Líbeznický
Zpravodaj obce Líbeznice
Číslo 3 • Ročník 12
březen 2014

z p r a vo d a j
✍ SLOVO STAROSTY

 TÉMA měsíce
Nová investice do komunikací

Předání staveniště ve Sportovní ulici. Foto Vít Duda
Prostranství před školou, část Školské ulice
a ulice Hovorčovická-Sportovní dostanou konečně nový povrch. Obec na stavbu získala
evropskou dotaci.
Ve čtvrtek 13. března začaly práce na prvním
úseku komunikace Hovorčovická-Sportovní u čistírny odpadních vod. V dalších týdnech se stavaři
přesunou postupně k řadovce u fotbalového hřiště,
do Školské ulice a poslední na řadu přijde v druhé
polovině dubna prostranství před školou. Do konce května musí být hotovo. V soutěži na zhotovitele uspěla společnost Strabag, která by měla zakázku realizovat za necelých 10 miliónů korun.
Projekt s názvem Odstranění překážek dopravní
obslužnosti obce Líbeznice získal v loňském roce
podporu Regionálního operačního programu
Střední Čechy. Do obce by tak z Evropského fondu
regionálního rozvoje mohlo doputovat až
9 202 551 korun. (Dotace se s ohledem na nižší
„vysoutěženou“ cenu stavby sníží.)
Ulice Hovorčovická-Sportovní a Školská patří
k několika posledním nezpevněným komunikacím
v obci. Na první místo v investičních prioritách je
zařadilo už předchozí obecní zastupitelstvo. „Teprve po opakovaných pokusech se podařilo zajistit
na nové povrchy nezbytné prostředky,“ vysvětluje
1. místostarosta obce František Závorka.
Největšími změnami prošel od roku 2011 projekt prostranství před školou. „Museli jsme reagovat na rostoucí provoz. Žáků stále přibývá a zvyšuje
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se také poměr těch, kteří dojíždějí. V novém řešení
počítáme nejen s větším parkovištěm, ale i s jakýmsi ,bypassem’, kde můžou děti v klidu vystoupit. Novinkou budou také dva zvýšené přechody
kvůli zklidnění dopravy a větší bezpečnosti dětí,“
vysvětluje starosta obce Martin Kupka.
Samotná stavba si vyžádá ve všech lokalitách
omezení provozu. Po několik týdnů budou muset
obyvatelé rekonstruovaných ulic parkovat vozy
v okolí a obtížněji se budou dostávat ke svým domům. Nejvíce změn bude provázet úprava prostranství před školou. Na několik dnů bude uzavřená Měšická ulice v blízkosti škol. Nebudou tu
zastavovat ani autobusy. Děti budou nastupovat
i vystupovat na zastávce Líbeznice II. Rodiče budou
moci od Mělnické dojet ulicí Na Mýtě do Školské
ulice, tam vyložit děti a vrátit se Měšickou ulicí
zpět na Mělnickou. Ve směru od Měšic bude možné děti vyložit u jižní branky do areálu škol. Obec
tam do zahájení prací vybuduje nových 7 parkovacích stání pro bezpečnější provoz. Místní obyvatelé
budou moci uzavřenou část Měšické ulice objet
ulicí K Makůvce.
„Prosíme všechny obyvatele, rodiče dětí i řidiče
o trpělivost a co nejopatrnější pohyb v rekonstruovaných úsecích. Každá stavba s sebou nese nepohodlí. Po dokončení by ale měla být doprava jednodušší, bezpečnější a na všechny opravené úseky
bude i hezčí pohled,“ doplňuje starosta Martin
Kupka.
-mk-

