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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE SLAVÍ 20 LET

Číslo měsíce: 54 – to je počet výjezdů líbeznických
hasičů v roce 2018.

K desetiletému výročí sametové revoluce si v Líbeznicích 25. října 1999 nadělili významný dárek –
zastupitelstvo obce schválilo zřízení Obecní policie Líbeznice. „Však už bylo načase,“ kvitovali
tento počin mnozí líbezničtí a zejména ocenili to, že se mohli v ulicích potkávat s jedno- i dvou -
člennou hlídkou obecních strážníků. V současné době působí sbor ve složení Jiří Vacek, Přemysl
Fiala, Josef Hladký. Dvacetiletím existence nás provede vrchní strážník Rudolf Sedlák.

„První řádnou služebnou obecní policie byla jedna
malá místnost umístěná v prvním patře domu slu-
žeb. Strážníci v té době byli neozbrojeni a jejich vo-
zový park tvořila starší Škoda Felicie. Při větších
kulturních akcích často spolupracovali s bezpeč-
nostní agenturou, aby mohl být v dostatečném
počtu osob zajištěn veřejný pořádek.

Větší změny ve fungování obecní policie přišly
v roce 2006. Bezpečnostní agentura byla nahrazena
dalším stálým strážníkem a díky získání zbrojní li-
cence mohli být všichni strážníci již ozbrojeni. Byla
podepsána koordinační dohoda mezi obcí Líbeznice
a Policií České republiky o vzájemné spolupráci při
zabezpečování místních záležitostí veřejného po-
řádku. Nová výzbroj i výstroj líbeznických strážníků
tak mohla plnit další úkoly na poli bezpečnosti
v obci. Byl pořízen nový kotec pro odchycené psy
a další výbava pro odchyt toulavých či nebezpeč-
ných zvířat. Díky legislativnímu rozšíření pravomoci
obecní policie se na území obce začala pravidelně
měřit rychlost vozidel. Škoda Felicie dosloužila a na
její místo nastoupila zánovní Škoda Octavia.

O pět let později, v roce 2011, obec Líbeznice
uzavřela veřejnoprávní smlouvu o poskytování služeb
obecní policie s okolními obcemi Bašť, Předboj a Bo-
řanovice. Úměrně zvětšení území se zvýšil i počet
stráž níků na současné čtyři členy. Úřadovna obecní
police byla přesunuta do bývalé zasedací místnosti

v přízemí obecního úřadu, která byla k tomuto účelu
zrekonstruována ve velké míře samotnými strážníky.
Byl pořízen nový nejmodernější radar k měření rych-
losti vozidel. Dále byl pořízen nový počítačový soft-
ware pro zpracování přestupků a dalších událostí
řešených obecní policií. Obecní policie byla napojena
na přímý přístup do nejrůznějších evidencí, jako je na-
příklad evidence vozidel a evidence řidičů. Pro navý-
šení akceschopnosti byl pořízen motocykl Honda
Transalp XL 650 a Škoda Octavia byla vyměněna za
nové vozidlo Dacia Duster 4x4.

OBECNÍ POLICIE CHRÁNÍ 
I VZDĚLÁVÁ

V roce 2012 se začal budovat kamerový systém
v obcích Líbeznice a Bašť a na obecní policii byly
elektronickým zabezpečovacím zařízením napojeny
obecní objekty jako obecní úřad, Dům služeb, škola
i školka.

V roce 2013 Obecní policie Líbeznice poprvé za-
sahovala mimo své území působnosti; na základě
„krizové veřejnoprávní smlouvy“ mezi obcemi Lí-

Strážníci Obecní policie Líbeznice                                                                                   foto archiv Obecní policie

Milí čtenáři,
poslední léta v obci pořád stavíme školy. Těžko se

mi diplomaticky odpovídá na otázky, zda už toho ne-
máme dost. Dost toho samozřejmě máme, ale jsme
pořád přesvědčeni, že je to za prvé nutná investice
a za druhé vlastně neexistuje mnoho rozumnějších
oblastí, kam by měla obec své a nejen své prostředky
nasměrovat. Jsou to peníze, které se v budoucnu
zúročí – v podobě vzdělaných generací.

Přes veškerou zátěž s rozšiřováním školy se ale vě-
nujeme i jiným oblastem. Chystáme výstavbu nové
hasičské zbrojnice. Pokud nám bude přát štěstí, za-
hájíme stavbu už v březnu. Opravili jsme několik cest
a zvelebujeme další veřejná prostranství. Je ale jasné,
že investice nejsou všechno. Záleží nám na tom, aby
se v obci cítili doma všichni, kteří tu bydlí. Proto pod-
porujeme nejrůznější aktivity spolků a zaměřili jsme
se letos na nejstarší generaci. Před časem jsme před-
stavili službu, která umožňuje lidem, kteří mají zdra-
votní problémy a jsou doma sami, aby si prostřed-
nictvím jednoduchého zařízení přivolali pomoc
a mohli se s dispečinkem domluvit na tom, co po-
třebují a co je třeba právě zdravotně sužuje. Do bu-
doucna budeme technické možnosti rozvíjet tak, aby
zařízení sledovalo co nejvíce životních funkcí a mohlo
pomoc přivolat, kdykoli bude třeba.

