
Izer slavnostní premiéru svojí nové show odehraje
v našem líbeznickém Divadle kouzel Pavla Kožíška.
Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scén
ky, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imi
tování celé řady populárních českých i zahraničních
zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je opět obohace
né nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky.
Zkrátka těžký útok na vaši bránici, který si rozhod
ně nenechte ujít! Partnerkou Zdeňka Izera bude
opět zpěvačka a finalistka prvé řady Superstar Šár
ka Vaňková.
V rámci 11. ročníku mezinárodního festivalu mo
derní magie, který se letos koná 4. až 6. dubna,
doporučujeme opravdu unikátní Hypno show Ta
jemství. Chcete na vlastní oči vidět, co zažijí lidé,
když se pro ně hypnotizér stane třeba neviditelný?
Chcete si prožít hypnotický trans v hledišti, anebo
chcete přímo na jevišti prožít fantastické experi
menty? Hypnotizér Libor Činka předváděl svoji
show s velkým úspěchem dokonce v Las Ve
gas. Můžete se vsadit, že uvidíte neobvyklé mož
nosti lidské psychiky. Všechny experimenty jsou
vždy jen pro zábavu všech přítomných. Pouze jeden
exkluzivní termín v sobotu 5. dubna v 20.00. Vstu
penky na oba pořady jsou k dispozici on-line na
www.divadlokouzel.cz nebo je zakoupíte přímo
v Líbeznicích každý den vyjma pondělí od 10:00 do
22:00 hodin v Restaurantu Katran.
Dana Panošová

Dětský Karneval
Tak se nám poslední lednovou sobotu podařilo úspěšně nastartovat kulturní program
pro tento rok, a to Dětským karnevalem.

Popisek pod foto
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V tělocvičně základní školy se sešlo na 80 masek
všeho druhu a pokolení. Tanec, zpěv a zábava vlád
ly prostoru, každý chtěl něco vyhrát v tombole
nebo se umístit v soutěži o nejhezčí masku. Nako
nec se do prvních pozic probojovala rodina před
stavující mafiány, Pipi Dlouhá Punčocha a na po
myslný stupínek vítězů si stoupl Vlk s Červenou
karkulkou. Všichni vítězové si odnesli přepychové

Karneval, jak se patří. Foto archiv
dorty a ceny. Ale ani ti, kteří nevyhráli, neodešli
s prázdnou. Minimálně s pocitem hezky strávené
ho odpoledne, balónkem, pokud tedy nezůstal
pod střechou školy a úsměvem na tváři. Těšíme se
na vás všechny na další akci.
Šárka Kettnerová

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Mateřská škola Líbezníce, okres
Praha-východ, se sídlem Měšická 318,
250 65 Líbeznice

Zápis dětí pro školní rok
2014/2015
Výdej přihlášek: 24. března 2014 od 13:30
do 16:30 hod. v budově Bezinka
Příjem vyplněných přihlášek: 31. března
2014 od 13:30 do 16:30 hod. v budově Bezinka
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijí
mají děti v posledním roce před zahájením školní
docházky.
Dítě je do mateřské školy přijímáno na základě
žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí
rozhodne ředitelka školy. Formulář žádosti rodiče
dostanou ve stanoveném termínu v mateřské
škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhod
nutí o přijetí – nepřijetí dítěte do MŠ.
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 POZVÁNKY
Společenské
setkání
partnerů
a přátel MAS

MC Lodička
zvE na:
PSÍ DOBRODRUŽSTVÍ
– dopoledne plné hraní, cvičení a mazlení se čtyř
nohými kamarády – pod dohledem odbornice
na canisterapii paní Sieberové.
Akce proběhne 13. března 2014 od 9.30 hodin
v KC Archa. Vstupné: 80 Kč (včetně herny).

VYNÁŠENÍ MORANY
– přiblížení tradičních zvyků i menším dětem for
mou výtvarné dílny spojené s vynesením Mo
rany.
Tradiční rozloučení se zimou se uskuteční
27. března 2014 od 9.30 hodin, se začátkem v KC
Archa. Vstupné: 60 Kč (včetně herny).