Milí čtenáři,
tak už se u nás zase staví. Nečekali jsme ani na první jarní den a rozběhli hned 13. března nejvýznamnější letošní investici – rekonstrukci dvou libeznických
ulic a prostranství před školou. Náklady se budou pohybovat kolem 10 miliónů. Významnou část z toho se
ale podařilo získat z evropských dotací.
Zahájením stavby každému starostovi spadne jeden
velký kámen ze srdce, aby jej vystřídal hned další. Pokud si někdo myslí, že to má obec při vyběhávání
všech papírů jednodušší, dost se mýlí. Úskalí je bezpočet a příběhem o kohoutkovi a slepičce člověk prochází dnes a denně. Stavební úřad, dopravní inspektorát,
všechny správci sítí, co jich jen na světě je. A k tomu
všemu navíc soutěž na zhotovitele podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Vůbec bych se nedivil, pokud by se prokázalo, že po schválení tohoto zákona
stoupla na českých radnicích spotřeba antidepresiv
a alkoholu. Několikrát v celém procesu se totiž ocitnete proti všem razítkům a papírům dokonale bezbranní. Jak například řešit na první pohled nepatrný problém v podobě starého telefonního sloupu uprostřed
nové cesty. Napadne vás: To se přeloží. Jenže takové
jednoduché slovo se většinou hodně těžko převádí do
života. Pokud navíc na všechny operace máte šibeniční termín několika měsíců, začne přituhovat. Univerzální recept, jak to přežít a nezbláznit se, neexistuje.
Stejně jako ve všech oblastech života, to může zachránit jen rozumný a vstřícný člověk, se kterým se nakonec na řešení dohodnete. Pořád doufám, že tento
ohrožený druh nevyhyne. Bez něho by nás totiž úřady
a všechna administrativa jednou provždy zavalily. Nepíšu to proto, abych vzbudil lítost. Jen jsem chtěl ukázat, že i starostové mají s každou stavbou úplně stejné
starosti jako kdokoli jiný a občas ještě něco navíc.
Rozhodli jsme se navíc konečnou podobu každé
úpravy co nejvíce ladit s těmi, kteří v dané lokalitě žijí
a opravenou komunikaci budou každý den využívat.
I tam se samozřejmě jednotlivé zájmy liší a vždycky se
musí najít nějaký kompromis. Hledání takového řešení
se často podobá tanci mezi vejci. Jenže bez toho to
nejde. Neděláme si nárok, že bychom snědli všechnu
moudrost světa. Jednání s občany o každé úpravě jejich okolí je podle mého přesvědčení podmínkou dobré správy obce. A nemění na tom nic, že je to z hlediska manažerského zdlouhavé a komplikované. I tady se
ukazuje, že stát ani obec se nedají řídit jako firma.
Chtěl bych vidět, co by se stalo, kdyby někdo takzvaně
manažersky rozhodl, že se například kvůli úsporám
udělá méně parkovacích stání nebo se kvůli chodníku
vykácejí všechny stromy. I kdyby to bylo čtyřikrát manažersky správné, dobrotu by to nedělalo. I když nikdy
nejde vyhovět všem, je správným cílem vedení obce
hledat co nejpřijatelnější řešení a hledat ho společně.
S přáním krásných jarních dnů

Váš starosta

Číslo měsíce: 9 655 070 Kč – s touto cenou zvítězila
společnost Strabag ve veřejné soutěži na zhotovitele
nových úseků komunikací
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 ROZHOVOR
FEmme fatalE
líbeznické
kultury
O kulturu v obci se poslední čtyři roky stará
v roli předsedkyně kulturního výboru Šárka
Kettnerová. Potom, co zaplnila do posledního měsíce kulturní kalendář obce, otevřela
v centru Prahy také své vlastní květinářství.
Více o splněných snech i práci pro obec prozrazuje v rozhovoru.
Co bude největším lákadlem letošního kulturního kalendáře obce?
Na prvním místě bych jistě zmínila Posvícení, ale
atraktivní bude i tradiční Dětský den, který se letos
chystáme rozšířit o večerní zábavu s živou hudbou.
Ale Posvícení je Posvícení.

Splněný sen Šárky Kettnerové v pražské Soukenické ulici - květinářství Feur Fatale. Foto -ŠKpřišlo hodně lidí a jdu spát. Momentálně si nejvíc
myslím na Čarodějnice, kde bude oheň, kytara
a jaro ve vzduchu. Doufám. Loni pršelo.

pomněla zmínit, že právě tato scéna bude v září
propůjčena úžasné Simoně Stašové v nepřekonatelné roli Shirley Valentine.

Tradici líbeznického posvícení založil předchozí místostarosta obce Radek Kraus. Co se
na posvícení mění a co nemění?
Co se změnilo na první pohled, je místo konání,
akce se přesunula ke zdravotnímu středisku, ale jinak se v zásadě nic nemění… Princip zůstává tentýž, jen je na kulturní akce v obecním rozpočtu věnována větší položka, a proto může mít i Posvícení
bohatší program.

Co by podle tebe měla pro kulturu dělat
obec lépe nebo intenzivněji?
Obec dělá zásadní a veledůležitou věc, a to, že
na vše rozumné ochotně přispívá, pomáhá a vždy
se podílí na každé akci – ať je to v podobě technických služeb nebo spolupráce s celým úřadem.

Není zbytečné investovat do kultury v obci,
odkud je do Národního divadla 30 minut autem?
Národní divadlo je jistě dobré navštívit, pro všeobecný přehled, ale není nad veselou vesnickou
zábavu, že? Každá taková akce je přeci zároveň
příležitostí k tomu, aby se lidé potkávali a hovořili
spolu. To od pradávna vytvářelo dobré sousedské
vztahy a pospolitost.

