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LÍBEZNICE MAJÍ NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

Obecní zastupitelé ve středu 28. ledna 2015 schválili novou podobu územního plánu. Nejvýznamnější novinkou je zelený pás kolem obce.
Práce na přípravě nového závazného dokumentu
pro výstavbu v Líbeznicích trvaly více než jeden rok.
Cílem bylo zachytit změny, které výstavba v minulých letech v obci přinesla, a zároveň určit pevná
pravidla pro stavebníky a další rozvoj obce. „Na
jedné straně nechceme už tolik svazovat novou
výstavbu například tvarem střechy. To se v některých
případech ukazovalo jako zbytečné a kontraproduktivní. Dlouhodobému plánu jsme naopak chtěli
dát co nejpřesnější podobu a jasný směr. Stěžejními
prvky nového územního plánu jsou zelený pás
kolem obce a také vymezení historického jádra
obce, jehož podobu chceme chránit,“ říká starosta
obce Martin Kupka.

Zelený pás kolem obce
S myšlenkou vytvořit kolem obce zelený pás zvítězil
ve výběrovém řízení na zhotovitele územního plánu architektonický ateliér M1 architekti. Největší díl
práce na nové podobě dokumentu odvedli Jan
Hájek a Zuzana Hanušková. „Zelený pás by měl do
budoucna vytvořit příjemné prostředí pro všechny,
kdo si budou chtít vyrazit na procházku ve stínu
stromů nebo třeba vyjet na kole. Je to zároveň jasná
obrana před negativním jevem prorůstání obcí, ke
kterému v blízkosti velkých měst dochází, Líbezni-
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cím hrozí nejvíce ve směru od Bořanovic a Hovorčovic. Je to ale také zřetelná hranice jakéhokoli
dalšího rozvoje obce – nové vymezení intravilánu.
A konečně, pokud se podaří časem kolem obce
stromy skutečně vysázet, bude to důležitý příspěvek
k tomu, aby krajina v okolí Líbeznic vypadala co
nejpřívětivěji,“ komentuje nejvýznamnější novinku
územního plánu architekt Jan Hájek.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NOVINKA
– ZELENÝ PÁS KOLEM OBCE
Starosta obce navíc zdůrazňuje, že zamýšlený
zelený pás bude v budoucnu i důležitou ochranou
před plánovanými nadregionálními projekty, se kterými počítají zásady územního rozvoje kraje a místní
územní plán je musí převzít. Podle východní hranice
obce chce společnost ČEPS vystavět vedení velmi
vysokého napětí. Od severu na východ by měla vést
při okraji obce také trasa vysokorychlostní trati
Praha–Drážďany. „Po zeleném pásu naše situace
vlastně přímo volá,“ říká s neskrývanou hořkostí
Martin Kupka.
Dokončení na straně 3

Milí čtenáři,
řekne-li se územní plán, vybaví se asi každému z nás mapa s různě barevnými plochami. Dobrý
územní plán by ale neměl jen říkat, kde se smí stavět
rodinné domy, kde zase jen sklady a kde se nesmí stavět vůbec. Má zajistit, aby hned vedle rodinných domů
nevyrostla například hlučná továrna. Bránit takovým
konfliktům je důležitou úlohou tohoto dokumentu.
Dobrý územní plán ale může dokonce nahrávat tomu,
aby se lidem v obci žilo lépe a mohli pěstovat přirozené
sousedské vztahy. Zdá se vám to na kus pomalovaného papíru příliš velký úkol? Podívejte se na obce
v našem okolí z ptačí perspektivy.
Tak třeba Bašť dnes tvoří několik jasně oddělených
částí. Celá nová Bašť na východ od historické návsi by
vydala na samostatnou novou vesnici. Podobně oddělenou část nové výstavby má směrem k dálnici D8
i Sedlec. I naše obec se v posledním čtvrtstoletí výrazně
zvětšila. Jistě i díky působení předchozích zastupitelstev vznikala nová výstavba poměrně vyváženě paprsčitě od centra. Nevyrostly tu v jednom směru žádné
oddělené nové Líbeznice. Všichni mají do centra stále
přibližně stejně daleko. To není vůbec zanedbatelný
detail. Takový ráz měla tradiční česká sídla a centrální
uspořádání hrálo vždy důležitou roli v životě vesnic
i měst. Ve středu obcí rostly kostely, školy, hostince
a lidé se tam přirozeně potkávali. Odehrával se tam
místní život.
Nový územní plán Líbeznic takové uspořádání obce
posiluje. Jeho nejvýraznějším novým prvkem je zelený
prstenec kolem celé obce. Do budoucna má v podobě lesoparku vytvořit přirozené místo vycházek a rekreace. Zároveň ale obec uzavírá. Dává jí i do budoucna jasnou hranici. Nikdo už takový prvek z plánu
obce nevymaže. Žijeme v místě husté dopravní infrastruktury a další stavby a sítě nás mají do budoucna
obklopovat. Ruch kolem nás bude jenom vzrůstat. Zelený pás kolem obce tak bude tvořit přirozenou
ochranu a přispěje také k tomu, aby krajina kolem dostala malebnější ráz. K tomu se přidávají i aleje kolem
pěších cest na východ směrem k Měšicím i na západ
k Beckovu. Oba směry navíc nový územní plán v průchodu obcí ukotvuje. Cyklisté i pěší se po žluté turistické trase dostanou od Mratínky přes střed obce
k Beckovu. Do budoucna by se měl tento průchod
ještě vylepšovat a zkrášlovat. Opravdu jsme se snažili,
aby náš nový územní plán nebyl jen kusem papíru
a strohým souborem pravidel, nýbrž moudrým a poučeným pohledem do budoucna.
Určitě jste si také všimli změn v podobě Líbeznického zpravodaje. V soutěži jsme nově vybrali grafické
studio Agama, které bude náš měsíčník připravovat do
tisku. Na žádost některých z vás jsme také změnili
papír. Tak ať se vám nová podoba zpravodaje líbí
a dobře čte!

Váš starosta
Číslo měsíce: 210 – to je počet dětí, které se letos
dostavily k zápisu do líbeznické základní školy.
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ROZHOVOR

JESTLI JSEM DIPLOMATKA? SPÍŠ ANO, ALE VŠEHO S MÍROU
Dalšími podsložkami ŘSČ jsou podklady pro
žádosti o dotace. Ministerstva, kraj i různé státní
fondy vypisují v průběhu celého roku dotační
výzvy. Říká se, že štěstí přeje připraveným. Proto
se snažíme chystat podklady nejen pro dotace již
vypsané, ale i pro výzvy zatím připravované, tzv.
na spadnutí. Aktuálně připravujeme projekt přestavby Arča, kdy jsme požádali o dotaci na rekonstrukci tenisového kurtu. Připravujeme i žádost
o příspěvek na výstavbu skate parku a hledáme
možnosti, kde dosáhnout na peníze pro rekonstrukci lávky přes potok. A pak jsou tu projekty na
chodníky, přechody, bezbariérovost.

Účastníte se také jednání rady i zastupitelstva obce. Jak na vás tato jednání působí?
Tady v Líbeznicích se mi moc líbí, že všichni zastupitelé podporují další rozvoj obce, ať je to nový
územní plán, který počítá s úžasným zeleným prstencem kolem obce, nebo třeba zásadní změna
vzhledu obecních budov, snaha zklidnit dopravu ve
středu obce včetně revitalizace náměstí a mnoho
dalšího. Moc ráda pracuji na projektech, kde je
vidět posun dopředu a které jsou připravovány i realizovány v rámci celé obce.

Vaše práce si vyžaduje častý styk s lidmi.
Jste diplomatka?

