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Líbeznický
zpravodaj

Tři obecní budovy dosTanou nový kabáT Milí čtenáři,

od poloviny března se v Líbeznicích staví nové ko-
munikace. Ačkoli to tak na první pohled nevypadá, je 
to jedna z nejméně vděčných aktivit. Už také vím, 
proč mi starší kolegové říkali, že se má nejlépe staros-
ta, který nedělá nic a jenom se naučí plakat, že nic 
nejde. Stavba komunikací má totiž ne jeden, ale hned 
několik háčků. I když se totiž s vlastníky okolních ne-
movitostí několikrát potkáte nad projektem, nezna-
mená to, že se v průběhu stavby nevyrojí nové připo-
mínky a požadavky. Navíc se v průběhu stavby stejně 
ukáže, že některé detaily se ještě musí měnit, protože 
strom roste kousek jinde, než podle projektu a stožár 
také nějak nečekaně překáží uprostřed chodníku. Tra-
dičním ohniskem sváru jsou výšky. Kolik adrenalinu se 
už na stavbách muselo vyplavit při tomto nevinném 
slově. Výšky obrub a komunikace totiž vyvolávají pře-
dem obavy stavařů a vybičované emoce majitelů vjez-
dů. O každý centimetr se svádí často dramatická bitva 
za využití všech drsných výrazů. V takových chvílích se 
staveniště proměňuje bez přehánění ve válečné bojiš-
tě. Podobný boj se pak vede o parkovací stání, o stro-
my a keře, sklony a odvodnění. Nikdo nezasvěcený si 
vůbec nemůže uvědomit, že vznik komunikace je 
malý zázrak. Navíc se během tohoto zázraku asi sto-
krát přesvědčíte, že nikdy nelze vyhovět všem a že 
stejně skončí u toho, že každá drobná chybička má 
svého viníka – a ten je přece na radnici.

Další neblahý efekt stavby se pochopitelně skrývá 
v nepohodlí. Ono se totiž přes stavbu opravdu často-
krát vůbec nedá přejet. A k tomu taková nová komu-
nikace vzbuzuje pocit křivdy (nebo i závisti) u těch, 
kteří ji nemají. Nikdo přitom nemůže zpochybnit jejich 
nárok, že by si takovou novou cestu také zasloužili. 
I to, že to nejde, má pochopitelně svého viníka. Skoro 
mi vyrazil dech jeden pán, který během prohlídky 
stavby přispěchal s tím, že přece musíme udělat 
i vjezd k němu za rohem z druhé ulice, je to přece 
kousek a dá to rozum, že to hned teď musí být. Je 
těžké v takovém případě klidným hlasem vysvětlit, že 
to opravdu nejde – ne z vrtochu či neochoty, ale pro-
stě pro to, že to není součástí zakázky, projektu ani 
stavebního povolení. I tady je viník jasný. 

To všechno je možno přejít s nezbytným nadhle-
dem. Kde ale ani nadhled buddhistického mnicha ne-
stačí, je příhoda, která se udála v noci ze soboty  
12. dubna na neděli: řádění vandalů na multifunkč-
ním hřišti, u školy i v líbeznických ulicích způsobilo 
škodu za více než 100 tisíc korun. Je navíc těžké od-
myslet, kolik práce kolika lidí stálo vybudovat hřiště či 
zateplit školu. O bagristovi, který v pondělí přišel ke 
svému stroji, a nenašel na něm nic, co nebylo přímo 
přivařené, ani nemluvě. Obecní policie samozřejmě 
po výtečnících pátrá; pokud jste té noci cokoli pode-
zřelého zaregistrovali, určitě se strážníkům ozvěte. 
Zejména kvůli další bezpečnosti v líbeznických ulicích 
chceme viníky potrestat. A bezpečnost je i jedním 
z témat větších článků v tomto Zpravodaji.

Přeji co nejoptimističtější jarní dny a trpělivost se 
všemi stavbami.

Váš starosta

Číslo měsíce: 23 – to je počet vysázených stromů 
v období od 15. 3. 2014 do 15. 4. 2014

Zdravotní středisko, Dům služeb a Obecní 
úřad – to jsou tři budovy v majetku obce, 
které denně navštíví desítky lidí. Přesto  
ani jednou z nich se obec chlubit nemůže. 
 Obecní rozpočet vydá sotva na nejnutnější 
údržbu. Díky aktivitě vedení obce a příslibu 
dotace na zateplení by ještě letos všechny 
tři budovy mohly dostat nová okna i fa
sádu.

Obec v loňském roce připravila dotační žádosti 
v programu Zelená úsporám na zateplení svých 
dalších objektů. „Praxe ukázala, že díky komplet-
nímu zateplení objektu školy ušetříme ročně téměř 
půl miliónu korun. To je pro náš malý rozpočet vý-
znamná částka,“ vysvětluje místostarosta obce 
Michal Doubrava a dodává, že se obec přirozeně 
pokusila využít znovuotevřeného programu Zelená 
úsporám.

K velkému překvapení obecních zastupitelů uspě-
ly všechny tři žádosti současně. Obec tak  dostává 
mimořádnou příležitost dát své budovy do pořádku, 
ale navíc do budoucna ušetřit na energiích. 

„Zejména v případě Domu služeb a obecního 
úřadu je dotace na zateplení zároveň mimořádnou 
příležitost s přijatelnými náklady pro obec vzhled 
budov trochu pozvednout. Jsou to nejviditelnější 
vizitky obce,“ říká starosta Martin Kupka. Podle 
jeho slov dokazuje i srovnání s historickými foto-
grafiemi, s jakým citem a zájmem přistupovali ke 
svému prostředí a svým stavbám jednotlivé genera-
ce. „Největší budovy v obci vypadají na záběrech 
z 19. století bez přehánění výstavně. Zato zásahy 
po druhé světové válce se na budovách podepsaly 
negativně,“ dodává Martin Kupka.

I proto obec při výběru zpracovatele projektu za-
teplení všech budov uspořádala zároveň malou 

architektonickou soutěž. Porota nakonec vybírala 
mezi dvěma nabídkami. Zvítězila ta levnější 
a v tomto konkrétním případě zároveň ta s vyšší 
známkou za architektonické řešení.

Dům služeb podle návrhu architekta Jana Hájka 

Dům služeb v novém kabátě

Dokončení na str. 2

archiTekT Jan háJek o podobě 
úprav obecních budov
Největší změna se odehraje na Obecním 

úřadu a na Domu služeb. Co vás vlastně 
vedlo k novým úpravám budov?

U Obecního úřadu i u Domu služeb by mělo 
být na první pohled čitelné, že jsou to veřejné 
budovy. Mělo by být jasné, že jsou určeny pro 
kontakt mezi občany a institucí. V naší zemi se 
dají velice dobře popsat stavební kompozice 
tradičních radnic. Všechny mají v sobě symboli-
ku vertikály – nejčastěji v podobě věže.

Vy navrhuje hned dvě věže nedaleko od 
sebe…

Jsou tu ale také dvě budovy, kam lidé chodí 
vyřizovat úřední záležitosti. Pošta je navíc jeden 
z nejstarších úřadů na světě vůbec. Já bych byl 
spokojený, kdyby člověk přijel do centra 
a na první pohled viděl: toto jsou instituce, kam 
mířím, nemusím se ptát a složitě hledat. Měly 
by to být jasné orientační body. Zároveň mají 
být takové budovy prvkem určitého řádu a spo-
řádanosti naší společnosti a také vyjádřením 
disciplíny – žádný jiný dům kromě kostela by 
nositelem tohoto symbolu ani neměl být, je to 
naše česká, potažmo evropská tradice. a tak to 
je správné…
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dostane o něco jednodušší střechu a navíc jedno-
duchou věž s hodinami. V případě obecního úřadu 
půjde o sjednocení vzhledu budovy a vytvoření sy-
metrického řešení.