Šárka Kettnerová
Jak se změnila za poslední tři roky podle
tebe kulturní nabídka v obci?
Určitě zásadně, a to díky hojnosti spolků – těch
tradičních i nově založených, díky komunitnímu
centru, které dává další možnosti pro pořádání kurzů, autorských čtení a dalších akcí. A také díky zrekonstruované obecní knihovně.
Na které kulturní akce se sama nejvíce těšíš?
Já se těším v podstatě na všechny stejně a vždycky mám největší radost, když je konec, nepršelo,



TÉMA

Líbeznický ples
podruhé
Druhý ročník Líbeznického plesu se tentokrát uskutečnil v Sokolovně v Libiši v sobotu
22. února.
I tentokrát se na jeho organizaci podíleli spolu
s Kulturním výborem všechny líbeznické spolky.
K tanci a zejména poslechu hrála kapela originálního názvu Handabanda. Významnou roli přijali pro
celý večer skauti, kteří letos připravili nikoli celotáborovou, ale celovečerní hru inspirovanou Olympiádou v Soči. Všechny disciplíny vyžadovaly dokonalou koordinaci pohybu i patřičné fyzické nasazení.
Bezkonkurenčně největší zájem vzbudilo podlézání
provazu ve dvojicích, kdy partner nesl na zádech
partnerku, jež se nesměla dotknout země. Disciplí-
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Co ti v kulturní nabídce obce stále ještě
schází a chtěla bys tam dodat?
Já si myslím, že nabídka je pestrá… I když jsem
dostala dopis, ve kterém mě kdosi žádal o uspořádání pravidelných setkání v Arše nejen pro seniory… Dopis nebyl podepsán, tímto se tedy omlouvám, že byl bez reakce. Vzhledem k mým
zkušenostem se obávám, že bychom tam seděli jen
my dva…
Pro velkou část české veřejnosti je asi nejznámější líbeznickou značkou Divadlo kouzel
Pavla Kožíčka. Jak se díváš na tuto scénu?
Obdivně. Něco pořádat je velice náročné
a v tomto rozměru jistě trojnásob. Málem jsem zana se brzy ukázala jako mimořádně divácky atraktivní – nikoli však jen díky strhujícímu sportovnímu
napětí. Zejména diváci mužského pohlaví si mohli
strhat oči pozorováním plížících se párů a nekontrolovatelných dámských šatů.
„Byla to hlína. Hrozně nás to překvapilo. Měla
jsem zprvu obavu, že to bude příliš strojené. Vůbec
to tak ale nebylo. Dcera tam dokonce ztratila botu,

Hvězdy líbeznického plesu. Foto Jan Demuth

Proč má podle tebe smysl organizovat v Líbeznicích kulturní akce? Proč to vlastně děláš?
Dělám to, protože mě to stále ještě baví a vždycky mám radost, když někdo na ulici pochvalně pokývá hlavou – jojo, to se vám povedlo, fakt super
akce. Cenu to má a určitě mít bude i nadále, aby
vesnice zůstala vesnicí, místem, kde o sobě lidé
vědí i to, co není pravda, místem, kde vám prostě
někdo kolemjdoucí popřeje dobrý den.
Na začátku měsíce jsi otevřela v centru Prahy v Soukenické ulici vlastní květinářství. Jmenuje se Fleur Fatale. Proč tento název?
Vybrat název není jen tak, ráda bych byla femme
fatale, kdyby to nevyšlo, tak budu mít alespoň osudové květiny.
Jak se vlastně měří, která floristka je dobrá
a která ještě lepší?
Skromnost stranou – já jsem fakt dobrá. V našem obchodě najdete přívětivou obsluhu, krásné
květiny, dobré ceny, vkus a eleganci.
Souvisí nějak vázání květin s kulturou? Jak
daleko nebo blízko k sobě mají svět kultury
a svět květin?
Obojí se musí dělat s nadšením. Tyto dva světy
dělí pár schodů na pódium.
-nanaštěstí ji u baru zase našla, jeden ze sousedů dokonce vyhazoval tanečnice nad hlavu, kapela hrála
dobré songy,“ zjevila reportérovi Líbeznického
zpravodaje jedna z účastnic plesu, která už na začátku odhodila své zábrany.
Podle jiných účastníků plesu v programu scházelo více ryze tanečních melodií. „Hudební výběr vyhověl asi lépe mladším účastníkům. Trochu jsme se
někdy trápili, které taneční kroky pro jednotlivé
písně zvolit. Ocenili bychom příště tanečnější muziku. I tak jsme se ale dobře bavili,“ shrnul své hodnocení jeden ze starších účastníků.
Obraz dobré vesnické zábavy v duchu oblíbeného
českého filmu Hoří má panenko dokreslila tradiční
cesta posledním autobusem zpět domů. Kdyby pan
řidič nebyl muž pevných zásad, stavělo by se skoro
na každém kroku. Unavení tanečníci se dožadovali
zastavení málem přímo u vlastního vchodu.
Jedním z významných závěrů celého večera bylo
jasné přání, aby co nejdříve měly Líbeznice svůj
vlastní prostor pro plesy a zábavy, aby místní občané nemuseli na akce vlastní obce dojíždět.
-LV-
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Líbeznický