Ludmila Červínová

foto -na-

Ludmila Červínová se v listopadu roku 2014 stala novou posilou obecního úřadu. Oficiální název
její pozice zní řízení samosprávních činností. Ludmila přichází z Přezletic, kde poslední čtyři roky
zastávala funkci uvolněné místostarostky obce, agendu samosprávy tak má v malíčku. V únorovém čísle Líbeznického zpravodaje přinášíme rozhovor, ve kterém bychom rádi představili, co je
její hlavní pracovní náplní a jak se jí práce pro Líbeznice líbí. Prozradíme také něco málo z jejího
soukromí.

Jaké byly první tři měsíce práce pro Líbeznice a jak se vám nová práce líbí?
To už jsou tři měsíce? Tak to bych nikdy neřekla, jak
ten čas letí, nedávno jsem tu byla na pohovoru…
Práci bych přímo nenazvala jako novou, protože
jsem byla osm let členkou zastupitelstva Přezletic
a ve druhém volebním období uvolněnou místostarostkou, která měla na starosti celý běžný chod
obce. Ale je pravda, že tady jistý rozdíl je – Líbeznice
jsou „o něco“ větší než Přezletice. Je zde navíc
základní škola a velká školka. Obec také spravuje
budovy, jako jsou zdravotní středisko, dům služeb
nebo stará škola, které pronajímá k bydlení nebo
ke komerčnímu využití. V tomto případě je to pro
mne opravdu práce nová, ať už jde o výběrová
řízení na pronájem prostor, nájemní smlouvy, nebo
starost o údržbu budov. Takže děkuji za zeptání,
zatím se mi práce líbí a neskromně doufám, že se
líbí i mým spolupracovníkům na obecním úřadě.

Název vaší pozice je řízení samosprávních
činností. Co si pod tím máme představit?
Jaká je hlavní náplň vaší práce a s čím se na
vás mohou líbezničtí občané obracet?
Pracovně jsem si svou práci označila na ploše počítače
složkou ŘSČ a ani bych neřekla, kolika podsložkami
se mi už zaplnila. První a asi nejdůležitější náplní mé
práce je spolupracovat s pracovníky líbeznických
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Technických služeb a v úzké spolupráci s nimi se starat
o to, aby v obci vše bylo a fungovalo tak, jak má. A je
toho opravdu hodně, takže jsem vcelku ráda, že jsem
nastoupila až po sezoně „sekání trávy i hrabání listí“.
Díky letošní zimě beze sněhu na mě mají navíc
všichni, zejména pak vedoucí Petr Poledna, více času
a mohou mi ukázat to, co je v obci potřeba a s čím
jsou problémy.

MOC RÁDA PRACUJI
NA PROJEKTECH, KDE JE
VIDĚT POSUN DOPŘEDU
Samosprávné činnosti jsou vlastně věci týkající
se chodu obce, a to nejen v rámci úřadu (jako například zpracování vyjádření pro stavebníky, příprava nájemních, darovacích, prodejních a mnoha
jiných smluv, objednávky prací a služeb a v neposlední řadě kontrola plnění usnesení rady obce i jejího zastupitelstva), ale i mimo něj (řešení stížností
občanů na nesvítící lampy, nepořádek v parcích, nebezpečné stromy, podněty na umístění nových
košů). Je toho opravdu dost. Líbezničtí mě proto
mohou často potkávat při „procházkách“ po obci
s fotoaparátem. Snažím se tak všechny problémy
dokumentovat nejen ve své paměti.

Díky své osmileté praxi zastupitele v Přezleticích
jsem získala skvělou školu v oblasti mezilidských
vztahů. Musím proto souhlasit s rčením – s úsměvem jde vždycky všechno líp. Jsem narozena ve znamení Vah a skutečně na sobě pozoruji, že se snažím
řešit vše tak, aby nakonec ta rovnováha prostě byla.
Ale učit jsem se to opravdu musela. Na druhou
stranu jsem ale zjistila, že si umím i dupnout a zvednout hlas, zvláště když vím, že mám pravdu já. Když
ji ale nemám, dokážu to přiznat. A jestli jsem diplomatka? Spíše ano, ale všeho s mírou.

Váš pracovní život již známe. Prozradíte
nám i něco ze svého soukromí?
Možná to bude znít v dnešní době divně, ale
vlastně od sametové revoluce jsem byla „ženou
v domácnosti“. V roce 1991 se mi narodil první
syn a v roce 1994 druhý. Už ve 4. třídě na základní
škole jsem se jednou rozhodla (spolužačce se narodil bratříček), že chci jednou být doma s dětmi,
aby zažily to, co mně trošku chybělo – přijít domů
ze školy, kde na ně někdo čeká. Doma jsem byla
do roku 2010. Mezitím jsme se v roce 1997 přestěhovali do Přezletic, kde jsme si nechali postavit
dvougenerační rodinný dům. V přízemí bydlím já
s manželem, dvěma dospělými syny a dvěma fenkami labradora. Moji rodiče mají byt v podkroví
a musím říct, že toto rádoby společné soužití má
spíše samé klady: když byly děti malé, chodily
k babičce a dědovi na hlídání jen o patro výš
(k druhým prarodičům chodily o 50 metrů za roh).
Potom děti vyrostly a rodiče naopak zestárli (tatínek oslavil v prosinci 90. narozeniny) a teď je
mám pro změnu já o patro výš. A když mám
všeho dost, seberu psy Vendelínu a Žofii a jdu do
lesa.
Úplně největší relax pro mě ale je, když si lehnu
s knížkou a mám chvilku klidu na čtení. Bohužel
u toho čtení vždy dost rychle usnu.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať se vám práce pro
Líbeznice i nadále líbí.
František Grunt
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Dokončení ze strany 1
Vedle zeleného pásu přináší územní plán další
krajinotvorný prvek v podobě zakreslených alejí
kolem hlavních pěších tras z Líbeznic – nejen na
Beckov, ale také do Hovorčovic, do Baště a do
Měšic. Nový územní plán určuje také hlavní průchozí cestu pro pěší a cyklisty od Mratínky přes
Areál zdraví, centrum obce až po obchvat ve směru
na Beckov. Už dnes touto trasou vede nedávno vyznačená žlutá turistická cesta. K jejímu značení
sloužila pracovní verze nově schváleného územního
plánu.

Vymezení historického jádra obce
„Za důležité pokládáme také vymezení historického
jádra obce. Chceme, aby se podařilo uchránit kolorit zdejších křivolakých uliček – Na Zvonici, U Kola
či Sklenářské. Musí tu pro výstavbu platit jiná pravidla než ve zbytku obce. Závazné je zachování pů-

vodního vzhledu výstavby. Nechceme ale bránit
kvalitním přestavbám či přístavbám, které mohou
v jádru obce přispívat k pestřejšímu životu a rozvoji
služeb,“ doplňuje architekt Jan Hájek.
Nový územní plán vymezuje také nové oblasti
pro bydlení. „Naplnili jsme příslib předchozích zastupitelstev, která počítala s výstavbou za školou.
Výstavba v této části obce by měla ve výsledku
přispět ke stabilizaci demografického vývoje. Domy
se tu budou kolaudovat nejdříve za dva roky. Po
velké vlně silných ročníků přicházejících do mateřské a základní školy by tak nemusel nastat dramatický propad. Další omezená výstavba pomůže vývoj
zmírnit a ustálit. Vedle toho nový územní plán uvolnil k bydlení jen několik oddělených pozemků pro
zcela individuální výstavbu,“ vysvětluje předseda
Výboru pro rozvoj obce Roman Ehrenberger.