Naopak bez velkých architektonických zásahů se 
obejde zateplení zdravotního střediska. Novinkou 

oproti současnosti budou předokenní slunolamy 
na jižní straně fasády, které by mohly celé budově 
přidat na barevnosti.

Celková dotace na zateplení a výměnu oken 
všech tří budov dosáhne 8 miliónů korun. Úpravy 
si vyžádají celkové náklady přes 11 miliónů korun. 
Podíl obce přitom bude činit více než 3 milióny ko-
run.

„Bohužel se zase dostáváme do časového presu. 
Abychom mohli čerpat dotaci v uvedené výši, mu-
síme stihnout veřejnou soutěž na zhotovitele do 
konce června. Potom se prý zase mění pravidla,“ 
zdůrazňuje Michal Doubrava s tím, že zadávací do-
kumentaci obec vystaví v prvních květnových 
dnech.

-na-

Dokončení ze str. 1

ROZHOVOR
sTeakovou 
resTaurací  
Jsem si splnil 
velký sen
Někdo sbírá známky, někdo usilovně trénuje, 
aby ujel Jizerskou padesátku co nejrychleji, 
a někdo veškerou energii vkládá do stavby 
svého snu – vlastní restaurace. Řeč je o To
máši Kratochvílovi, který před 5 lety začal 
stavět na Zdibské ulici dům, ze kterého se od 
konce loňského roku line vůně steaků. Pří
běh nové líbeznické restaurace RED DOOR 
odhaluje rozhovor s jejím stavitelem, majite
lem a číšníkem v jedné osobě.

Jak se zrodil sen mít vlastní restauraci? 
Už od školy, kde jsem se vyučil kuchařem, jsem 

věděl, že chci mít jednou svoji restauraci. Jen jsem 
si nebyl jistý, jaká by měla být. V průběhu doby 
jsem pracoval v hotelu, hospodách i restauracích, 
někdy jsem si odskočil pracovat do rodinného au-
toservisu nebo řídil kamion, nakonec jsem se 
vždycky vrátil ke kuchařině, k tomu, co mě baví. 
Asi to mám v genech, v rodině mám hospodské 
několik generací nazpátek, poslední přede mnou 
byl můj dědeček, pak tuto tradici přerušilo znárod-
nění, ale nyní už můžu v tradici opět pokračovat. 

Zvratem pro mne byl nástup do steakhousu 
Aberdeen Angus bratrů Silovských, jejichž kon-
cept kuchyně i přístup k vaření mne silně ovlivnil. 
V té době jsme s manželkou Radkou žili už osm let 
v Líbeznicích v malém domku a hledali něco větší-
ho. Vybrali jsme si stavební parcelu jen pár metrů 
od našeho domu a při plánování stavby jsem zjis-
til, že by se mi tam mohla vejít restaurace, a tak to 
začalo…

Kdy jste se stavbou začal?
Příprava stavby trvala více než rok a první hráb-

nutí do země bylo na podzim 2009. 

Vídal jsem vás pravidelně ve staré škodovce, 
která se proměnila ve stavební dodávku. Jak 
jste vlastně celou stavbu realizoval?

Ta Škoda stopětadvacet mi slouží do teď :-) Ná-
vrh domu je od paní architekty Daniely Dohnalové, 
která měla spoustu skvělých nápadů, a s interiérem 
restaurace mi pomohl architekt Radek Horyna. Sta-
věl jsem svépomocí. Co šlo, jsem řešil sám s dělní-
ky, na zbytek jsem si najímal jednotlivé firmy. 

Když vyroste někde nový dům, vznikne hned 
podezření, kde na to dotyčný vzal. Vy jste si to 
ale sám oddřel. Víte, kolik dnů a hodin jste na 
stavbě strávil? A jak jste ji financoval?

To ani nejde spočítat. Za ty čtyři roky jsem na 
stavbě trávil všechen svůj čas, včetně většiny víken-
dů. A i když jsem tam fyzicky nebyl, tak v duchu 
určitě. Musím říct, že se mi po otevření ulevilo, 

A přestože zde trávím snad ještě víc času, za nic 
bych to nevyměnil.

Co se týká peněz, tak základem se staly finance 
z prodeje našeho původního domu a všechny naše 
úspory, vypomohly nám obě naše rodiny a zbytek 
jsme pokryli hypotékou.

Proč jste svému splněnému snu dal název 
Red Door?

Při plánování jsem pracoval s názvem Toro negro 
(Černý býk). Ale než jsem stihl otevřít, tak takhle 
pojmenovali restauraci v centru Prahy a měl jsem 
utrum. 

Když už se chýlilo k otevření a stále jsem neměl 
jméno, sedl jsem s manželkou k internetu a prohlí-
želi jsme seznamy nejlepších steakhousů ve světě. 
Narazili jsme na název Green door (Zelené dveře) 
a uvědomili si, že máme krásně červené vstupní 
dveře, a bylo jasno. 

Co máte sám z jídla nejraději?

Než jsem začal pracovat ve steakhousu, byl jsem 
omáčkový. Teď mám nejradši pořádný kus hovězí-
ho masa v úpravě „medium rare“.

Připravujete i nějaké své vlastní recepty?

S šéfkuchařem Vítkem Marešem stále zkoušíme 
nové věci. Pokud najdeme nový recept, který nás 
zaujme, ať už v knize nebo na internetu, je to zá-
klad – inspirace, kterou dále rozvíjíme. Jsme v re-
stauraci celkem 3 zkušení kuchaři, tak věřím, že 
výsledek stojí za to. Však přijďte ochutnat. 

Je to kumšt sehnat u nás dobré steakové 
maso? Odkud vlastně pochází maso, které 
svým hostům servírujete?

S masem je problém. Respektive je složité se-
hnat dobré maso za dobré peníze. V poslední 
době stouply ceny masa kvůli pohybu eura, proto-
že většina masa, které používáme, pochází z dovo-
zu – Uruguay, Austrálie, Argentina… Mám několik 
dodavatelů a neustále hledáme další. 

Je nějaký rozdíl v tom, když se steak připra-
vuje na dřevěném uhlí, nebo na plotně elek-
trické či plynové?

Rozhodně, rozdíl je veliký. Pokud si doma udělá-
te krkovičku na pánvičce nebo na zahradním grilu, 
také poznáte rozdíl. A když je to na dřevěném uhlí, 
jako u nás, je to pohádka.

Myslíte, že bude vaše restaurace prospero-
vat, když jen kousek od naší obce je Praha, 
kde je obrovská konkurence podniků podob-
ného stylu?

Určitě, jinak bych ji nestavěl. Restaurací s ote-
vřeným konceptem kuchyně zatím příliš není a vě-
řím, že v kombinaci s pečlivě připraveným kvalit-
ním jídlem budeme vyhledávaným místem. 

Moc mne potěšilo, že hned po otevření si k nám 
našli cestu nejen hosté z Líbeznic a nejbližšího 
okolí, ale jezdí k nám i z Neratovic, Staré Boleslavi, 
Čakovic, Prahy… A nejlepší na tom je, že se k nám 
hosté nejen vracejí, ale dále nás doporučují.

Sen jste si splnil. Uvažujete, že byste ještě 
restauraci a její nabídku dál rozvíjel? 