Úplně čerstvou novinkou pro všechny seniory je
služba Senior taxi. Okoukali jsme ji v Plzni, kde se těší
velké oblibě, ale využívají ji také lidé v sousedních
Měšicích. Domluvili jsme se právě s místní organizací
Antonia, která zajišťuje pečovatelské a sociální služby
v celém okolí, že svou nabídku pomoci rozšíří v Lí-
beznicích právě o senior taxi. Díky ní se budou moci
všichni líbezničtí senioři snáz dostat za lékařem, na
úřady mimo obec, nebo dokonce za nákupy. V pří-
padě cesty do zdravotnických zařízeních zajistí orga-
nizace také doprovod do čekárny. Důležité je jistě
i to, že na základě jednomyslného hlasování zastu-
pitelů bude služba poskytována zdarma. Určena je
těm, kteří jsou závislí jen na starobním či invalidním
důchodu. Hlavním cílem je samozřejmě usnadnit
cestu za lékařským ošetřením, ale službu bude mož-
né využívat bezplatně nejvýše dvakrát měsíčně i na
cestu za nejnutnějšími nákupy. S ohledem na tech-
nické možnosti není služba dostupná vozíčkářům či
jinak imobilním občanům. Pevně věříme, že starší ob-
čané tuto možnost přivítají a že díky ní se jim Líbez-
nice stanou ještě přívětivějším domovem.

Budeme samozřejmě vyhodnocovat jak zájem,
tak podobu využití. Pravidla jsme nastavili a budeme
s důvěrou spoléhat na to, že nikdo novou službu ne-
bude zneužívat na úkor ostatních a že ji využije
především k tomu, aby se snáz dopravil tam, kam
bude nezbytně potřebovat. Informace k možnostem
využití nové služby najdete uvnitř tohoto čísla.

Krásné předjaří přeje

Váš starosta

Dokončení na straně 3



LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 2, ÚNOR 2019, ROČNÍK 17

Líbeznický zpravodaj  2/20192

ROZHOVOR

Žijete s rodinou v Líbeznicích už čtrnáct let.
Počítáte se sám mezi novousedlíky, nebo
starousedlíky? 

Nedávno jsme se o tom bavili s kamarády, jestli exis-
tuje nějaká hranice, odkdy je člověk starousedlí-
kem. Pravděpodobně ne. Pro mě to není o tom, jak
dlouho člověk v dané obci či městě bydlí, ale jak
mu to místo přirostlo k srdci. Z pohledu délky na-
šeho pobytu v Líbeznicích jsme ještě novousedlíci,
z toho mého pohledu se však dovoluji počítat mezi
starousedlíky. 

V některých obcích toto dělení pořád vy-
tváří nepřekonatelné problémy. Hrozí něco
takového i u nás?

V Líbeznicích toto určitě nehrozí. Vždyť to vidíme
na každé obecní či jiné akci, kde se mezi sebou
družně baví obě skupiny. I když i to dělení na sku-
piny mi moc nejde přes ústa. Všichni jsme přece 
Líbezničané, a pokud bychom se takto měli rozdě-
lovat, něco by bylo špatně. Mám radost z toho, že
naše obec funguje pospolitě. 

Čas od času si někdo přijde stěžovat na
úřad, že ho ráno kolem páté budí sousedo-
vic kohout. Jak na takové nářky odpoví-
dáte?

Naštěstí takových případů není mnoho, a když už
nastanou, snažíme se lidem vysvětlit, že to holt
takto na vesnici chodí. A poradit, ať si ten problém
se sousedem vyříkají osobně. 

Jako novopečený místostarosta máte na
starosti několik významných projektů –
výkup pozemků a postupné budování zele-
ného pásu kolem obce, přípravu chodníku
k Řempu a do Bořanovic a obecně řešení
dopravy. Co vás těší nejvíc a čeho se trochu
obáváte?

Zelený pás kolem obce je unikátní projekt, který 
přinese novou klidovou a rekreační zónu a za-
mezí dalšímu rozšiřování obce směrem do polí.
Na posledním zastupitelstvu jsme schválili celou
podobu a koncepci Zeleného pásu, kterou určitě
představíme veřejnosti. Musím přiznat, že archi-
tekti a dendrologové odvedli skvělou práci. Ze-
lený pás pojme až 1400 stromů, vzniknou tolik
potřebné aleje a několik nápaditých míst pro re-
laxaci. Těším se na první kroky, které v tomto
směru uskutečníme. Na druhou stranu je to pro-
jekt časově i finančně náročný, a než se dočkáme
pásu v celé jeho kráse, budeme si muset několik
let počkat.