Přesnější pravidla pro stavebníky
Jedním z nových bodů územního plánu je také
stanovení a zpřesnění důležitých základních regula-

tivů pro výstavbu. Pro veškerá nově zastavovaná
území s funkčním vymezením pro bydlení platí
zastavitelnost pozemku 40%. K zastavitelným
plochám se počítají také komunikace a zpevněné
plochy. Je přitom jedno, zda se pro zpevněné plochy
využijí zatravňovací dlaždice či rohože, určující je
funkční využití. Pro každou bytovou jednotku v rodinných domech (solitérech, řadovkách i dvojdomech) je třeba zajistit dvě parkovací stání (krytá
či nekrytá). Různé varianty střech a příslušnou výškovou regulaci přímo stanovuje závazná příloha
územního plánu, která obsahuje pro názornost
i příkladové nákresy.
„Věříme, že nový územní plán dává rozvoji
Líbeznic opravdu dobrý směr. Nezatíží jejich budoucnost neúnosným břemenem nekontrolovaného růstu, ale naopak vytvoří co nejpříjemnější
prostor pro spokojený život zdejších občanů,“ shrnuje smysl nového dokumentu starosta Martin
Kupka.
-na-

TÉMA

HLEDÁ SE NOVÁ
PODOBA ARČA
Více než 30 dětí, mladých lidí i dospělých hledalo ve středu 28. ledna 2015 ve školní jídelně
odpověď na otázku: „Jaké chceme Arčo?“

Nešlo jen o diskusi a ukázky možných úprav, každý
z účastníků vzal do ruky tužku a kreslil, jak by si
Areál zdraví v budoucnu představoval. Vzniklo tak
několik návrhů, se kterými bude obec dále pracovat. „Už na základě tohoto setkání jsme připravili
žádost o finanční podporu na vybudování betonového skateparku. To byla jedna z věcí, na které se
účastníci netradiční pracovní dílny shodli,“ reaguje
starosta obce Martin Kupka.
Na samotný začátek setkání připravil Václav Mikoláš snímky z časů, kdy se Areál zdraví teprve budoval.
Blanka Hašková potom vzpomínala na zlatý věk Arča,
kdy se o nová sportoviště a pořádek na nich staral pan
Milan Korejs. „Dovedl nás všechny zbláznit, abychom
sportovali a soutěžili. Navíc jsme po sobě dokonce
i sami uklízeli. Stačilo, aby nám slíbil půl pralinky.
To bylo univerzální platidlo Milana Korejse. Nikdo ji
samozřejmě nikdy nedostal. Jen si zkuste rozpůlit
rumovou pralinku – to podstatné vyteče. Pan Korejs
prostě dával Areálu život. Chtělo by to tu znovu
oživit,“ končila svůj motivační úvod Blanka Hašková.
Starosta obce Martin Kupka potom zmínil, že
obec má v plánu rekonstruovat současný tenisový
kurt. O dotaci na úpravu této části hřiště žádala
podporu už v loňském roce, a dokonce už několikrát předtím. Další žádost odešla z Líbeznic na
ministerstvo školství letos v lednu. Součástí zamýšlené rekonstrukce je také výstavba nové lávky.
„S tím byl ale větší problém, než jsme čekali.
Lávka musí být totiž nad místem, kde je plynové potrubí, a plynárny trvaly na tom, že lávka buď musí
být mobilní, nebo musí být možné ji snadno přesunout. A to nejen v případě výbuchu. Konstrukce
proto počítá s tím, že ji bude možné jeřábem celou
přemístit. To se samozřejmě promítne do její ceny,“
říká Martin Kupka a dodává, že lávka by měla být
v každém případě postavená nejpozději příští rok.
Současnou lávku je určitě třeba vyměnit už z bezpečnostních důvodů.
Další část programu večera potom tvořily ukázky
nejrůznějších skateparků v Čechách i v zahraničí
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„Nakresli tam skatepark!"

a také příklady povedených venkovních fitcenter
či workoutových hřišť. To všechno mělo být
inspirací pro samotnou práci ve skupinkách.
Každá z nich si vzala jednoduchou ortofotomapu Areálu zdraví a začala do ní kreslit své
plány. Na závěr pak každá skupinka své dílo před
ostatními komentovala.

„JSME RÁDI, ŽE MŮŽEME
DO PROMĚNY AREÁLU ZDRAVÍ
MLUVIT.“ Terka, 14 let
Návrhy všech skupin měly celou řadu podobných prvků. Všechny výkresy počítaly s obnovou
tenisového i volejbalového kurtu. Někteří dokonce
navrhovali volejbalové hřiště uprostřed areálu
povýšit na beach volejbalové. Už při diskusi ale
zaznělo, že by bylo obtížné udržet hluboký písek
čistý a bez skrytého nebezpečí v podobě ostrých
předmětů či psích pozdravů. Dalším společným
jmenovatelem byl skatepark na středním kurtu.
Hned několik skupin navrhovalo současné basketbalové hřiště rozšířit o tribunu ve svahu a upravit
tuto část areálu tak, aby mohla v létě sloužit i jako
kino pod širým nebem.

foto -mk-

Venkovní rehabilitační či posilovací prvky jednotlivé skupiny umísťovaly buď u lezeckého kamene,
nebo v západní části u východu z areálu. Jako jeden
z nových prvků pak někteří účastníci dílny navrhli
kryté pódium a drobné zázemí pro občerstvení při
akcích na místě současné skautské chaty – to
pro případ, že by skauti našli prostor v plánované
nové tělocvičně a společenském centru a chatu by
bylo možné odstranit.
K zajímavým nápadům patřila například nerezová skluzavka podél současného schodiště mezi
dětským hřištěm a kurtem či vyznačení běžeckého
oválu včetně časomíry.
Výkresy jednotlivých skupin se všemi nákresy
budou tvořit součást připravované žádosti o finanční podporu výstavby skateparku. Zároveň
půjde o důležitý podklad pro malou architektonickou soutěž, na jejímž konci by měla být nová koncepční úprava celého areálu. „Jsem moc rád, že na
setkání dorazili právě ti, kdo chtějí Areál zdraví nejvíc využívat. Nikdo nemůže slíbit, že se zrealizuje
všechno a ještě nejlépe hned. Budeme se ale snažit
o postupnou proměnu po malých krocích. Na názor
se zeptáme také profesionálních architektů, abychom se mohli opřít i o zkušenosti z jiných míst,“
uzavírá Martin Kupka.
-na-
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LÍBEZNICE ČEKÁ ROK PLNÝ SPORTU

TÉMA

NABÍDKOVÉ
ŘÍZENÍ NA VYUŽITÍ
A PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH
PROSTOR – sklepení
v Domě služeb

V prosinci loňského roku vyhlásila obec speciální grant na podporu jednorázových společenských
akcí v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, které přímo přispívají k rozvoji komunitního
života v obci. Termín pro podání žádostí byl konec ledna a hned na začátku února zasedla hodnoticí komise, která jednotlivé přihlášky posuzovala.
Celkem bylo podáno osm žádostí, tři z nich bohužel
musela hodnoticí komise vyřadit, neboť nesplňovaly
některé z určených formálních náležitostí. V jednom
případě žadatel neměl sídlo ani působnost na území
Líbeznic, ve dvou případech chybělo uvedení spoluúčasti uchazeče na financování akce. Ostatní přihlášky splňovaly nejen všechny potřebné formální
náležitosti, ale i další podmínky grantu, a byly tak
hodnoticí komisí doporučeny ke schválení radou
obce, která dala na doporučení komise a všech pět
žádostí schválila. Pro pořádek ještě nutno podotknout, že jedna přihláška obsahovala hned dvě akce,
bylo tedy schváleno celkem šest akcí.