Ano, restauraci jsem otevřel, ale práce tím určitě 
nekončí. Stále je co rozvíjet a vylepšovat, aby hosté 
byli spokojeni. Téměř každý den připravujeme 
něco nového. 

Chceme se zaměřit nejen na sezonní suroviny, 
ale vyhledáváme i kvalitní lokální dodavatele a pro-
dukty. Například si necháváme v pekárně U Píchů 
ve Zdibech péct housky na naše burgery, čerstvě 
praženou arabskou kávu kupujeme z pražírny 
Long berry v Kralupech a tím to určitě nekončí.

Chystáte něco, co by si žádný občan Líbeznic 
neměl nechat ujít?

Už teď máme velmi kvalitní steaky, které by si 
žádný občan Líbeznic neměl nechat ujít. 

Neustále rozšiřujeme nabídku moravských 
a francouzských vín. Do budoucna bych rád pořá-
dal degustace v našem vinném sklepě.               -ji-

Majitel restaurace Tomáš Kratochvíl. Foto -mk-
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chceme se cíTiT 
bezpečně
O potřebě cítit se bezpečně ve své obci není 
třeba diskutovat. Člověk základní pocit bez
pečí k životu potřebuje. V Líbeznicích se jej 
snaží posilovat obecní policie. Má přitom ze
jména v poslední době co dočinění s drobný
mi trestnými činy a také vandalismem. Co se 
dá na úrovni obecní policie měnit, na to od
povídají 1. místostarosta obce František Zá
vorka a velitel obecní police Rudolf  Sedlák.

Jak hodnotíte loňský rok? Odehrálo se na 
katastru obce více trestných činů a přestupků 
než v předchozích letech?

RS: V loňském roce došlo na území obce k 95 
trestným činům, z čehož bylo 48 objasněno, v roce 
2012 k 41 trestným činům, z čehož bylo objasněno 
24 případů. V obou letech se přitom podařilo od-
halit viníky více než v 50 procentech případů, což je 
mírně nad celostátním průměrem. Zvýšený výskyt 
trestné činnosti v loňském roce přičítám lednové 
amnestii. Stejně tak očekávám, že v průběhu letoš-
ního roku se dostaneme na přibližně stejné hodno-
ty. Pozorujeme ale, že se množí případy vandalismu 
a také krádeže v automobilech.

Co s tím obecní policie bude dělat? 
FZ: Vyhodnotili jsme, kde k těmto krádežím do-

chází nejčastěji. Po diskusi v obecní radě jsme se na 
nejrizikovější místa rozhodli umístit kamery. Letos 
do těchto zařízení investujeme 70 tisíc korun. K vi-
deozáznamu má přístup výhradně obecní policie. 
V minulosti se nám podařilo právě díky dosud in-
stalovaným dvěma kamerám objasnit několik pří-
padů. Nechceme mít pochopitelně kamery všude, 
ale například u Tesca či u zdravotního střediska je 
to nejlepší řešení, jak chránit majetek lidí. Další lo-

kalitou bude po řádění vandalů o nedávném víken-
du škola.

Dá se hovořit o kamerovém systému?
RS: To ještě určitě ne. Opravdu nemáme ambici 

sledovat každý metr čtvereční. Využíváme moderní 
software, který umožňuje záznam archivovat a vel-
mi rychle v něm vyhledávat podle pravděpodobné-
ho času události. 

Pro pocit bezpečí je u lidí důležité, aby znali 
svého strážníka a viděli ho v ulicích…

FZ: Díky rozšíření obecní policie se nám daří vě-
novat více času pochůzkové činnosti. Každý všední 
den jeden ze strážníků obejde pěšky nejfrekvento-
vanější lokality. Jeho úkolem je dohlížet na pořá-
dek. Tím samozřejmě nemyslíme jen, zda se někde 
nekrade, nebo zda někdo nepoškozuje cizí maje-
tek. Úkolem obecních strážníků je odhalit a nahlá-
sit také nepořádek či nebezpečné místo.

Přesto se čas od času objevují výtky, že je 
obecní policie vidět málo a státní vůbec ne.

RS: Většina pochůzek se odehrává v době mezi 
osmou hodinou ranní a šestou hodinou večerní. To 
je samozřejmě velká část líbeznických občanů v prá-
ci mimo obec. Státní policie k nám přijíždí většinou 
na samotné zásahy a provádí také noční hlídky. Prá-
vě na řadě nočních hlídek spolupracujeme. Při po-
chůzkách problematická místa dokumentujeme, 
což slouží i pro zpětnou kontrolu naší vlastní činnos-
ti. Zda zkrátka obec opravdu pečlivě procházíme.

Novináři rádi píší o tom, že existuje mezi 
obecními strážníky a příslušníky státní policie 
jakási rivalita či odstup.

RS: Nemám takovou zkušenost. My se státní po-
licií spolupracujeme velmi úzce. Máme za sebou 
celou řadu společných akcí. I díky nim se podařilo 
zajistit několik pachatelů závažných trestných činů. 
Nejméně jednou měsíčně sloužíme noční služby, 
kdy se navíc pohybujeme po obci v neoznačeném 
vozidle. Výsledek takových kontrol bývá pozitivní. 
Samozřejmě, že je role obou policií jiná. S ohledem 
na počet lidí na obvodním oddělení v Odolena 
Vodě, by bez obecní policie nebylo možné na řadu 
důležitých věcí vůbec dohlédnout. Náš vztah se 

„stáťáky“ rozhodně není vztahem nadřízeného 
a podřízeného ani staršího a mladšího bratra. Kaž-
dý máme svou roli a doplňujeme se.

Jak velkou pozornost věnujete měření rych-
losti?

FZ: Měření rychlosti se věnujeme průběžně. Je to 
důležitá součást prevence dopravních nehod. V po-
slední době zjišťujeme, že se řidiči nejméně discipli-
novaně chovají v Hovorčovické ulici v úseku za zvý-
šeným přechodem pro chodce a v Družstevní ulici. 
Na obou místech budeme samozřejmě dále prová-
dět kontroly. Nejde nám o zbytečnou perzekuci ři-
dičů. Obě místa jsou opravdu nebezpečná a re-
spektování předepsané rychlosti není jen věcí 
nezbytného respektu k pravidlům silničního provo-
zu, ale i zdravého rozumu. Ten se bohužel u někte-
rých řidičů s usednutím za volant nějak vytrácí.

Jak velké byly v loňském roce příjmy z po-
kut a kolik nás vlastně obecní policie stojí?

FZ: V loňském roce jsme na pokutách vybrali více 
než 350 tisíc korun. Je to o polovinu méně než 
v předchozím roce. Měření ale o mnoho méně ne-
bylo. Dopravní opatření i častá měření přece jen 
přispěla ke změně chování velké části řidičů. Celko-
vé náklady na roční činnost obecní policie se pohy-
bují nad dvěma milióny korun. Necelý milión při-
tom hradí sousední obce, kde naše policie rovněž 
působí. Zbývající část pokrývá výběr z pokut a pří-
spěvek Líbeznic. Ten se bude za loňský i letošní rok 
pohybovat kolem jednoho miliónu korun. Poklá-
dám to za přijatelnou cenu za větší bezpečí v obci.

Co všechno se s posílením obecní policie 
změnilo?

RS: Službami se teď daří pokrýt výrazně delší část 
dne. Zároveň můžeme snáze dohlížet i na víkendo-
vých akcích. V původním složení ve dvou lidech 
bylo zejména v období dovolených komplikované 
zajistit plnohodnotnou činnost. Díky většímu po-
čtu strážníků jsme samozřejmě i akceschopnější. 
Nově si můžeme dovolit poskytovat také mimo 
pracovní dobu tzv. hotovost na služebním telefo-
nu. Lidé se na nás tedy mohou obracet a také se 
obracejí 24 hodin denně.