 OBECNÍ POLICIE

U nehody zasahoval i vrtulník. Foto OP

Auto není trezor
Zavazadla odložená na sedadlech, úchyt na navigaci nebo peněženka na sedadle motivovala
v předchozích dnech neznámé zloděje k tomu,
aby násilně vnikli do zaparkovaných vozidel v obci
a z těchto odcizili výše uvedené věci. Konkrétně
od začátku roku zaevidovali a vyšetřují policisté
z OO PČR Odolena Voda šest případů krádeží věcí
z vozidel v obci Líbeznice. Vzhledem k nárůstu počtu krádeží věcí z vozidel se hlídky OP Líbeznice
a PČR v příštích týdnech na tuto problematiku při

 líbeznické spolky
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
Risk management – česky řízení rizik – s tímto
termínem jsem se setkávala ve své práci, ale ruku
na srdce, špatně podané daňové přiznání ještě nikoho život nestálo. Zato vedení tohoto byznys termínu v patrnosti doma může život zachránit, nebo
alespoň zmírnit následky nepěkného úrazu. Ze statistik vyplývá, že naprostá většina dětských úrazů se
stává doma, takže opatrnost předejde tomu nejhoršímu – kafíčko se sousedkou dát co nejblíž doprostřed stolu, nůž po nakrájení dortíků uložit do
myčky či dřezu, na návštěvě u kamarádky v obýváku prověřit, že není na volně přístupné zahradě
naplněný bazén. Selhání v obezřetnosti je nejčastější příčinou dětské úrazovosti. Nešťastnou situaci
lze napravit účinnou první pomocí. Na ni se zaměřila další z akcí místního mateřského centra Lodička. Vlastně přednáškou rozšířila služby, které kro-
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A zase ti stejní zloději

Vážná dopravní nehoda
na silnici 1/9
Dne 19. 02. 2014 zasahovala v ranních hodinách
hlídka obecní policie na silnici 1/9 na křižovatce
Bašť–Měšice, kde došlo k dopravní nehodě dvou
vozidel se zraněním. Řidič dodávky přijíždějící od
obce Měšice pravděpodobně nerespektoval dopravní značku STOP a bez zastavení vjel do křižovatky, kde došlo ke střetu s projíždějícím osobním
vozidlem. Nehoda způsobila zranění řidiče osobního vozidla a vážné zranění spolujezdce v dodávce,
která po nárazu zůstala na boku, kdy spolujezdec
měl zaklíněnou hlavu pod vozidlem.
Hlídka OP na místě v součinnosti se záchrannou
službou a hasiči provedla vyproštění zúčastněných
osob z vraků vozidel a zraněným osobám byla poskytnuta neodkladná první pomoc. Nejvážněji zraněný účastník dopravní nehody byl převezen le
teckou záchrannou službou k dalšímu ošetření.
Hlídka OP následně v součinnosti s PČR řídila na
místě kyvadlově provoz.

zpravodaj č .

Opravdu to není trezor. Foto OP
svých hlídkách zaměří a budou také působit preventivně i na zapomnětlivé řidiče, kteří ve vozidlech nechávají výše uvedené věci, které lákají
zloděje ke krádeži. K uvedenému je nutno také
dodat, že normální je nekrást, ale tato skutečnost
pro některé naše spoluobčany až tak normální
není, proto doporučuji ještě několik užitečných
rad:
• ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani
prázdnou igelitovou tašku (zavazadla ve vozidle
nenechávejte kolemjdoucím na očích),
• nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani
když od vozu odcházíte na malou chvíli),
• při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost,
• sledujte své okolí a zavazadla v prostoru
odemčeného vozidla,
• nepokládejte volně peněženku nebo klíče na
střechu vozidla,
• věnujte pozornost svému okolí při vykládání
nebo nakládání zakoupeného zboží,
• nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic
není, ani zloděj neuspěje),
• zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež
• využívejte hlídaná parkoviště,
• neparkujte v místech, kde dochází často ke
krádežím,
• zajímejte se o bezpečnější systém ochrany
vozidla,
• při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření
oken, dveří, střešního okénka,
• zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od
vozidla jen na chvíli),
• doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky,
• nenechávejte svá auta na opuštěných místech.