CYKLISTIKA, ORIENTAČNÍ
ZÁVOD, PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Sklepení v Domě služeb

foto -na-

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení na
využití a pronájem nebytových prostor v budově č. p. 275 v Mělnické ulici v Líbeznicích.
Jedná se o pronájem nebytových prostor – sklepení s cihlovou klenbou o celkové rozloze 109 m2.
Nezbytná rekonstrukce prostor i schodiště pro
jakýkoli nový typ využití. Investici do rekonstrukce a pevných (nepřenosných) částí úprav bude
možné po odsouhlasení radou obce započíst proti
nájmu.
Prostor je nevytápěný s velkou zemní vlhkostí bez
podlahových krytin.
Nepřípustné využití: zařízení pro předškolní vzdělávání dětí, pro péči o děti, jako mateřské centrum či
herní centrum pro děti předškolního věku.
Nabídkové řízení na pronájem uvedených prostor
proběhne tzv. obálkovou metodou. Komise pro vyhodnocení nabídek bude posuzovat tři kritéria:

Finanční částka uvolněná na tento grant činila
100 000 Kč, projekty, které byly schváleny, však
vyčerpají pouze 40 000 Kč. Rada obce se tak i na
doporučení hodnoticí komise rozhodla vyhlásit
druhé kolo grantu. Ve druhém kole mají možnost
znovu se ucházet neúspěšní žadatelé z kola prvního,
samozřejmě po odstranění nedostatků, ale i další
žadatelé, kteří například o grantu nevěděli nebo
nestihli přihlášky zpracovat.
Na jaké akce se tedy můžeme v průběhu celého
roku těšit? Mezi přihláškami bylo několik akcí, jež
se již uskutečnily v minulosti, příznivci nočního

běhání nebo koloběhání se tak mohou těšit na pokračování úspěšných akcí z loňského roku. Nově si
na své přijdou příznivci cyklistiky, na které se již těší
organizátoři Líbeznických bludiček – orientačního
závodu dvojic na horských (krosových/trekkingových) kolech, tzv. MTBO. Druhou příležitostí provětrat svá kola bude cyklistický závod Kolem kolem
Líbeznic. Obě akce pro cyklisty jsou zaměřeny jak
na závodníky, tak na rodiny s dětmi. Dalším projektem, na nějž se mohou těšit hlavně děti, je příměstský tábor Nezmar s atraktivní nabídkou
sportovních i tvůrčích aktivit během letních prázdnin. Všichni občané Líbeznic, malí i velcí, se pak
mohou těšit také na street party, která nabídne
sportovně soutěžní program pro děti a hudební
program pro dospělé.
Aby vám žádná z uvedených akcí neutekla,
doporučujeme sledovat webové a facebookové
stránky obce, nástěnky na zastávkách nebo
poštovní schránky. O všech akcích rovněž budeme
informovat v Líbeznickém zpravodaji.
Závěrem ještě připomínám druhé kolo grantu,
ve hře je stále ještě 60 000 Kč, které jsou určeny
pro každého, kdo má chuť uspořádat pro občany
nebo sousedy kulturní, sportovní či jinou volnočasovou akci. Informace o grantu jsou uvedeny na
webu obce nebo se můžete zeptat přímo na obecním úřadě Ludmily Červínové, cervinova@libeznice.cz, 283 981 058 nebo 778 542 543.
František Grunt

ZÁPISY DO ZŠ A ZUŠ LÍBEZNICE
Základní škola bývá v obležení aut každé ráno, třikrát ročně během třídních schůzek a každoročně,
pokud v ní probíhá zápis do 1. třídy. Ten letošní přilákal ve dnech 19. a 20. ledna bezmála 200
předškoláků, dalších deset dětí dorazilo v náhradním termínu 10. února. Do líbeznických školních
škamen by rády zasedly děti místní, z Baště, Měšic, Nové Vsi a Předboje, pro které je zdejší
základní škola spádová, ale také několik dětí ze Sedlce, Mratína, Zlonína a Bořanovic.

• způsob využití (vhodnost s ohledem na umístění
v centru obce a charakter budovy, potřebnost,
poskytování služeb občanům) 40 %,
• rozsah rekonstrukce (přiměřenost, míra zhodnocení prostor) 20 %,
• výše ročního nájmu 40 %.
Obálky musí být označeny „Nabídkové řízení – využití a pronájem sklepních prostor Domu služeb – neotvírat“ a musí obsahovat:
1. přesný popis uvažovaného způsobu využití
sklepních prostor,
2. rozsah rekonstrukce s popisem prováděných
prací, případně i s jednoduchým projektem, odhadované náklady na realizaci prováděných úprav,
3. nabídku nájemného za celou pronajatou plochu a rok.
Nabídky musí být doručeny nejpozději do 12. 3.
2015 do 17 hodin na OÚ Líbeznice, Mělnická 43,
Líbeznice, 250 65, Praha-východ. Případná prohlídka nebytových prostor je stanovena na dny
pondělí a středa, vždy od 9.00 do 10.00 hodin.
redakce
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Malý krůček pro dítě, velký pro rodiče

foto Andrea Gruntová
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Holčičky v šatečkách a s pečlivě upravenými cůpky,
chlapečci v kravatě či košili, v doprovodu obou rodičů, také náležitě oblečených, přesně tak, jak se
na veledůležitý milník v životě patří. Takový obrázek
nebyl výjimkou. Děti čekalo dvacetiminutové interview s učiteli prvního stupně, a přestože se již dávno
neprověřuje, zdali dokážou zavázat kličku na tkaničce, jistě to pro všechny zúčastněné byla velká
zkouška. Předškoláci u zápisu prokazovali, že poznají barvy, orientují se v prostoru, zvládnou určit
geometrické tvary a počítat alespoň do pěti. Dále
učitelé posuzovali jejich jazykovou vybavenost, výslovnost a logické myšlení, v neposlední řadě i to,
jak se umějí soustředit na práci a zda jim vykají.
Nakonec děti kreslily postavu, jejíž detailnost také
sloužila ke zhodnocení školní zralosti. Letošní malí
zájemci prokázali velké dovednosti, k odkladu zahájení školní docházky bylo vyzváno jen několik
desítek dětí. Letošním zájmem o líbeznickou školu
je mile překvapená ředitelka Mgr. Ivana Pekárková

a popisuje, co samotnému dni D předchází: „Naše
škola se na zápis s časovým předstihem dost dlouho
a pečlivě připravuje. Již na podzim před chystaným
zápisem navazuje spolupráci s okolními mateřskými
školami, pořádá pro ně den otevřených dveří. Na
metodickém sdružení učitelů 1. stupně se připravuje koncepce celého zápisu, včetně posílení týmu
speciálními pedagogy a výchovnou poradkyní pro
zjišťování speciálně vzdělávacích potřeb žáků.“

LETOS SE ZÁPISU DO PRVNÍCH
TŘÍD ZÚČASTNILO 210 DĚTÍ
Letos zápis trval oba dva dny v době od 14.00
do 18.00 hodin a v každé ze čtyř tříd rozmlouvali
s budoucími školáky tři učitelé, další pak zpracovával administrativní náležitosti s rodičem. „O časový harmonogram klidného průběhu zápisu, kdy

jsou děti zvány na konkrétní čas, se stará zástupkyně ředitele Mgr. Kateřina Lindová, která připravuje veškerou administrativu, včetně informací pro
rodiče, spolupracuje s ředitelkami mateřských škol
a v neposlední řadě zajišťuje i drobné dárky od
sponzorů či současných žáků, které si každý předškolák na památku zápisu z naší školy odnese,“ shrnuje ředitelka.
Uskutečněným zápisem ale proces přijetí dítěte
nekončí. Škola musí vydat rozhodnutí o přijetí k povinné školní docházce. Do 31. května 2015 jsou
rodiče povinni podat žádost o odklad povinné
školní docházky se všemi náležitostmi, mají-li tento
krok v úmyslu či byl-li doporučen při zápisu a následně pedagogicko-psychologickou poradnou. Po
ustálení počtu žáků prvních tříd následuje přípravný
program pro budoucí prvňáčky, kdy se seznamují se
školou a svou paní učitelkou, v červnu pak rodiče
čekají první třídní schůzky.
Andrea Gruntová

VEPŘOVÉ HODY
Teplé i studené jitrnice a jelítka, tlačenka, polévka, guláš, to byla nabídka letošních tradičních líbeznických vepřových hodů. Konaly se
v sobotu 31. 1. 2015 u fotbalového hřiště. A lidí
přišlo hodně. Dokonce tolik, že guláš, který se
ve stejném množství loni zdaleka neprodal,
velmi rychle zmizel.
Absenci guláše však většina příchozích, jak se říká,
ustála a vybrala si z nabídky něco jiného. K tomu
bylo možné koupit si ve fotbalovém klubu pivo
nebo něco jiného k pití a prostě se jen tak chvíli
bavit a nechat třeba proběhnout děti na čerstvém
vzduchu. (Toho dne byl čerstvý až dost.) Primárním
účelem této akce totiž mělo být dát líbeznickým občanům zase trochu jinou příležitost popovídat si se
svými sousedy, trochu se vyvětrat, když v tomto ročním období třeba tolik ven nechodí, a při té příležitosti ochutnat také něco ze zabíjačky.