Uskupení dvou občanských sdružení – Stonožky z Líbeznic a Bašť se baví – vyhrálo výběrové řízení na uspořádání velké společenské akce Setkání sousedů nad Prahou. Vítězná sdružení zastupuje Ing. Miriam Kupková.
Požádali jsme ji, aby celé Setkání sousedů
představila.
Naším přáním je, aby to byla akce pro širokou
veřejnost – aby si tu „své“ našli lidi všech věkových
kategorií. Naším cílem je aspoň trochu přiblížit ná
vštěvníkům, co se v našem regionu děje – aktivně
se do ní mohou zapojit jak jednotlivé obce, tak
příspěvkové organizace, spolky, podnikatelé i jed
notlivci.
Co pro návštěvníky Setkání chystáte?
Jeden programový blok bude celý zaměřený na
vystoupení a ukázky činností základních umělec
kých škol (těšíme se na zastoupení i líbeznických
talentů!) nebo zájmových sdružení a spolků. Také
nebudou chybět přednášky a promítání fotografií
pro dospělé a seniory v kavárně. Pro děti chystáme
výtvarné workshopy a různé zábavné i sportovní
venkovní aktivity. Návštěvníci si budou moct také
prohlédnout expozici o obcích regionu, kterou při
pravujeme ve spolupráci s Oblastním muzeem
Brandýs nad Labem a v neposlední řadě výstavu
prací dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ na téma Můj živost v re
gionu nad Prahou. Vše bychom chtěli zakončit
Tančírnou pro dospělé a Večerním kinem pro
děti...

Líbeznická
Stonožka
POŘÁDÁ:
Taneční večery pro dospělé II.
– začátečníky i mírně pokročilé
– 6 jarních lekcí pod vedením sympatických ta
nečních mistrů v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice,
– navazující kurz společenského tance pro ty, kteří
se nechtějí vzdát milých večerních setkání (pro
mírně pokročilé) – od 18.30 do 20.00 hodin,
– nový kratší taneční kurz pro začátečníky, od
20.00 do 21.30 hodin.
Tancování začíná 9. března 2014, cena je
1740 Kč za pár. Kapacita je omezena.

Prázdniny
se Stonožkou
Po úspěšném loňském počinu se líbeznická
Stonožka pustila do přípravy dalších prázdninových akcí pro děti:

Příměstský tábor „Nezmar“
– pro děti ve věku 5–9 let,
– organizujeme sami s vlastními zkušenými lektory,
– zaměření na pohybové aktivity, tvoření a pozná
vání,
– termín: 18.–22. srpna 2014 se zázemím v pro
storách KC Archa v Líbeznicích.

Příměstský tábor „Na kolečkách“
– pro děti ve věku 4– 10 let,
– organizujeme ve spolupráci s organizací INLINE
TALENT Praha,
– zaměření na inline-bruslení,
– termín: 25.–29. srpna 2014 se zázemím v pro
storách KC Archa v Líbeznicích.
Více informací: www.stonozka.net nebo e-mail:
stonozkalib@gmail.com.

Posezení s harmonikou
Kulturní výbor srdečně zve všechny příznivce
staročeských písniček v neděli 2. 3. 2014 od
15:00 hod do komunitního centra Archa. Vstup
zdarma. Těšíme se na Vás.		
K. V.

se skauty na výlet
Skautské středisko Líbeznice pořádá v sobotu
dne 29. 3. 2014 výlet na zámek v Mníšku pod
Brdy, do muzea zlata v Jílovém u Prahy a návštěvu
pivovaru Velkopopovický kozel. Bližší informace
a rezervace na tel.: 602 279 966.

Má venkovní program alternativu v případě
nepříznivého počasí?
Byla to přímo jedna z podmínek výběrového ří
zení. Akce se uskuteční v nádherném prostředí
YARD RESORT v Předboji, který je partnerem MAS
Nad Prahou a prostory pro akci poskytuje na neko
merčním základě. K dispozici budeme mít dvou
podlažní budovu Sýpky, pro pohybové aktivity tě
locvičnu, tvořit budeme v Zumba baru, součástí
komplexu je i krásný výstavní prostor v Konírně
a příjemná kavárna. Návštěvníci si budou moct
také odpočinout a ochutnat výbornou kuchyni
restaurace Ke Tvrzi.
Mohou se do akce aktivně zapojit ještě další
zájemci?
Budeme velice rádi, když se nám ozvou další ak
tivní lidé, kteří by chtěli pomoct se samotnou orga
nizací nebo akci jinak podpořit (materiálně nebo
finančně).
Kdy se společenská akce uskuteční?
Na setkání s obyvateli regionu MAS Nad Prahou
v Předboji se těšíme v neděli 27. dubna 2014.