V polovině měsíce března 2014 přijala Obecní
policie oznámení od majitele chatky v lokalitě Srbovka v obci Líbeznice o tom, že v několika posledních dnech neznámý pachatel rozstříhal plot u jeho
pozemku, z něhož odcizil různé kovové věci od nádrže na vodu až po kovové zahradní kolečko. Hlídka
OP provedla šetření v místních sběrných surovinách,
kde oznamovatel poznal odcizené věci. Dalším šetřením ve výkupních listech již nebyl problém ztotožnit dva pachatele, které již naše Obecní policie „důvěrně“ zná. Výše uvedené jednání bylo hlídkou OP
postoupeno policistům z OO PČR Odolena Voda
pro podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Hlídka OP v tomto týdnu také zasahovala ve
dvou případech v prodejně Tesco, kde byli přistiženi
ostrahou prodejny dva pobertové, kteří zde odcizili
v jednom případě cukrovinky a v druhém případě
maso. Jejich jednání bylo hlídkou OP oceněno blokovou pokutou ve výši 1000 Kč za přestupek proti
majetku. Jak se následně ukázalo, jeden ze zajištěných pobertů z Tesca je podezřelý i z výše popiso
vané krádeže železa.
Rudolf Sedlák

Co všechno se neukradne? Foto OP

Upozornění Obecní
policie Líbeznice
Vzhledem k častým dotazům občanů na spolupráci
OP Líbeznice se společností STRÁŽCE DOMOVA,
jejichž obchodní zástupci se v našem regionu pohybují, upozorňuji, že Obecní policie Líbeznice s výše
uvedenou společností nespolupracuje a aktivity této
společnosti ani žádným způsobem nezastřešuje.

mě herny, cílených programů pro děti
včetně výtvarného kroužku a bazárku,
začala nabízet nejen maminkám ve večerních hodinách. Nebylo vůbec těžké
přemluvit MUDr. Janu Homolkovou, líbeznickou pediatričku a zkušenou klinickou doktorku, k tomu, aby pro Lodičku na téma první pomoci u dětí
přednášela. Dokonce nám své vědomosti a dovednosti poskytla zcela zdarma, za což jí patří velký dík. Vstupné
tak putovalo na chod centra a jeho
dalšího rozvoje. Šestnáct maminek
z Líbeznic a okolí navštívilo v úterý
18. února zasedací místnost Obecního
úřadu, kterou laskavě poskytla obec
Foto: Martina Konvičková
náhradou za Archu toho času chvějící
se v rytmu zumby. Tři hodiny posluněj, dýchat do něj, dýchat do něj! A začít 5 iniciačchačky odolávaly mrákotám nad tím, co vše se ními vdechy. A mít vždy u sebe nabitý mobil na vomůže stát, když... a testovaly si, co v dané situaci lání 112. A pro jistotu přijít na příští přednášku,
dělat. Tak schválně – jak zareagovat, když dítě ne- kterou, jak doufáme, na základě velmi pozitivních
dýchá, protože má v sobě cizí těleso, vytáhli jste ho odezev na podzim znovu zopakujeme.
z vody nebo je po pádu? Odpověď zní: dýchat do
Andrea Gruntová
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mÍstopis

Františka Košiny
Jak se dá představit skvělý člověk, s přirozeným respektem, který řadě lidí v obci nezištně a neúnavně pomáhal? Seznam jeho dobrých skutků by byl nejspíše předlouhý.
V září roku 1919 se v Lužci u Jindřichova Hradce
narodil chlapec, kterému rodiče dali jméno František. Projevoval se přirozenou inteligencí a láskou
k lidem. Dobře se učil, měl rád literaturu, zvláště
pak poezii. Ale skromné poměry jeho rodiny mu
neumožnily další studium, po kterém tolik toužil,
přál si být kantorem. Navíc roku 1939 přišla II. světová válka, která zamíchala s mnoha lidskými osudy, i s Františkovým. Byl nasazen na otrockou práci
do Říše. Co tehdy pro mladého člověka znamenalo totální nasazení do Říše? Mladí lidé z okupované Evropy byli posíláni do Říše, většinou do továren na výrobu zbraní, kde museli tvrdě pracovat.
Tyto závody se také často stávaly cílem spojeneckých náletů. Kolikrát František smrti unikl jen
o příslovečný vlásek. Po skončení války si hledal
práci, našel ji u ČSD. Dokončil studia na škole sociálně právní. V ČSD pracoval až do svého odchodu do důchodu. Do Líbeznic se přiženil. Díky pochopení své ženy Marie, která mu vytvořila pevné
zázemí, se mohl plně angažovat pro své spoluobčany. Byl také tajemníkem místního národního vý-