PROSTĚ SE JEN TAK CHVÍLI
BAVIT A POPOVÍDAT SI
Myslím si ale, že tento účel akce tak úplně nesplnila, i když podotýkám, že ohlasy na ni byly
vesměs pozitivní. A není to vinou ani pořadatelů
z řad kulturního výboru obce, ani návštěvníků akce.
Došlo spíše k jakémusi vzájemnému nedorozumění.
Na akci totiž přišly tři skupiny občanů:
1. Již zmíněná skupina, která se přišla trochu pobavit – těchto návštěvníků bylo hodně a myslím,
že si akci užili.

Zájem byl tak velký, že guláš letos pro všechny nevystačil

2. Skupina lidí, která si přišla na akci hlavně nakoupit speciality, které si potom odnesla
a zkonzumovala v teple domova, co je však důležité – šlo určitě o nejpočetnější skupinu.
3. Skupinka lidí, která přišla na akci v domnění,
že jde do restaurace, kde jim bude obsluha
snášet zabíjačkové speciality podle jejich individuálních přání, a tudíž z akce odešla nespokojená.

foto Zdeněk Stibal

Stojí proto za zamyšlení, zda má smysl v příštím
roce zabíjačkové hody pořádat v této podobě.
Tento článek je zveřejněn rovněž na webu –
www.libeznice.cz. Přímo pod článkem se můžete
zapojit do diskuse. Kulturní výbor bude určitě
vděčný za jakékoli nové nápady a konstruktivní
podněty všech, kterým na tom záleží. Děkujeme
předem za vaše příspěvky do diskuse.
Pavla Zarembová

VÝZVA VŠEM LÍBEZNICKÝM
AMATÉRSKÝM FOTOGRAFŮM!
Redakce Líbeznického zpravodaje si tímto dovoluje vyzvat všechny líbeznické občany,
aby si všímali různých zajímavých líbeznických zakoutí či zajímavých situací a fotografovali je. Můžete také pořídit fotografii něčeho zdánlivě obyčejného, co charakterizuje
život v naší obci.
❯❯ Příspěvky prosím zasílejte na adresu idjerova@libeznice.cz.
❯❯ Nejlepší záběry rádi zveřejníme v nové rubrice „Vaším objektivem“.
❯❯ I vy můžete přispět k ještě zajímavější podobě našeho časopisu!
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DESATERO SPRÁVNÉHO LÍBEZNIČANA I LÍBEZNIČANKY
Každý týden doputuje na obecní úřad nejméně jeden požadavek na vznik nové vyhlášky či jiného opatření. Každý takový paragraf má ale několik
zádrhelů: 1. může se snadno obrátit proti těm, kdo po něm nejhlasitěji volají, 2. zkomplikuje život i těm, kdo si to vůbec nezaslouží, 3. přidá další
slova a věty do už tak zaneseného a nepřehledného souboru všech pravidel, zákonů a vyhlášek, 4. je možné ho různě vykládat, 5. je často složité
kontrolovat a vynutit si jeho respektování. Navíc je vždycky složité jednoduše popsat to, co by mělo být normálnímu a slušnému člověku jasné od
první chvíle. Automaticky. Bez vysvětlování a zdůrazňování.
Zkrátka a dobře se rada a zastupitelstvo obce
snaží zbytečně nerozmnožovat vyhlášky a nařízení
a nezahlcovat občany, obec a obecní policii dalšími paragrafy.
Abychom ale přece jen přispěli ke klidnějšímu
a spořádanějšímu životu v obci, otiskujeme následující desatero, které odpovídá na řadu stížností,
sousedských výhrad a podnětů a zároveň není vyhláškou, ale takovým „milým obecním pobídnutím“. Kdyby jeho otištění přispělo k tomu, že by se
žádná další vyhláška nemusela psát a schvalovat,
bylo by to víc než skvělé.

Líbezné desatero
1. Dodržuj povolenou rychlost v obci, jakož i ostatní
dopravní předpisy. Neparkuj na místech, kde to
není dovoleno nebo kde by tvůj plechový miláček
překážel ostatním, zejména na chodnících nebo
v blízkosti křižovatek. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za
volantem slušně.
2. Uklízej po svém psovi. Všude a za každého
počasí (i za deště a ve sněhu). Po obci voď psa

na vodítku. Na dětské hřiště a na fotbalové hřiště
nechoď se psem ani na vodítku.
3. Neodhazuj na ulicích odpadky – papírky, PET
lahve, nedopalky cigaret, použité sáčky ze svačiny od strýčka Donalda a další nepořádek.
K tomu veď i své děti a známé.
4. Třiď odpad. Ale správně! Do barevných kontejnerů házej správné věci. Šetři místem a rozměrné
papírové bedny nejprve rozlož, PET lahve a nápojové kartony sešlápni. Když je kontejner plný,
vyhledej další hnízdo. Po obci je jich dost a další
přibývají. Nevytvářej další drobné skládky vedle
popelnic. Doma to vedle odpadkového koše taky
neděláš.
5. Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj noční klid
a snaž se k tomu přimět i své děti. Pokud je to
možné, vyhni se sekání trávy, všem hlučnějším
domácím a stavebním pracím ve večerních
časech (po osmé hodině) a také brzy ráno – zejména o víkendech. Zachovej úplný klid alespoň
v neděli ráno – do 10. hodiny.
6. Snaž se přispět k lepšímu vzhledu své obce a bezprostředního okolí. Posekej trávu i před svým
plotem, vysaď tam květinu, seber sám papírek,

když ho tam nějaký pobuda odhodí. Starej
se o vzhled svého obydlí a své zahrady.
7. Zapojuj se do aktivit místních spolků, účastni
se obecních akcí a podporuj obecní kulturní,
společenský a sportovní život.
8. Pokud je to možné, podporuj místní podnikatele. Nakupuj v obci, dej si pivo v místní hospodě, nakup ve večerce, nech si udělat stůl
u místního truhláře.
9. Plať včas obecní poplatky.
10. Sleduj aktuální dění v obci na www.libeznice.cz
a pozorně čti Líbeznický zpravodaj (což jsi
ostatně dokázal už tím, že jsi Desatero dočetl
až sem).
Chovej se slušně, odpovědně a ohleduplně.
A dobře se nám povede!
Samozřejmě že je to celé trochu nadsázka. Nejsme naivní idealisté. Kdyby se však alespoň zlomek
uchytil, nebylo by to k zahození. (Proto toto číslo
Líbeznického zpravodaje zachovej doma stále na
viditelném místě – nejlépe na záchodě.)
Rada obce

LÍBEZNICKÝ PLES 2015 (očima netanečníka)
Coby pozorovatelka dění na letošní vrcholné akci líbeznické kulturní sezony, Líbeznickém plesu,
jsem žasla. Líbeznice se během dvou let, kdy jsme navštívili ples naposled, proměnily v obec tanečníků. Myslím, že velký podíl na tom mají nejen taneční kurzy pro začátečníky i pokročilé, které
úspěšně pořádá již druhým rokem Stonožka Líbeznice, ale také zřejmá chuť mnoha líbeznických
párů do tance a do společenského života.
Letošní ročník plesu se konal dne 7. února v sokolovně v Kostelci nad Labem. Tradičně ho pořádali obec Líbeznice, její kulturní výbor, Skautské
středisko Willi Líbeznice, Baráčníci, Zahrádkáři
a Stonožka Líbeznice.
Ti, kdo si chtěli akci užít opravdu do sytosti,
mohli využít nabídky dopravy autobusy z Líbeznic
a Měšic do Kostelce a zpět, která byla v ceně vstupenky. K tanci hrál již vyzkoušený a dobře známý
Taneční orchestr Petra Holuba. Výběr skladeb, zpěv
i hudba byly výborné a vše působilo velmi vkusně.
Jediné, co se v této oblasti dalo vytknout, byla nepříliš dobrá akustika v tanečním sále. To ale asi
vadilo spíše nám pozorovatelům u stolů než
tančícím párům. Náš dojem z akce však vyvážila
výborná nabídka vín u baru a chutné chlebíčky.