-mk-

OBECNÍ POLICIE

nové sTromy 
v líbeznicích
Park u školy má tři nové přírůstky. Novou 
 dominantou vstupní části bude (za pár let)
lyriodendron – solitér s listy ve tvaru lyry 
a s květy podobnými tulipánům. Celkem  
19 nově zasazených stromů lemuje Mra tínku.

Spolu s dětmi prvních, druhých a třetích tříd sáze-
li stromy v areálu školy také starosta obce Martin 
Kupka, 1. místostarosta František Závorka a Martina 
Pavelková z neziskové organizace Sázíme stromy. 
Právě ve spolupráci s touto organizací a s její podpo-
rou chce obec vysadit v letošním roce další stromy 
v nově rekonstruovaných ulicích. „Rádi bychom, aby 
letos přibylo do obce nejméně 30 nových stromů,“ 
slibuje František Závorka a dodává: „Udržovaná 
a dobře vyhlížející veřejná prostranství přispívají 
k lepšímu životu v obci. Je to jedna z našich priorit.“

Nová výsadba ve škole nahrazuje dvě vzrostlé 
borovice, které bylo nutné kvůli nebezpečí pádu 
větví na začátku jara pokácet. „Ke školní kuchyni 
jsem symbolicky vybrala dvě okrasné jabloně. Moc 
se těším, až zmohutní lyriodendron tulipifera. 

Mohla by to být krásná domi-
nanta vstupní části parku. 
Bude to mohutný solitér 
o výšce až 30 metrů. Nezamě-
nitelné jsou jeho listy ve tvaru 
lyry a krásné žluté květy po-
dobné květům tulipánů,“ vy-
kresluje budoucnost parku 
Marcela Procházková, která 
o okolí školy pečuje.

sTromy na mraTínce
Dalších 19 stromů přibylo 

díky společnosti Sázíme stro-
my na Mratínce. „Paní Pavel-
ková se na nás obrátila na-
rychlo s nabídkou, že by bylo 
možno zajistit ještě 10 saze-
nic dubu letního a 9 sazenic 
jilmu. Zorganizovali jsme 
s pomocí Facebooku během 
čtyř dnů společné sázení. Na-
šlo se téměř 20 dobrovolníků, 
včetně celé rodiny Kulhánko-
vy a skautů, kteří přišli v úterý 
15. dubna i s nářadím na 
Mratínku,“ popisuje místostarosta obce Michal 
Doubrava.

Druhová skladba nově zasazených stromů – 
duby letní a jilmy – představuje původní kulturu 

TÉMA

Sázení stromů bylo hlavně na žácích, ale přidal se i místostarosta 
František Závorka Foto -mk-

listnatých stromů v české krajině. Právě díky tomu 
získala obec od společnosti Sázíme stromy všechny 
sazenice zdarma. 

-na-
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MÍSTOPIS

koJeTická
Ulice nese název po nevelké vsi při státní 
silnici směrem na Mělník. Kdybychom na
vštívili místo nynějších Kojetic v období 
druhohor, ocitli bychom se přímo na břehu 
moře, jehož příbojové vlny by mocně nará
žely na skaliska a na mořské břehy by vyvr
hovaly různé lastury a mořské živočichy. 
Možná bychom měli štěstí a zahlédli i stíny 
žraločích těl.

 Svědectví, že tomu tak bylo, nám zanechali naši 
přední paleontologové, jako byl doktor Závorka či 
kojetický pan učitel a také neméně slavný učenec 
Petrbok. Ti zde zkoumali zkameněliny živočichů, 
typické jen pro zdejší lokalitu. Lidé se v úrodné kra-
jině na břehu Kojetického potoka usazovali od pra-
věku. Významné období  pro obec byl středověk. 
První písemná zmínka o Kojeticích je z roku 1271, 
kdy obec patřila pražské kapitule, která v ní necha-
la vybudovat farní kostel sv. Víta. Jednolodní chrá-
mová stavba s věží, ve které je zavěšen zvon Vít 
z první poloviny 15. století, je nejstarší v regionu. 
Atributem sv. Víta je kohout, a proto si jej současná 
obec převzala do obecního znaku. Interiér kostela 
byl ve 14. století vymalován nástěnnými malbami, 
které patří mezi významná díla české vrcholné goti-
ky. Restaurátoři zatím odkryli jen jejich malou část. 
Okolo kostela, tak jak bylo pro středověk typické, 

se rozkládal hřbitov. 
V blízkosti vyrostla 
fara, náves, okolo 
chalupy a statky. Sou-
částí obce je od  
17. století škola, do 
které děti chodily 
a doposud chodí 
z okolních vsí. Na sva-
tého Víta se v obci 
koná slavná Kojetická 
pouť. 

Většina kojetických 
obyvatel se v minu-
losti živila zeměděl-
stvím nebo lámáním 
kamene. Změna na-
stala v první polovině  
20. století, kdy si pan 
Neuman, místní ob-
chodník, koupil šicí stroj značky Singer. Naučil se 
na něm sám šít, pak na něm naučil šít i místní ženy. 
Nakoupil další šicí stroje, a tak dal základ význam-
nému závodu s názvem Labor na výrobu pracov-
ních oděvů. Továrna patřila ve své době k největ-
ším v Evropě, zaměstnávala až 300 žen z okolí. 
V době hospodářské krize ve 30. letech 20. století 
pan Neuman nikoho ze zaměstnanců nepropustil 
a raději vyráběl na sklad. Měl přirozený respekt jak 
svých zaměstnanců, tak obyvatel obce. Filantrop, 
který měl obec rád, všemožně podporoval nejrůz-
nější společenské aktivity. Bohužel přišla II. světová 
válka. I on byl přinucen nosit na klopě židovskou 
hvězdu. Byl deportován do koncentračního tábo-

ra, kde byl s dalšími svými příbuznými zavražděn; 
jen zázrakem se podařilo přežít jeho dceři a vnu-
kovi. Ti našli v 50. letech svůj nový domov v USA. 
Jejich továrna byla v 50. letech znárodněna a pře-
jmenována na Pragoděv. Výroba textilního zboží 
sice byla zachována, ale nikdy již nedosáhla své 
předválečné slávy. Koncem 20. století byla výroba 
zcela ukončena.

(Informace čerpány z pramenů vytvořených vý-
znamným kojetickým kronikářem panem Jarosla-
vem Kučerou.)