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
ŠKOLKA V PŘÍRODĚ
V neděli dne 9. 3. odjížděly děti z naší mateřské školky spolu s MŠ Mratín na týdenní lyžařský výcvik do Pece pod Sněžkou. Před odjezdem jsme měli všichni obavy, zda nám letošní počasí dopřeje ještě trošku sněhových
radovánek. K velké radosti sluníčko svítilo
celý týden na azurovém nebi. Na sjezdovkách byl sice sníh technický, ale stále ještě
dostatek k našemu lyžování.

Jedna z nových líbeznických ulic nese jméno Františka Košiny. Foto -naboru, kronikářem. Veškerý svůj pracovní potenciál
volného času naplno věnoval dobročinné práci.
Rovněž působil v líbeznické obci baráčnické, re
gionu a župě. Napadá mne, když si na něj vzpomenu: „Když jsi se narodil, všichni kolem tebe se
smáli, a ty jsi plakal, žij tak, až jednou budeš odcházet, aby všichni kolem tebe plakali a ty jsi se

usmíval.“ Tak to byl František Košina. Ze světa pozemského odešel tiše a ve spánku. Na jeho po
slední cestě vzdát mu čest a rozloučit se s ním
přišla celá obec i její blízké i vzdálené okolí. Zemřel
dne 13. 4. 2002.
Hana Závorková, ředitelka
Oblastního muzea Praha-východ

Děti byly ubytované v místním penzionu Logla.
S bydlením i se stravou byli všichni nadmíru spokojeni.
Výcvik probíhal pod vedením profesionálů z lyžařské školky HAPPY HIL SOCHOR. Hned první den
byly děti rozdělené podle svých sportovních schopností do tří skupin. K naší spokojenosti děti výuku
lyžování zvládly na jedničku.
Pro chvíle volna a oddechu paní učitelky připravily
celotýdenní hru na téma „Záchrana ledové královny“. Každý den děti hledaly indicie s úkoly, které pak
plnily. Poslední večer se s ledovou královnou opravdu setkaly. Odměnou jim byla truhla plná pokladů.
Děti se vrátily nejen zdravě opálené, šťastné, ale
hlavně plné nových zážitků.
Jiřina Svobodová

příspěvků z celé naší republiky), obsadila Simona
Tremlová, žákyně osmého ročníku, třetí místo
a Natálie Hadravová ze sedmé třídy se umístila
se svou fotografií na prvním místě. Michaela
Bůbelová z devátého ročníku získala v oboru
fotografie Čestné uznání.
Děvčatům předal ceny pan kardinál Miloslav Vlk,
který převzal nad soutěží záštitu. Poté si vítězové
ze všech kategorií prohlédli pražské synagogy
a navštívili Starý židovský hřbitov. Zúčastnili se také
besedy s pamětnicí holocaustu.
Vítězka soutěže Natálie Hadravová pojede
v dubnu za odměnu na čtyřdenní pietní setkání
žáků a studentů několika zemí v polské Osvětimi.
Šárka Mišurcová

Žákyně líbeznické
školy slaví velký
úspěch
Stalo se již tradicí, že žáci líbeznické školy
zasílají své práce do celostátní soutěže Daniel, kterou pořádá Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea.

Líbeznice na sněhu Foto MŠ

4

Soutěž má za úkol připomínat hrůzy holokaustu
a varovat před rasovou nesnášenlivostí. Dělí se na
tři disciplíny: literární, historickou a fotografickou.
Líbeznická škola letos přihlásila své práce do oblasti literární a hlavně fotografické. Děti k soutěži přistupují vždy velmi zodpovědně, svá díla promýšlejí,
zkoušejí různé varianty, nakonec vybírají ty nejzdařilejší a posílají je do soutěže, a proto již získaly
v minulých letech několik ocenění.
Přestože je konkurence každým rokem větší (letos v oboru fotografie porota vybírala z devadesáti