POKUD JSTE TANEČNÍCI,
NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK PLESU
URČITĚ BĚŽTE
Také tombola byla bohatá a ceny v ní, myslím,
hodnotné. Tedy aspoň pokud si vybavuji její losování, určitě vím, že tlačenku ani porcelánového
jelena nikdo nevyhrál. Naopak hodiny, které jsme
v ní s manželem získali, působí velmi moderně
a jako připomínka plesu nám říkají, že je nejvyšší
čas naučit se tančit.
Ohlasy na letošní ples, aspoň tedy ty, které
jsem zaznamenala, jsou také dobré. Pokud ho
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mám srovnat s prvním ročníkem plesu, který se
konal před dvěma lety v Yard Resortu v Předboji,
mohu říci toto: První ročník se konal v moderních
prostorách, kde byly k dispozici tři sály – na
sezení, na tanec s barem a pro alternativní scénu.
Taneční sál byl ale malý a byly v něm sloupy.
Logicky si tak přišli na své spíše netanečníci jako
my, kteří si přišli na ples poklábosit. Letošní ročník
se naopak konal v prostředí ne tak pěkném
a vzhledem k hluku i ne moc příjemném k popovídání si se známými. Rozlehlý sál sokolovny byl
však rájem tanečníků a tak to má na plese být.
A co z toho vyplývá? Pokud jste tanečníci, na
příští ročník plesu určitě běžte. Bude-li se konat na
stejném místě, užijete si to. Pokud tanečníci nejste,
máte dvě možnosti:
1. Přihlaste se do tanečních, domnívám se, že
se právě otevírají nové kurzy. Do příštího roku
základní figury zvládnete.
2. Jestliže na taneční nemáte chuť nebo jste to
jako my (pro neschopnost partnerky) vzdali, zůstaňte příští rok raději doma a sledujte například
televizní estrády.
Pokud se ale podle slov pana starosty vše podaří, mohl by se pátý ročník Líbeznického plesu
v roce 2017 uskutečnit již v novém sále společenského a sportovního centra, které má být v Líbeznicích zbudováno. Pokud tomu tak bude, jedno
víme s manželem jistě: pro jednou si ještě odskočíme od televize a aspoň nějakého šlapáka si tam
zatančíme!
Pavla Zarembová

Umělecký dojem – 10 bodů

foto Vratislav Srb
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OBECNÍ POLICIE

ZÁJMOVÝ KROUŽEK
„MLADÝ STRÁŽNÍK“
Obecní policie Líbeznice zahajuje ve středu dne
4. 3. 2015 dětský zájmový kroužek s názvem
„Mladý strážník“.
Termíny setkání jsou každou středu od 16.00 do
17.00 hod. na úřadovně Obecní policie Líbeznice.
Maximální počet zájemců bude cca 15–20 dětí
ve věku od 7 do 15 let (výjimky z věkové hranice
budou posuzovány individuálně).
Náplní kroužku je seznámení dětí s bezpečnostní problematikou na všech úsecích, jejich

seznámení s veškerými formami protiprávního
jednání, výukové hry, základy znalostí výpočetní
techniky, sportovní činnost, instruktážní pořady
z oboru bezpečnosti a prevence kriminality spojené s návštěvami institucí z této oblasti, zábavné
zapojení do běžné profese strážníka obecní policie bez ohrožení bezpečnosti dítěte, základy
sebeobrany, střelba ze vzduchových zbraní a další
podobné aktivity.
Kontaktní osoby:
Bc. Jiří Vacek, tel.: 773 770 901
Patrik Kučerík, tel.: 773 770 903
mlady.straznik@seznam.cz
Soubory ke stažení na webu
www.libeznice.cz – přihláška

PACHATELÉ
LOUPEŽE DOPADENI
Dne 2. 2. 2015 bylo vyšetřovatelem Služby kriminální policie a vyšetřování sděleno obvinění ze
zločinu loupeže dvěma mužům, kteří v nočních
hodinách 4. 12. 2014 přepadli benzinovou čerpací
stanici v Líbeznicích a pod pohrůžkou střelné
zbraně jim byla obsluhou vydána denní tržba.
Mužům bylo dále sděleno obvinění z dalších
patnácti loupeží na čerpacích stanicích a v hernách v Ústeckém a Středočeském kraji, kdy výše
způsobené škody přesahuje 500 000 Kč. Oba muži
jsou stíháni vazebně a v případě uznání viny mohou
být potrestáni odnětím svobody na 5 až 12 let.
Rudolf Sedlák

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

POETICKÉ SETKÁNÍ
V LÍBEZNICKÉ ŠKOLE
V pondělí 2. 2. odpoledne se v líbeznické škole
sešlo třicet šikovných dětí, které před svými spolužáky, učiteli a rodiči přednesly připravené básně
a texty. Umělecký přednes dlouho nacvičovaly,
takže všechny přítomné pobavily a připravily jim
příjemný kulturní zážitek. Odborná porota vybrala
několik nejlepších recitátorů z každé kategorie,
kteří budou reprezentovat líbeznickou školu v obvodním kole recitační soutěže Poetické setkání
2015.
Vítězi školního kola se stali tito žáci: Bára Šmorancová, Tereza Nešporová, Tereza Holičová,
Václav Mišurec, Adéla Valachová, David
Kupka, Petra Vorlíčková, Kristýna Rollová, Simona Hejtíková, Klára Ludvíková a Jan Hajný.
Šárka Mišurcová

Úspěšní recitátoři

foto -šm-

LABYRINT VĚDĚNÍ ANEB UNIVERZITA PRVNÍHO VĚKU
V úterý 3. února 2015 se žáci naší školy zúčastnili
slavnostního otevření „Labyrintu vědění aneb univerzity prvního věku“. Projekt přednášek a workshopů Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy je
určen pro žáky ve věku od 10 do 15 let.
První setkání s vysokoškolským prostředím bylo
pro naše žáky bezpochyby novou zkušeností. Téma

první přednášky zavedlo posluchače do světa komunikace. Hodinový výklad PhDr. Tamary Bučkové
provázely ukázky z příběhu Harry Pottera, virální
videa dvojice ViralBrothers i krátký test na ověření
například znalostí o zakladateli Facebooku. Během
přednášky se na tvářích nejmladších studentů objevilo nejen soustředění, ale i úsměvy při řešení