Hana Závorková, ředitelka  
Oblastního muzea Praha-východ

OBECNÍ POLICIE
zTracený papoušek nalezen
Dne 19. 3. 2014 oznámila majitelka obchodu 

s textilem na Mělnické ul., že se v průběhu dne 
z obchodu ztratil její papoušek Žako šedý v hodno-
tě několika tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se  
papoušek  po prodejně pohyboval volně, nebyla 
vyloučena ani možnost krádeže, proto byla věc 
vzhledem k výši škody postoupena PČR. V tomto 
případě se ale více než o majetkovou škodu jedna-
lo o újmu psychickou, protože papoušek byl pro 
majitelku členem rodiny. Šetření ze strany PČR 
a Obecní policie nevedlo k nalezení papouška až 
do 22. 03. 2014, kdy kontaktovala hlídku OP 
žena, která uvedla, že nalezla na ulici papouška. 
Hlídkou OP byla informována majitelka papouška, 
která „svého člena rodiny“ okamžitě poznala 
a papouška si následně převzala.

zadrženi pachaTelé krádeže 
v bašTi
Dne 20. 3. 2014 byla hlídkou OP kontrolována 

osoba, která odvážela na ručním vozíku lešenové  
trubky do sběrných surovin v obci Líbeznice. Vzhle-
dem k tomu, že se jednalo o takzvanou „závadovou 
osobu“, provedla hlídka OP šetření, kdy bylo vytě-
žením několika svědků zjištěno, že výše uvedené 
železo bylo před několika dny odcizeno z pozemku 
domu v obci Bašť. Vzhledem k těmto skutečnostem 
byla osoba předána i se zajištěným železem přivola-
né hlídce PČR, pro podezření z přečinu krádeže 
a porušování domovní svobody. Dalším prověřová-
ním ze strany PČR bylo zjištěno, že se tato osoba 
společně s dalšími dopustila několika vloupání do 
nebytových prostor u domů v obci Bašť.

nalezen zemřelý muž
Dne 25. 3. 2014 přijala Obecní policie oznámení 

od majitelky domu v obci Líbeznice, že již několik 
dní neviděla svého podnájemníka a požádala 
o asistenci při vstupu do podnájemníkova pokoje, 
od kterého má klíče. Hlídka OP poté společně 
s majitelkou domu vstoupila do nájemníkova po-
koje, kde byl nalezen muž, který nejevil známky 

života. Po tomto zjištění zajistila hlídka místo proti 
vstupu nepovolaných osob, ztotožnila přítomné 
svědky a o události byl informován operační dů-
stojník PČR, kterým byl na místo vyslán výjezd služ-
by kriminální policie a vyšetřování.

nalezeno odcizené vozidlo
Dne 11. 4. 2014 v rámci hlídkové služby v ka-

tastru obce Líbeznice, zjistili strážníci obecní poli-
cie odstavené vozidlo – dodávku, u které bylo při 
bližší prohlídce zjištěno, že je u vozidla poškozen 
zámek u dveří řidiče a u bočních posuvných dveří. 
Vozidlo bylo odemčeno. Provedenou lustrací v evi-
denci odcizených motorových vozidel bylo zjiště-
no, že uvedené vozidlo skutečně bylo před několi-
ka dny odcizeno v Praze. Z výše uvedeného důvodu 
byla na místo přivolána hlídka OO PČR Odolena 
Voda společně s kriminalistickým technikem.

Do příjezdu hlídky PČR  byly na místě hlídkou OP 
zjištěny informace od všímavých svědků, které při 
dalším šetření mohou vést k dopadení pachatele 
krádeže, kdy jeden ze svědků pořídil videozáznam 
osob pohybujících se v odcizeném vozidle. Po za-
jištění stop kriminalistickým technikem, bylo vozi-
dlo předáno šťastnému majiteli. 

Rudolf Sedlák

Nalezený papoušek s policií intenzivně spolu-
pracoval. Foto OP

Zadržený železný lup. Foto OP

Odstavené odcizené vozidlo. Foto OP

Pohled do Kojetické ulice. Foto -na-
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Vítězka Kateřina Kovářová. Foto -šm-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
další úspěch 
malé výTvarnice

V Náprstkově muzeu se konala výstava Čas zá-
mořských objevů. U příležitosti této výstavy vyhlási-
lo muzeum výtvarnou soutěž pro děti na téma: 
Nakresli mořskou obludu. V této soutěži zvítězila 
se svojí velmi zdařilou obludou Kateřina Kovářo-
vá ze 2. A. Nebyl to její první úspěch, nedávno byla 
oceněna v celostátní výtvarné soutěži Šťastné stáří 
očima dětí.

Šárka Mišurcová

Já a moJe kniha 
Březen – Měsíc knihy zakončili v líbeznické škole 

předáním ocenění za výtvarné práce žáků na téma 
Já a moje kniha. Paní knihovnice Alexandra Dančo-
vá si ve školních prostorách prohlédla výstavu těch-
to prací a dlouho vybírala ty nejzdařilejší. Nakonec 
ocenila dvě desítky dětí knihami a sladkostmi. Děti 
měly samozřejmě velkou radost. Snad tato akce 
alespoň trochu přispěla ke zvětšení jejich zájmu 
o literaturu.

Šárka Mišurcová

Knihovnice Alexandra Dančová s oceněným 
čtenářem. Foto -šm-

Akční školní družina. Foto -oo-

jsme si prohlédli krásné vějíře a už jsme spěchali na 
jiný kontinent. V Austrálii nás přivítali domorodci, 
kteří nám ukázali bumerang. Naše cesta pokračo-
vala do Afriky, kde na nás čekal faraon Tutancha-
mon. Odpočinuli jsme si ve stínu palmy a honem 
na jiný světadíl – Ameriku. Indiáni nás naučili  
zacházet s tomahawkem a pozvali nás do jejich 
tee-pee. Cestou jsme se zastavili v Kanadě, kolébce 
hokeje a prostudovali jsme pořádně mapu, překva-
pilo nás, kolik je tam státečků. A už jsme v zemi 
plné sněhu a ledu. Na jihu nám tučňáci předvádějí 
své plavecké dovednosti a na severu se usmívají 
esky máci. Krásně unaveni spěcháme do Evropy, 
posilníme se belgickými pralinkami a už rychle 
domů, kde máme kamarády, rodinu. Všude dobře, 
doma nejlépe.

S potěšením jsme sledovali, jak děti vysvětlovaly 
rodičům, jaký výrobek je jejich a co znamená v celé 
výstavě. Byli jsme rádi, že výstava měla dobrý ohlas 
jak u žáků, tak u rodičů. Každý si našel na výstavě 
výrobek, který ho zaujal.

Olga Opletalová

svěT kolem nás
V letošním školním roce jsme se ve školní 
družině vydali poznávat svět. V projektu 
„SVĚT KOLEM NÁS” se sedm oddělení školní 
družiny dalo do práce. V posledním únoro
vém týdnu jsme naše snažení prezentovali 
na výstavě „SVĚT KOLEM NÁS”.

Naše putování jsme začali v „zemi vycházejícího 
slunce” – v Japonsku. Vypili jsme šálek čaje, přitom 

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

lodička se poTápí?
Je tomu již více než rok, kdy jsme na naše stránky 

s radostí v srdci uveřejňovaly článek s názvem „Lo-
dička s Vámi pluje již rok!“ Byly jsme pyšné, že jsme 
stály u zrodu něčeho tak neobyčejně potřebného 
pro podporu komunikace a soudržnosti líbeznic-
kých, a dnes už nejen líbeznických, maminek. Pra-
videlní návštěvníci Lodičky se množili a přívrženců 
přibývalo. Dnes se již nestane, aby v pravidelných 
otevíracích dnech (úterý a čtvrtek) v časech  
9.00–11.30 hernička zela prázdnotou… I za slu-
nečného jarního dne maminky s dětmi k nám při-
cházejí, aby si tak jejich děti mohly pohrát i s jiný-
mi dětmi. Z některých se pak stávají nerozluční 
kamarádi. Na hřištích i ulicích se už z dálky zdraví 
a vítají. Za to můžeme poděkovat i posádce Lodič-
ky, která se skalní pravidelností věnuje svůj volný 
čas příznivcům herničky. Bohužel, s ukončenými 
rodičovskými dovolenými nejeden člen posádky 
byl nucen skočit přes palubu. Z původního počtu 
deseti maminek zbývá pouhých šest, z toho už ně-
které pracují na plný či částečný úvazek. Bohužel 
i jim dětičky neúprosně rostou a i ty nás budou 
nuceny brzy opustit… Proto apelujeme na všechny 
maminky, kterým není osud líbeznické Lodičky lho-
stejný a jsou ochotné přispívat trochou svého po-
hodlí nejen občánkům Líbeznic, aby nás kontakto-
valy na adrese: mclodicka@seznam.cz. 