6

Den s pejsky na loňském táboře Nezmar. Foto -mk-
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Občanské sdružení
CHIRPY pořádá
SBÍRKU
NEPOTŘEBNÉHO
POTŘEBNÝM

Baby klub CHIRPY

únor

2014,

KDY: ve čtvrtek 27. března 2014 od 20.00 h
KDE: v komunitním centru Archa





Chystáte se uspět na pracovním trhu?
Vracíte se po tříleté rodičovské dovolené zpět na svoje místo?
Umíte přesně specifikovat váš přínos pro ostatní – co dáváte, co investujete?
Komunikujete o sobě tak, aby druhá strana jasně viděla vaši hodnotu?

Naučíme vás komunikovat tak, aby druhá strana opravdu viděla váš přínos světu a správně ho
ocenila.

– Stále přijímáme nové děti

Probereme, jakou úlohu v komunikaci hrají hodnoty.

– Jarní prázdniny s Baby klubem
CHIRPY

Osvojíte si jednoduché metody, jak o sobě hovořit s pozitivním dopadem a pojmenovat přitom své
unikátní dary, pro které má firma či zákazník chtít vás a právě jen vás.

Podrobnější informace
najdete na
www.chirpy.cz
nebo na tel. 721 489 011
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TEN NEJVĚTŠÍ DAR JSTE VY!
A MĚLO BY TO VĚDĚT I VAŠE OKOLÍ,
TJ. BUDOUCÍ I SOUČASNÝ ZAMĚSTNAVATEL,
TÝM A RODINA

– Prodejní den 22. 2. 2014
v tělocvičně ZŠ Líbeznice

– Již nyní se můžete zapsat do
kurzů na II.pololetí 2013/2014

2,

zve srdečně na workshop

– Sbírka ve dnech 17 .2.–21. 2.
2014 v BABY KLUBU CHIRPY

Vzdělávání v CHIRPY

zpravodaj č .

Povídat si s vámi o tom bude:
Lenka Mrázová – inspirátorka a mentorka, kterou se stala po 21 letech v korporacích, kde
v pozici šéfky týmů nabírala nové lidi a už od 2004 zapojovala do práce maminky na flexibilní
úvazky. Více viz www.lmentio.com a stonožka.net.
Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena 20 místy, je třeba se předem zaregistrovat na adrese
mclodicka@seznam.cz, kde Vám bude účast potvrzena. O účasti rozhoduje pořadí přihlášení.
Vstupné 150 Kč
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Kalendář akcí pro rok
2014
2. 3.
12. 4.
13. 4.
30. 4.
10. 5.
11. 5.
17. 5.
7. 6.
21. 6.
26. 7.
13. 9.
27. 9.
30. 11.
		
24. 12.

Posezení s harmonikou v Arše
Velikonoční kurz
Velikonoční trhy
Čarodějnice
Vejšlap Mratínským potokem
Školní zahradní slavnost
Baráčnický průvod Sokol
Dětský den
Mamutfest
Sejdeme se na náměstí
Líbeznické posvícení
Vejšlap Mratínským potokem
Vánoční trhy, koncert v kostele
sv. Martina
Vánoční punč

centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otevíráme
NOVÉ kurzy PlaVáNí!
Místa v kurzech si můžete rezervovat na

www.cvcmesice.cz v záložce plavání
• další zajímavý program pro všechny věkové kategorie
• navíc co-working – možnost hodinového pronájmu
kancelářského místa
• v únoru bezplatné konzultace k podání daňového
přiznání a nové kurzy počítačové gramotnosti pro seniory
cowork
ing
VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

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

Líbeznické stavby

R.O.S. Reality

Prodej i nákup nemovitostí na míru

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

Tel.: 777 809 979
www.ros-reality.cz
info@ros-reality.cz

✽

Stavby RD „na klíč“, stavby RD do hrubé stavby
✽ Zateplování budov, fasády
✽ Zednické a dokončovací práce
✽ Zámkové dlažby, terénní úpravy

Tel.: 775 125 804
www.libeznickestavby.cz
info@libeznickestavby.cz
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