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V MATEMATICE
Naše škola opět zaznamenala úspěch v matematické soutěži, tentokrát v matematické olympiádě.
Okresní kolo 64. ročníku MO pro 5. ročník
proběhlo dne 21. ledna 2015 na I. ZŠ Říčany a současně na ZŠ Zeleneč. Vyhodnocení bylo provedeno
souhrnně. Soutěže se zúčastnilo 76 žáků pátých
tříd z devatenácti škol bývalého okresu Praha-východ. Soutěžícím byly zadány tři úlohy, za které
mohli získat celkem 18 bodů. Úspěšným byl každý
řešitel, který získal alespoň 9 bodů.
Z celkového počtu 76 soutěžících bylo pouze
19 úspěšných řešitelů.
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Na základě úspěšně vyřešených příkladů domácího školního kola postoupili do okresního kola
za naši školu Klára Štrynclová (5.A) a Jan Pytelka
(5.A) a stali se úspěšnými řešiteli i tohoto kola.
Doprovázela je a držela jim pěsti i jejich třídní paní
učitelka Lenka Štábová. Klára Štrynclová obsadila 2. místo (14 bodů) a Jan Pytelka obsadil
15.–19. místo (9 bodů).
Vzorně reprezentovali naši školu a udělali nám
velkou radost. Blahopřejeme jim a těšíme se na
jejich další úspěchy.
Mgr. Lada Šoltysová

situačních scének. V aule fakulty vládla příjemně
komunikativní atmosféra a závěrečný potlesk svědčil o nadšení posluchačů. Na březnovou přednášku
tentokrát o prvočíslech se mohou přihlásit i další
zájemci. Bližší informace na www.labyrintvedeni.cz.
Kateřina Lindová

PŘIJMEME
VYCHOVATELKU
❯❯ ZŠ a ZUŠ příjme na částečný
úvazek vychovatelku do ŠD.
❯❯ Požadované středoškolské
vzdělání (pedagogické).
Zástupkyně pro ZŠ:
Mgr. Kateřina Lindová
tel.: 283 981 085
e-mail: lindova@zslibeznice.cz
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

PRAHOU PLNOU
STRAŠIDEL
V temné uličce Starého Města běží trojice dětí.
Děti se zastavují pod lampou, koukají do mapy
a vášnivě se radí, kudy dále.„Musíme tamhle
doleva, ne doprava, máš to obráceně.“ Po
chvilce běží dál. V ulicích Starého Města a Malé
Strany se dne 10. 1. 2015 koná již 31. ročník
orientačního závodu Prahou plnou strašidel.
Závod, ve kterém soutěžící během dvou hodin mají
za úkol vyluštit 15 šifer skrývajících adresy, na nichž
čekají pražská strašidla. Adresy zakreslí do mapy
a pak zvolí nejlepší trasu tak, aby se stihli vrátit ve
dvouhodinovém limitu. Každému strašidlu odevzdají správný kontrolní kód, který je součástí šifry.
Od strašidla pak dostanou bodovanou kartu. Ten,
kdo stihne navštívit nejvíce strašidel v nejlepším
čase, vyhrává. Je to velmi náročný závod, ve kterém
obstojí pouze ti, kdo se dobře připraví.
Líbezničtí Stopaři nenechávají nic náhodě, již
v listopadu ve staroměstských uličkách trénovali
a to se jim vyplatilo. I přes velkou marodku jsme
sestavili dvě družiny po dvou závodnících. Jakub Pospíšil-Pospák a Lukáš Pokorný úspěšně absolvovali
závod a umístili se v lepší polovině. Největší radost
nám však udělali Honza Pytelka s Jakubem Mikyskem-Plachťákem, kteří sestavili tým s názvem

Mezi pražskými strašidly triumfovala dvojka z Líbeznic

BAMBUSÁCI a s naprostým přehledem porazili
všech 68 družin, a zvítězili tak ve své kategorii. Do
cíle přiběhli v poslední minutě a minuli pouze dvě
strašidla. Jejich úspěch zaznamenala i televize ČT:D

foto -Fred-

ve své reportáži. Děkujeme za úžasnou reprezentaci
líbeznického skautského střediska a za radost, kterou nám všem svou pílí přinesli.
Jiří Fred Mikysek

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM DĚNÍM V KOSTELE SV. MARTINA
Rádi bychom se ještě krátce vrátili k vánočnímu
období v kostele sv. Martina. Po zdařilém setkání občanů před kostelem na Štědrý den za zpěvu koled
proběhly dvě tzv. půlnoční mše. První v 16 hodin
pro děti a rodiče s hudbou pod vedením manželů
Štrynclových. Druhá proběhla ve 22 hodin při účinkování Líbeznického chrámového sboru v komorním obsazení pod vedením Bc. Lucie Stollové. Jako
každoročně účinkovali trubači z Bořanovic. Jedním
z nich byl i současný starosta Bořanovic pan Libor
Řápek. Při obou mších, které celebroval Mons. Vladimír Málek, byl kostel zcela naplněn a krásnou
atmosféru dovršoval zářící betlém před oltářem,
jehož figurky kompletně vyřezal předchozí líbeznický farář P. Pavel Kuneš.

KRÁSNOU ATMOSFÉRU
DOVRŠOVAL ZÁŘÍCÍ
BETLÉM
Poslední den v roce zazněla v chrámovém prostoru tradičně Česká vánoční mše od Jakuba Jana
Ryby, a to již pod devětadvacáté. Obsazení sboru
bylo tentokrát mohutné. Organizátorům se podařilo získat pro tuto produkci členy svatoignáckého
sboru z Prahy, který se tak připojil ke známému mělnickému sboru a líbeznickému komornímu sboru.
Jako tenorový sólista účinkoval člen Státní opery
Praha Alexander Sedláček. Basové sólo zpíval Jan
Holub z Filharmonického sboru, soprán Viktorie
Dědečková a alt Lenka Pištěská – koncertní pěvkyně
a sbormistryně chlapeckého sboru Bruncvík. Na
varhany hrál Adolf Melichar, sbormistr Státní opery.
Celé provedení řídila vedoucí líbeznického sboru
Bc. Lucie Stollová.
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Líbeznický chrámový sbor

foto archiv

V letošním roce by se mělo uskutečnit jubilejní
30. uvedení této Rybovy vánoční mše. Shodou
okolností si v roce 2015 připomínáme i dvojí výročí
tohoto vzácného a nám všem milého skladatele. Je
to 250 let od jeho narození a 200 let od jeho úmrtí.
Organizátoři by proto rádi připravili půdu pro
zvláště důstojné provedení jeho díla. Dej Bůh, aby
se jim to zdařilo.
Karel Stoll

POZVÁNKA
Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků v Líbeznicích vás srdečně zve na tradiční masopustní
rej, který se koná 28. února 2015 od 20 hodin
v Restauraci U kouzelníka. Odměna za nejhezčí
masku. K tanci a poslech hraje Jaromír. Bohatá tombola, vstupné dobrovolné.
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MÍSTOPIS

KŘÍŽ
NA KŘIŽOVATCE
DO HOVORČOVIC
V minulosti stával kříž u posledního líbeznického
stavení na komunikaci vedoucí z Líbeznic ve směru
na Pakoměřice. Byl jednoduchý, dřevěný. Nechal
jej postavit pakoměřický sládek Vlasák jako své
poděkování Pánu Bohu za to, že se mu dařilo
v podnikání.