Zn.: Nebojte se být užiteční!

Za kolektiv Lodičky děkuje Šárka Šádková

souTěž 2014 
Už je to zase tady: 

Zahrádkáři Líbeznice vyhlašují 2. ročník soutěže 

• O nejrozkvetlejší okenní truhlíky

• O nejupravenější předzahrádku nebo skalku

• O nejkrásnější zahrádku

Svoje přihlášky se jménem, názvem ulice a č. p., 
telefonním číslem a zaškrtnutím kategorie, ve kte-
ré chcete soutěžit, předejte prosím v průběhu mě-
síce do krabice, která bude umístěna v místní 
knihovně.

Nebo je možné zaslat svoji přihlášku do této sou-
těže na e-mail adresu alena.krb@seznam.cz do 
konce měsíce května, případně do 30. 6. 2014 pří-
mo s fotografiemi. 

Vyhodnocení soutěže proběhne v měsíci květnu 
a červnu. 

Vyhlášení vítězů soutěže se uskuteční v září na 
Líbeznickém posvícení.

Přihlásit se je možné i osobně u některého člena 
z výboru ZO ČZS Líbeznice. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Zahrádkáři Líbeznice 

Přihláška do soutěže 2014 

Jméno  ....................................................

Příjmení  ..................................................  Č. p. ................   Telefon  ................................

Přihlašuji se do kategorie: (zaškrtnout)

1.  O nejrozkvetlejší okenní truhlíky

2.  O nejupravenější předzahrádku nebo skalku

3.  O nejhezčí zahrádku 

Jsem členem ZO ČZS Líbeznice 

Nejsem členem ZO ČSZ Líbeznice 

 Podpis  ................................................
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blíží se volby  
do evropského 
parlamenTu

Na území České republiky se volby do Evrop-
ského parlamentu uskuteční:

 v pátek 23. května 2014 od 14 hodin do 22 hodin 

 v sobotu 24. května 2014 od 8 hodin do 14 hodin

Právo volit na území České republiky do Ev-
ropského parlamentu má občan České repub-
liky, který:

• alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

• nevznikla u něj překážka výkonu volebního prá-
va (omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva, omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu)

• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu, popř. hlasuje na voličský 
průkaz 

Občan jiného členského státu EU, který:

• alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

• je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem 
voleb (tj. nejméně od 9. dubna 2014) přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu na úze-
mí České republiky

• nevznikla u něj překážka výkonu volebního prá-
va (omezení svéprávnosti k výkonu volebního 
práva, omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu)

• je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu

Hlasování do Evropského parla-
mentu na území obce Líbeznice pro-
běhne v uvedeném termínu jako 
vždy pouze v jednom volebním okrs-
ku, a to v Komunitním centru Archa, 
na adrese Martinova 142.

Občané jiných členských států EU, kteří 
jsou zapsáni v dodatku stálého seznamu 
voličů (dodatek vede obecní úřad pouze 
pro volby do zastupitelstva obce pro voli-
če jiných členských států EU, kteří mají 
v obci trvalý pobyt a kteří o zápis do do-
datku požádali) nejsou automaticky za-
neseni do seznamu voličů, ale musí požá-
dat o přenesení svých údajů z dodatku. 
O přenesení bylo nutno požádat nejpoz-
ději dne 13. dubna 2014 do 16 hodin. 

voličský průkaz
Stejně jako v jiných volbách je i tentokrát možné 

obstarat si voličský průkaz.

Voličský průkaz vydává:

• obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního 
úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Ev-
ropského parlamentu a nebude moci anebo ne-
hodlá volit ve volebním okrsku, pro který je ten-
to seznam veden

• zastupitelský úřad voliči, který je státním obča-
nem České republiky, má bydliště v jeho územ-
ním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem

Volič může požádat o vydání voličského průkazu 
písemným podáním doručeným nejpozději 15 dnů 
přede dnem voleb, tedy 8. května 2014, obecnímu 
úřadu nebo zastupitelskému úřadu. 

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpoz-
ději 20. května 2014. Volič, občan ČR, po přícho-
du do volební místnosti prokáže svou totožnost 

a státní občanství ČR platným občanským průka-
zem nebo platným cestovním, diplomatickým 
nebo služebním pasem ČR anebo cestovním prů-
kazem. Volič, který je občanem jiného členského 
státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného 
členského státu. Voliči, který tak neučiní, nebude 
hlasování umožněno. Volič, který se dostaví do vo-
lební místnosti s voličským průkazem, je povinen 
tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 
Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve volbách 
do Evropského parlamentu v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky.

Jak voliT?
Po obdržení úřední obálky ve volební místnosti 

vloží volič v prostoru určeném pro úpravu hlasova-
cích lístků, 1 hlasovací lístek do úřední obálky. 
Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním 
pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvede-
ných na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému 
z kandidátů dává přednost.          -lv-

TÉMA

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme dubnovým jubilantům:  Holubo-

vá Věra – 80 let, Švecová Jana – 70 let, Krysma-
nová Jindřiška – 60 let, Labuzík Ivan – 60 let, 
Chmátal Pavel – 60 let.

POZVÁNKY

torkářů Shooters. Vstupné a další informace na 
www.maslovice.cz.

zahradní slavnosT
Mateřská škola, Základní škola a Základní umě-

lecká škola Líbeznice spolu s Kultuním výborem 
obce pořádají u příležitosti Dne matek tradiční Za-
hradní slavnost. Uskuteční se v neděli 11. května 
2014 od 14 hodin v areálu školy. Pro všechny  
maminky i babičky děti připravují symbolický dárek 
v podobě vlastního hudebního či tanečního vy-
stoupení. Připraveno bude i občerstvení.

Jedinou volební místností bude znovu Archa. Foto -na-

kuLTuRA

noc s Josefem 
ladou
V sobotu 5. dubna 2014 proběhla již dru 
há Noc s Josefem Ladou. Zájem byl velký. Při
hlásilo se 25 dětí, což je maximum, aby se 
všechny vešly do komunitního centra Archa.

V 18 hodin přivítal dětské účastníky tým, který 
druhý ročník knihovnické noci připravil – Ale xandra 
Dančová, Vendula Štikarová a Renata Fá berová. 

Na líbeznické děti čekalo překvapení v podobě 
krátkého představení dětí z Jenštejna – Kocour Mi-
keš ve škole. Podle reakcí se našim dětem předsta-
vení moc líbilo.

Po skončení zůstaly jenštejnské děti s našimi 
a Vendula Štikarová pro ně měla přichystanou hru, 
kterou si společně zahrály.

Když odjely děti z Jenštejna, chystaly se naše 
děti na bojovku, pro kterou se velmi zapálily.

Po bojovce, pro zklidnění jim knihovnice Alexan-
dra Dančová přečetla několik zábavných pohádek 
od Miloše Macourka. Pak následovala diskotéka, 
která trvala jen chvíli, protože menší děti byly už 
unavené a chystaly se do spacáků. Před spaním jim 
přišel starosta Martin Kupka přečíst několik pove-
dených básniček od Michala Černíka, a pak už se 
jen usínalo s občasnými vyrušeními: mám žízeň, 
mně se chce čůrat, mně taky, já taky potřebuju, 
měla jsem vedle sebe sušenku a už ji tam nemám, 

oni si furt povídají a mně se chce spát, někdo mi 
šlápl na nohu...