Kardinál Vlk a oceněné žákyně Foto -šm-
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Karneval
TJ Sokol
Líbeznice
Ve čtvrtek, 27. února 2014 v 17:00 hodin se
tělocvična ZŠ Líbeznice proměnila již po několikáté v pohádkový ráj.
Každý si mohl mezi malými účastníky najít svého pohádkového favorita. Piráti, Spidermani, víly,
nejrůznější zvířátka, strojvedoucí, tanečnice, opra-
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váři, princezny a jiné
postavy nejen dětského
světa zaplnily sál. Všichni malí cvičenci s velkým nasazením soutěžili a zdolávali sportovní
úkoly. Rodiče vybrali tři
nejroztomilejší postavičky, které se staly králi
a královnami karnevalu,
ale malý dáreček dle
vlastního výběru si odnesli všichni přítomní.
Králové a královny karnevalu. Foto -ššTímto bychom rády
poděkovaly všem maminkám, tatínkům, babič- kol Líbeznice, který každoročně zpestřuje pravidelkám i dědečkům, kteří dali prostor své kreativitě né čtvrteční cvičení.
a věnovali svůj čas právě dětem a karnevalu TJ SoŠárka Šádková

Velikonoční kurz se Stonožkou

 POZVÁNKy
velikonoční trhy
Kulturní výbor srdečně zve všechny občany 13. 4.
2014 od 10:00 hod na Velikonoční trhy k fotbalovému hřišti. Těšit se můžete na pestrou škálu stánkařů, dětskou dílnu, pouťové atrakce pro vaše nejmenší a pěkné počasí. Těšíme se na vás.

Líbeznická košíková
Zveme všechny sportumilovné občany Líbeznic
na pravidelné čtvrteční sousedské basketbalové
večery. Líbeznický hvězdný tým se schází vždy
ve čtvrtek ve 20.45 hodin v tělocvičně základní
školy. Po prodeji nejlepších hráčů do NBA přijmeme kohokoli, kdo má chuť si občas zadriblovat
a zcela výjimečně zamířit na koš. O zábavu a potoky potu nebývá nouze.

Krásné velikonoční dekorace budeme opět vyrábět pod vedením zkušené floristky Šárky Kettnerové v KC Archa. Akce se uskuteční v sobotu
12. dubna 2014 v 10.30 a 13.30 hodin. Přihlášky:
stonozkalib@gmail.com nebo sms na tel.: 604
251 990. Cena: 250 Kč za věnec.

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Poetické setkání

Vítězové pražského poetického setkání. Foto -šm-

V polovině března se v DDM Přemyšlenská
v Praze 8 konalo obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání.

 BLAHOPŘÁNÍ

Ve velmi silné konkurenci zde získali čestná
uznání Petra Vorlíčková ze šestého ročníku
a Václav Mišurec z ročníku třetího.

Blahopřejeme březnovým jubilantům: Urbanová
Drahomíra – 85 let, Polakovič Augustin – 80 let, Němečková Hana – 60 let, Paulusová Dana – 60 let.

PO Z V Á N K A

na zábavné odpoledne

dne 17. května 2014 od 15.00 hod.
před restaurací „U kouzelníka“.
Srdečně zve konšelstvo OB.
Od 13.00 hod.
vzpomínka na založení OB
s následným průvodem.
Líbeznický zpravodaj 3/2014

17. května 2014
Program k slavnostnímu
sezení OB v Líbeznicích,
spojené s výjezdním sezením XVI župy
K. H. Borovského v Praze v Libni:
1. Zahájení
2. Přivítání přítomných
3. Vzpomínka na zemřelé
4. Zpráva vzdělavatelky
5. Zpráva syndičky
6. Zdravice hostů
7. Občerstvení
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Stonožka Líbeznice a Bašť se baví
Vás srdečně zvou na

Setkání sousedů
nad Prahou
Neděle 27. dubna 2014 ▶ 10–22 hod.
Yard Resort v Předboji
Program na pěti scénách
▶ vystoupení dětí ze základních uměleckých škol
▶ prezentace spolků, sdružení a 29 obcí a měst regionu
▶ přednášky o historii regionu, canisterapii,
zdraví, hipoterapii a další
▶ výtvarné a tvůrčí dílny
▶ výstava prací dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ
▶ venkovní zábavné a sportovní aktivity
▶ stánky, prodej rukodělných výrobků
▶ večerní Tančírna pro dospělé a promítání pro děti
Vstup zdarma!
Více na www.nadprahou.eu

Hlavní mediální partner

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
6
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Ilustrace © Josef Lada

Líbeznický

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

Líbeznický zpravodaj 3/2014

✽

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

7

Líbeznický

zpravodaj č .