SLAVNOSTNÍ VYSVĚCENÍ
PROBĚHLO V ROCE 1875
NA SVÁTEK PANNY MARIE
Kříž časem vzal za své, a tak líbeznický farář
Filip Zimerman a úředník líbeznického cukrovaru
pan Vilém Kargr dali podnět k pořízení nového
kříže, který by byl mohutnější a ze železa. Na financování kříže přispěli: rodina Kargrova, pakoměřický sládek Stříbrný, ředitel líbeznického
cukrovaru pan Fischer a líbezničtí občané. Celkem
stál 170 zlatých. Realizaci, jeho umístění a vztyčení
na rozcestí křižovatky Březiněves–Zdiby si vzal na
starost pan ředitel Fischer.
Slavnostní vysvěcení proběhlo v roce 1875 na
svátek Panny Marie ve dvě hodiny odpoledne.
Ale jak šel čas, na frekventované komunikaci
začal překážet, proto vedení obce rozhodlo o jeho
přemístění do jihozápadního cípu hřbitovní zahrady. Stalo se tak v roce 1933 a nachází se zde
doposud.
Hana Závorková, ředitelka
Oblastního muzea Praha-východ

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

Z LÍBEZNICKÉ
KRONIKY – ZÁPIS
Z ROKU 1888
V kronice je zaznamenáno mnoho spolků, které
v obci působily v minulosti.
Například Podpůrný spolek vojenských vysloužilců, Vzájemně se podporující spolek Dobromil,
Okrašlovací spolek, místní skupina Družiny válečných poškozenců, Zábavný a čtenářský spolek
KOS…
A také Krejcarový spolek.
Byl podle vzoru jiných obcí založen i zde roku
1886, kdy se přihlásilo 130 členů, ale 20 z nich
nezaplatilo ani krejcar.
Členové totiž měli týdně platiti jeden krejcar (setinu zlatky) na podporu chudých žáků. Za dva roky
spolek vybral 113 zlatých 77 krejcarů, z toho chudí
žáci dostali 97 zlatých 95 krejcarů, a tak všichni měli
školní pomůcky a potřeby, kdežto dříve třetina
žactva neměla žádné.
Valné hromady v únoru 1888 se zúčastnilo
18 členů s předsedou Štěp. Pittnerem. Bylo už ujednáno o rozejití spolku, k čemuž asi došlo.
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Kříž na rohu hřbitovní zdi před necelými sto lety a nyní

OBECNÍ KNIHOVNA

foto archiv

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

Obecní knihovna v uplynulém roce
uskutečnila řadu setkání pro dospělé
i pro děti.

4. února 1820 narozena česká spisovatelka Božena
Němcová – Babička, Divá Bára, V zámku a v podzámčí

Pro děti to byla například již druhá Noc s Josefem
Ladou či poutavá přednáška s projekcí Kláry Smolíkové s názvem „Komiks patří do knihovny!“. Nebo
vyprávění spisovatelky Evy Papouškové, která
napsala velmi populární knihu Kosprd a Telecí.
Pro dospělé čtenáře byla připravena projekce
a povídání ke stému výročí narození spisovatele
Bohumila Hrabala nebo hojně navštívené setkání
s oblíbeným spisovatelem historických románů
Vlastimilem Vondruškou či příjemné povídání s první
dámou dokumentaristiky paní Olgou Sommerovou.
V předvánočním čase to bylo velmi rodinné setkání na Vánočním večeru se čtením a hudbou.
Neměla bych také opomenout vzdělávací přednášky Petra Svobody s názvem „První pomoc s počítačem pro seniory“.
V loňském roce měla knihovna 281 registrovaných čtenářů, z toho 82 dětí do patnácti let.
Celkově přišlo 2 346 návštěvníků a vypůjčilo se
7 608 knih a periodik.
Obecní knihovna se snaží stále doplňovat
zajímavé tituly a pořádá nové akce.

6. února 1895 narozen český spisovatel, dramatik
a publicista Ferdinand Peroutka – Budování státu

Přijďte se podívat!

Alexandra Dančová

6. února 1905 narozen český filmový a divadelní
herec, dramatik a spisovatel Jan Werich – Fimfárum
8. února 1955 narozen americký spisovatel John
Ray Grisham – Firma, Případ Pelikán
10. února 1890 narozen ruský básník a spisovatel,
nositel Nobelovy ceny za literaturu Boris Leonidovič
Pasternak – Hvězdný déšť, Modrý host
21. února 1860 narozen český prozaik, dramatik
a novinář Karel Matěj Čapek-Chod – Turbína,
Humoreska

BLAHOPŘEJEME
Blahopřejeme únorovým jubilantům:
Kulhánková Naděžda – 87 let, Nytrová Emílie –
82 let, Maříková Dobroslava – 82 let, Procházková
Jarmila – 80 let, Horáčková Ludmila – 70 let, Moucha Miloš – 70 let.
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Půjčili jsme i celebritám
✓ Půjčky, které jsou podložené Vaším
dokladem o příjmu. Jsou tedy
vhodné pro zaměstnance,
podnikatele, důchodce, MD ...

Potřebujete
Pot
ře
ebujete shodit vánoční
v
kila?
Od ledna Váás zveme do našeho st
studia v nových moderních prostorách,
kde Vám
á pomůžeme zdokonalit Vaší postavu.
Zaměřujeme se na obnovu kondice, tvarování postavy, odbourávání celulitidy
a hubnutí za pomocí speciálních strojů.
Cvičení jsou vhodná pro klientky jakéhokoliv věku a to i s minimální fyzickou
yzickou zdatností.
atnos
os
ostí.

Přij
Přijďte
ďte se p
přesvědčit,
řesvědčit, že i cvičení může být příjemné.
N
Najdete
ajdete nnás
ás nnaa aadrese
drese 28.říj
28.října
na 1352
1352,, 11.patro,
.patro, Ne
Neratovice,
ratovice, mobil 777 225 955
955,, www.studiobailando.cz
www.studiobailando.cz
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✓ Půjčky od 5 tis. do 150 tis.
✓ Výplata na účet i v hotovosti
do 24 hod od schválení.
✓ Diskrétní jednání.
✓ Stačí prozvonit a zavolám Vám zpět.

✆

774 571 612

Líbeznický zpravodaj 2/2015
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Stonožka Líbeznice, o. s. srdečně zve všechny příznivce společenského tance na

Taneční
večery
pod vedením zkušených

tanečních mistrů každou neděli

Vás zve na:

PSÍ DOBRODRUŽSTVÍ
KDY A KDE: 26. února 2015 od 9.30 v Arše
Opět se u nás můžete sejít se čtyřnohými kamarády – zlatým retrieverem Connie
a parson russell teriérem Kiki.

v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice
od 22. února 2015
▶ mírně pokročilí: 17.45–19.00

Přijďte si je pohladit a pomazlit se s nimi. Budete si je moc také učesat, vodit si je,
podlézat pod nimi, házet jim míček či jinak s nimi dovádět. To vše bude probíhat pod vedením paní Ivy Sieberové, odbornice na canisterapii.

▶ začátečníci: 20.00–21.15
NOVINKA
LÍBEZNICKÁ TANČÍRNA:
19.00–20.00 – tancování pro veřejnost

Kromě toho se zde můžete také dozvědět co canisterapie vlastně je a k čemu slouží.
Pokud máte z živých pejsků obavy, budou tu na Vás čekat i plyšoví. Kromě nich
i nejrůznější psí skládačky a obrázky.

i účastníky kurzů s možností konzultací
s tanečními mistry

Vstupné 80 Kč

Info a přihlášky na www.stonozka.net

Udělejte si radost
a pojďte si v neděli
s námi zatančit!

TĚŠÍME SE NA VÁS!
www.stonozka.net

mclodicka@seznam.cz

Kalendář akcí pro rok 2015
28. 3. Velikonoční trhy
30. 4. Čarodějnice
9. 5. Vejšlap povodím mratínského
potoka
10. 5. Zahradní slavnost
13. 6. Dětský den a Mamutfest
25. 7. Sejdeme se na náměstí
15. 8. Fotbalový turnaj
s večerní zábavou
12. 9. Líbeznické posvícení
19. 9. Líbeznický koloběh
26. 9. Vejšlap povodím Mratínského
potoka
29. 11. Adventní trhy a koncert
v kostele
11. 12. Vánoční běh
24. 12. Vánoční punč

Líbeznický zpravodaj 2/2015
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Hledám ke koupi dům,
pozemek nebo byt
v okolí Líbeznic do 10 km.
Možno hotovostní platba.
Za každý tip moc děkuji.
Tel.: 604 370 077

Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1 200 ks • distribuce zdarma • tisk: MH Tisk s.r.o.
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