Ráno se snědla snídaně, kterou přichystaly ma-
minky paní Gilmore a pní Svobodová (velmi děku-
jeme) v podobě výborných koláčů. Po snídani děti 
ještě vyráběly komiks s postavičkou Mikeše, a pro-
tože již nebylo tolik času, mají děti za úkol si ko-
miks dokreslit a přinést do knihovny, kde se vyhod-
notí ten nejpovedenější.

Doufáme, že se Noc s Ladou dětem líbila a že se 
budou těšit na příští ročník.         -ad-

pálení čaroděJnic
Kulturní výbor společně se zahrádkáři vás všech-

ny srdečně zve 30. 4. 2014 na každoroční pálení 
Čarodějnic od 18.00 hod. na fotbalovém hřišti v Lí-
beznicích. Konkurz na nejhezčí čarodějnici a čaro-
děje začne v 18.30 hod. Na oslavu vítězům zahraje 
kapela Klasickej postup. Těšíme se na Vás.

voJenský hisTorický den
Obec Máslovice ve spolupráci s kluby vojenské 

historie a máslovickými Shooters pořádá VOJENSKÝ 
HISTORICKÝ DEN v sobotu 17. května 2014 v Más-
lovicích. Program: 9–11 hod. – spanilá jízda dobové 
vojenské techniky do Kralup nad Vltavou a zpět, 
11–12 hod. – nácvik na bojovou ukázku, 13–14 hod. – 
program pro děti, od 15 hod. – ukázka bitvy mezi 
německými a ruskými vojáky a českými povstalci 
v květnu 1945. Různé druhy občerstvení včetně vo-
jenského guláše a boršče, Dolská medovina,pivo, 
limo.Výstava motocyklů místního sdružení mo-

mimořádná příležiTosT
Redakce Líbeznického zpravodaje hledá nové 

spolupracovníky. Máte-li chuť rozvíjet svůj literární 
talent, kreativitu a zároveň sledovat dění v obci, je to 
výzva přímo střižená pro Vás. Navíc podle kvality své 
práce dostanete i malou finanční odměnu. Pořád je 
navíc ve hře i mezinárodní novinářská meta v podo-
bě Pulitzerovy ceny. Navíc za příspěvky do místního 
zpravodaje malé obce v Česku ji ještě nikdo nezís-
kal. Můžete být první. V případě zájmu kontaktujte 
Janu Idjerovou na e-mailu: idjerova@libeznice.cz.

OZNÁMENÍ
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Služby Kč bez DPH Kč s DPH 21%

Multicar 

Jednorázový odvoz materiálu a odpadu v Líbeznicích 
každá započatá 1/2hodina

 
100,00

 
121,00

Multicar 

Jednorázový odvoz mimo obec do 15 km 
každá započatá 1/2hodina

 
150,00

 
181,50

Ford tranzit

Jednorázový odvoz materiálu a odpadu v Líbeznicích 
každá započatá 1/2hodina

 
100,00

 
121,00

Ford tranzit

Jednorázový odvoz mimo obec do 15ti km 
každá započatá 1/2hodina

 
150,00 181,50

Ford tranzit

Jednorázový odvoz mimo obec nad 15 km 
1 km

 
  28,00

 
  33,88

Ford tranzit

Nakládka a vykládka (čekací doba) 
každá započatá 1/4hodina

 
  20,00

 
  24,20

Provedené práce 

Nakládka a vykládka 
každá započatá 1/2hodina

 
  80,00

 
  96,80

Traktor

práce traktorem 
každá započatá hodina

 
 450,00

 
 544,50

Uložení stavební sutě

jeden naložený multicar (cca 2,5t)  600,00  726,00

Uložení stavební sutě

jeden naložený Ford tranzit 1000,00 1210,00

Uložení objemného odpadu

jeden naložený multicar  240,00  290,00

Uložení objemného odpadu

jeden naložený Ford tranzit  400,00   484,00

Provedené práce vibračním válcem

každá započatá 1/4hodina  150,00   181,50

Provedené práce vibrační deskou

každá započatá 1/4hodina  75,00    90,75

Výkopové práce

jedna hodina  500,00   605,00

Drobné zednické, výkopové a údržbářské práce dle dohody

Půjčovné  vibrační deska

každá započatá hodina  100,00  121,00

jeden den  500,00  605,00

Půjčovné  výsuvný žebřík

jeden den  165,00  199,65

Sekání trávy se sběrem

do 100 m2  250,00  302,50

Sekání trávy se sběrem

1 m2 (nad 100 m2)    2,50    3,03

Sekání porostu traktorem

1 m2    2,00    2,42

Úklid sněhu

1 m2 (do 30 m2)   4,00   4,84

Úklid sněhu

1 m2 (nad 30 m2)   2,50   3,03

Líbeznická s.r.o.
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

IČ: 24182681
DIČ: CZ24182681

č. ú. 248287914/0300
libeznickasro@libeznice.cz

tel.: 606 283 687
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186379 

Ceník 2014
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Setkání sousedů nad Prahou

Neděle 27. dubna 2014 ▶ 10–22 hod.
Yard Resort v Předboji

SÝPKA 1. PATRO
10,30–11,00 Hudební vystoupení ZUŠ Klecany
11,00–11,30 Vystoupení pěveckého sboru Lakomé Barky
11,30–12,00 Taneční vystoupení Zumbadance,

Stonožka Líbeznice, o. s.
12,00–12,30 Mažoretky Beruška z Odoleny Vody 
14,00–14,30 Hudební a taneční vystoupení ZUŠ Líbeznice 
14,30–15,00 Taneční vystoupení Skupiny 4 YOU Měšice
15,00–15,30 Vystoupení Junior Band ZUŠ Neratovice 
15,30–16,00 Taneční vystoupení ZUŠ Neratovice
16,00–16,30 Vystoupení taneční školy Angels (MŠ Líbeznice)
16,30–18,00 Ochotnické divadelní představení
   
SÝPKA PŘÍZEMÍ
10,00–18,00 Občerstvení a dětský koutek pro menší děti
19,00–22,00 Tančírna pro dospělé

KAVÁRNA
Program nejen pro seniory
10,30–12,00 Nový Občanský zákoník – Kristýna Krušinová,

Remedium Praha 
12,00–12,30  Zdravá záda – přednáška Mgr. Červenkové, Bašť se baví, o. s.
12,30–13,30 Prevence nádorů prsu – přednáška, Aliance žen 

s rakovinou prsu
13,30–14,00 Co je hipoterapie – přednáška Šárky Smíškové 
14,00–16,00  Historie a současnost regionu MAS Nad Prahou – 

přednáška Mgr. Závorkové, Oblastní muzeum
Brandýs nad Labem

16,00–16,30 Základy sebeobrany – Pavel Vacek, Judo Bašť o. s. 
16,30–17,00 Přednáška Obecní policie Líbeznice a Zdiby
17,00–17,30 Co je canisterapie – přednáška Bc. Sieberové
17,30–18,00 Raná péče EDA – přednáška Lenky Bártové 
18,30–20,00 Podvečerní kino pro děti