3,

březen

2014,

ročník

12

	
  	
  

	
  

	
  RE/MAX	
  HORIZONT
NAŠE	
  SLUŽBY:
PRODEJ	
  NEMOVITOSTI
PRONÁJEM	
  NEMOVITOSTI
STANOVENÍ	
  TRŽNÍ	
  CENY	
  NEMOVITOSTI
ODHAD	
  CENY	
  NEMOVITOSTI	
  PRO	
  ÚČELY
DĚDICKÉHO	
  ŘÍZENÍ
HYPOTÉČNÍ	
  SERVIS	
  ZDARMA

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  BYDLÍME	
  ZDE	
  S	
  VÁMI	
  

T:	
  602	
  127	
  175
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  T:	
  603	
  721	
  993

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Ing.	
  Marta	
  ZAJÍČKOVÁ

	
  	
  	
  	
  	
  	
  Alena	
  LEŠTINOVÁ

	
  CERTIFIKOVANÉ	
  REALITNÍ	
  SPECIALISTKY

8

Líbeznický zpravodaj 3/2014

Líbeznický

zpravodaj č .

3,

březen

2014,

ročník

12

D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz
www.dkgips.cz
Classic 039 100 mm
role 10,2 m2

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
Víceúčelová izolace v rolích.
nářadí (ruční i elektro)
Vhodná do šikmých střech,
služby (doprava, montáž, poradenství,
příček, předstěn, stropů
a podhledů.
zápůjčky aj.)
lambda λD = 0,039 W/mK
...těšíme se na vaši návštěvu

TP 115 40 mm
balení 15,625 m2

Nobasil FKD 100 mm
balení 1,2 m2

Víceúčelová izolace ze skelné
vlny balená po deskách.
Vhodná do šikmých střech,
příček, předstěn, stropů
a podhledů.
Rozměr desek: 625 × 1250 mm.
lambda λD = 0,037 W/mK

Fasádní izolace z kamenné
vlny balená po deskách,
podélná vlákna.
Použití: kontaktní fasády.
Rozměr desek 600 × 1000 mm.
lambda λD = 0,039 W/mK
(v kontaktních fasádách)

(Pozn.: čím nižší hodnota lambda λD,
tím více izoluje)

e-shop

(dkgips.cz)
(DK Gips)

Hledám ke koupi dům nebo byt
v okolí Líbeznic do 15 km.
Možno hotovostní platba. Za každý tip moc děkuji.
Tel.: 604 370 077
Líbeznický zpravodaj 3/2014

KADEŘNICTVÍ NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
v Líbeznicích (Daniela Linhartová)
nabízí služby dámské, pánské, dětské.
Nově Pavlína Walová – tel. 739 430 008.
9
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centrum
volného
času

CVČ baví
a vzdělává

MĚŠICE

Průběžně otevíráme

Kalendář akcí
pro rok 2014
12. 4.

Velikonoční kurz

13. 4.

Velikonoční trhy

30. 4.

Čarodějnice

11. 5.

Školní zahradní slavnost

7. 6.

Dětský den

21. 6.

Mamutfest

26. 7.

Sejdeme se na náměstí

13. 9.

Líbeznické posvícení

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

NOVÉ kurzy PlaVáNí!

24. 12.

Vánoční punč

kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči
 kurzy pro skupinky samostatně plavajících
reZervovaT on-Line na
dětí od 4 do 6 let  nerezový bazén pouze pro
www.cvcmesice.cz organizované činnosti  nadstandardní vybavení
v ZÁLoŽce PLavÁní
plaveckými pomůckami  prostorné šatny se
vším komfortem  útulné zázemí  možnost
nahrazování všech omluvených lekcí v rámci kurzu  dohled na sourozence
v herně s dozorem
MíSTa v kUrZecH Si MŮŽeTe

Další zajímavý program pro všechny věkové kategorie
cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a tai ji  aquaerobic  hudebka 
keramika  jazyky  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
Platnost kupónu je od 1. do 30. dubna 2014

cowork
ing
VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCH

Zakázkové truhlářství
jídelní stoly z masivu
ZDARMA nakreslíme

Plastová okna a dveře
zimní zahrady, střešní okna
parapety, sítě, žaluzie, markýzy, rolety

Zimní slevy

kuchyně, vestavěné skříně

Větrná 153
Neratovice-Byškovice

608 808 508
Plastová okna: 608 808 508, 608 240 808, info@plastova-okna-praha.cz, wwww.plastova-okna-praha.cz Zakázkové truhlářství: 602 668 024, info@truhlarstvi-cervenka.cz, www.truhlarstvi-cervenka.cz
Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1200 ks • distribuce zdarma • grafická úprava a tisk: Sdružení MAC, spol. s r.o.
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