ZUMBA BAR
10,30–18,00 Výtvarné dílny pro děti i dospělé 

DÍLNA
10,00–18,00 Sochání s Jiřím Genzerem 

TĚLOCVIČNA
10,30–11,00 Cvičení miminek – Zdeňka Staňková, Bašť se baví, o. s. 
11,00–12,00 Zábavné cvičení pro předškoláky s Irenou Šulcovou
12,00–12,30 První krůčky k hudbě – hudební škola Yamaha Class
14,00–14,30 Tancování – taneční škola Angels
14,30–15,00 První krůčky k hudbě – hudební škola Yamaha Class
15,00–15,30  Cvičení na balónech pro děti s rodiči – Škola jógy Bašť
15,30–16,30 Tancování se skupinou 4 YOU
16,30–17,00 Cvičení na balónech pro větší děti a dospělé – Škola jógy Bašť
17,00–18,00 Ukázky z tréninku oddílu Judo Bašť 

KONÍRNA
Výstava o regionu MAS Nad Prahou
 
VENKOVNÍ AKTIVITY
10,30–11,00  Ukázka výcviku základní poslušnosti psů –

o. s. kynologie Bašť 
11,00–11,30 Psí agility a dog dancing – o. s. kynologie Bašť
11,30–14,00 Chytání kapříků v rybníce Yard Resort Předboj
14,00–15,00 Hrátky v parku – Lesní školka Stromeček Měšice 
15,00–15,30 Strollering s Irenou Šulcovou
15,30–16,00 Raná péče EDA – ukázky práce asistenčního psa
16,00–16,30  Canisterapie – ukázka práce s dětmi, Sirius Třebíč, o. s.
16,30–17,30  Pohybové aktivity s Bašť se baví, o. s. 

DALŠÍ AKTIVITY
ukázky leteckých modelářů ze Sedlece, umění golfu – Yard Resort Předboj, 
projížďky na lodičce s rybáři z Předboje, ukázky technického vybavení 
Obecní policie Líbeznice, Zdiby a SDH Líbeznice, šlapací autíčka Berg Team 
Klecany, ochutnávka vína, prodej rukodělných výrobků, bohatá tombola

VSTUP ZDARMA!
Více na www.nadprahou.eu

Hlavní
mediální

partner

Stonožka Líbeznice a Bašť se baví Vás srdečně zvou na

Změna programu vyhrazena.
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Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků v Líbeznicích,
za podpory OV, hasičů, zahrádkářů a skautů,

vás srdečně zvou na oslavu 80 let od založení OB, která se koná v sobotu
17. května 2014 v restauraci „U kouzelníka“ od 13.00 hod. 

Program:
1. Zahájení
2. Přivítání přítomných
3. Zpráva vzdělavatelky a syndičky
4. Zdravice hostů – občerstvení

Odpolední program pro veřejnost,
který je zdarma před restaurací „U kouzelníka“:

14.15 hod. – Řazení průvodu
14.30 hod. – Průvod k pomníkům zemřelých rychtářů
15.00 hod. – Vystoupení dětí LŠV v Líbeznicích pod vedením p. u. Pospíšilové
15.20 hod. – Zahraje „Staropražská kapela“
16.00 hod. – Vystoupení tanečního souboru Sokol Jinonice
17.00 hod. – Zahraje „Piňakoláda“

19.00–24.00 hod. – Taneční zábava s dobrovolným vstupným a bohatou tombolou v restauraci.
Po dobu konání akce prodejní stánky s občerstvením zajištěny.

Různé druhy docházky 

Tel.: 775 327 289

www.skolkadomecek.cz      www.facebook.com/skolkadomecek

prázdninový provoz 

OmEČEkD
Rodinná školka

alý počet dětí a individuální přístupM

Výtvarné činnosti a pobyt v přírodě

příznivé školkovné 

Velká zahrada a příjemná atmosféra 

centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otevíráme 

NOVÉ  kurzy  PlaVáNí!

CVČ baví 
a vzdělává

kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči 
 kurzy pro skupinky samostatně plavajících 
dětí od 4 do 6 let  nerezový bazén pouze 
pro organizované činnosti  nadstandardní 
vybavení plaveckými pomůckami   prostorné 

šatny se vším komfortem  útulné zázemí  možnost nahrazování všech 
omluvených lekcí v rámci kurzu  dohled na sourozence v herně s dozorem

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

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

v ZÁLoŽce PLavÁní

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCHing

cowork



Líbeznický zpravodaj 4/201410

Líbeznický zpravodaj  č. 4, duben 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
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D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz 
www.dkgips.cz

 

e-shop (dkgips.cz)

(DK	Gips)

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

zápůjčky aj.)
...těšíme se na vaši návštěvu

Novinkou v našem sortimentu jsou odpadní a kanalizační systémy KG a HT

HT-SYSTÉM PLUS®

Odpadní	systém	z	polypropylenu,	odolávající	vysokým		
teplotám.	Připojovací,	odpadní,	větrací	a	svodné		
potrubí	uvnitř	budov	(oblast	použití	B)	v	případě		

vyššího	teplotního,	či	chemického	zatížení,	avšak		
bez	nároku	na	sníženou	hořlavost.	

KG SYSTÉM®

Kanalizační	systém	z	neměkčeného	polyvinylchloridu,	kruhové	
tuhosti	SN	4	a	SN8,	vyráběný	v	souladu	s	ČSN	EN	1401-1	
a	ČSN	EN	13	476-2.	Kanalizační	systém	pro	svodná	potrubí		
pod	budovami,	kanalizační	přípojky	a	stokové	sítě	s	výškou		
krytí	až	8	m.

KADEŘNICTVÍ NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU 
V  LÍbEZNICÍCh  

(Daniela Linhartová) 
nabízí služby dámské, pánské, dětské.

Nově Pavlína Walová – tel. 739 430 008.

Hledám ke koupi dům nebo byt  
v okolí Líbeznic do 15 km. 

Možno hotovostní platba.  
Za každý tip moc děkuji.

 Tel.: 604 370 077

•  JÓGA
•  PILOXING
•  BĚHACÍ PÁSY
•  LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
•  ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ DĚTÍ

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

NOVINKY

inzerce_120x100_TISK2.indd   1 4/9/2014   8:58:52 PM

LLÍÍBBEEZZNNIICCKKÝÝ
BBAAZZAARR
oonnlliinnee
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Kalendář akcí  
pro rok 2014

 30. 4. Čarodějnice
 10. 5. Vejšlap Mratínským potokem
 11. 5. Školní zahradní slavnost
 17. 5. Baráčnický průvod Sokol
 7. 6. Dětský den
 21. 6. Mamutfest
 26. 7. Sejdeme se na náměstí
 13. 9. Líbeznické posvícení
 27. 9. Vejšlap Mratínským potokem
 30. 11. Vánoční trhy, koncert v kostele  
  sv. Martina
 24. 12. Vánoční punč

Hledám šikovného člověka 
na dlouhodobou péči  
o nevelkou zahradu 

v Líbeznicích. 

Sekání trávy, 3 stromky,  
4 keře, živý plot. 

Tel. 608 283 727

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

Líbeznické stavby
✽ 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

Tj Sokol Líbeznice, zahrádkáři Líbeznic, 
knihovny Třeboradice a Líbeznice vás 

zvou na 25. Vejšlap povodím 
Mratínského potoka, který se bude 

konat v sobotu 10. května 2014.

Start je v 8.30–9.30 hodin na 
fotbalovém hřišti v Líbeznících.

Pěší trasa:

Líbeznice – Měšice – Březiněves –  
Beckov – Bašť – Líbeznice

 14 km

Cyklotrasa:

Líbeznice – Kostelec n. L. – Lhotka  
– Kokořínské údolí – Mělník – Kly  

– Neratovice – Líbeznice

69 km 

Zkrácená:

Líbeznice – Lhotka – Mělník – Líbeznice

48 km