Když se bavíme o zeleném pásu, dá se říct
nějaké datum, kdy z něj uvidíme první
stromy a kdy bude dokončený?

Pokud vše půjde dobře, tak bychom letos chtěli
alespoň symbolicky začít s položením základního
kamene a s vybudováním prvního krátkého úseku
mezi stanicí STK a novou výstavbou pod školou.
Dalšími kroky bodou jednání s majiteli pozemků, do
kterých zelený pás zasahuje, a získání těchto po-
zemků do majetku obce. Dokončení si v tuto chvíli
netroufám předpovídat, ale jak jsem již řekl, bude
to trvat léta, ne-li desetiletí. 

Pokusy o výstavbu chodníku do Řempa a Bo-
řanovic opakovaně zkrachovaly na neochotě
vlastníků pozemků. Máte plán, jak to pro-
lomit?

V horizontu dvou let bychom chtěli vybudovat
chodník od líbeznického zahradnictví k Řempu.
V tomto úseku se dá stavět na pozemcích Středo-
českého kraje, které jsou součástí komunikace 243,
tedy Mělnické ulice, a jednání s krajem je jedno-
dušší než se soukromými vlastníky. I zde ale bu-
deme muset se soukromými vlastníky vyjednávat.
Pokračování chodníku dále do Bořanovic je proble-
matické i z toho důvodu, že toto území je již na ka-
tastrálním území Bořanovic a chodník není pro
Bořanovice v současné době prioritou, jak vyplývá
z jednání s bořanovickým panem starostou. 

Na státní úrovni se za nejvíc silový rezort
považuje vnitro. V Líbeznicích je pořád nej-
živějším tématem doprava. Co chcete změ-
nit v této oblasti? 

Dopravu je třeba rozdělit na několik úrovní. První
je množství aut, která stále projíždějí obcí. Ten-
to problém řešíme dlouhodobě, bohužel se asi
nikdy nedočkáme toho, že zde auta nebudou jezdit
vůbec. Dalším krokem ke zlepšení situace je vybu-
dování mimoúrovňové křižovatky ve Zdibech, nebo
alespoň v první fázi sjezdu z dálnice směrem k nám
do Líbeznic. 

Druhou úrovní je zklidnění dopravy a chování ři-
dičů v obci. V tomto směru usilovně spolupracu-
jeme s obecní policií, velice pomohla například
instalace ukazatele úsekového měření v Hovorčo-
vické ulici, do budoucna uvažujeme o instalaci dal-
ších ukazatelů. Třetím problémem je stav hromadné
dopravy a množství cestujících. Tady budeme tlačit
ROPID k posílení autobusů, aby cestování bylo pro
naše občany komfortnější. 

A ještě mě v souvislosti s dopravou napadá
jedna úroveň a tou je kvalita místních komunikací.
Průběžně komunikace opravujeme, přesto zde
máme ještě dluhy. V tomto volebním období se
snad již zbavíme panelů v Pakoměřické ulici, chys-
táme také rekonstrukci Bořanovické, Bedřicha
Smetany, kousek ulice K. H. Máchy a ulice Pod 
Lipami. 

Jste neuvolněným místostarostou. To zna-
mená, že se dále věnujete své civilní pro-
fesi. Dá se to skloubit?

Skloubit se to dá. Poděkování patří mému zaměst-
navateli, který mi umožnil zkrácený úvazek, takže
se práci pro obec mohu pravidelně věnovat celou
středu, zbytek se musí řešit ve večerních hodinách
nebo o víkendech. 

Jak si představujete výsledek své práce
a podobu celé obce na konci volebního
období?

Budou hotovy první úseky zeleného pásu, do
Řempa povede bezpečný a pohodlný chodník, Lí-
beznice budou dopravně stabilizované a podaří se
nám vybudovat nové obecní byty. Těším se také
na novou školu, hasičskou zbrojnici a nové zázemí
technických služeb, úpravu a revitalizaci lokality
Na Hůrce, kluziště a nové venkovní hřiště v Arču.
Pevně doufám, že se nám toto všechno podaří
zrealizovat.

Vzděláním jste vlastně historik. Ve své pro-
fesi jste se ale vydal k marketingu a řízení
firem. Otevřete si dnes ještě historickou
knížku?

Naposledy jsem četl pojednání Rozpad Rakouska-
-Uherska a vznik Československa od Jana Rychlíka,
čímž jsem si připomněl významné výročí, které jsme
loni slavili. Občas si také rád zalistuji v některém
z dílů Velkých dějin zemí Koruny české, což je nej-
novější a skvělá syntéza našich dějin. 

Které období českých dějin vás nejvíc za-
jímá?

Během studia jsem si oblíbil období husitství, dobu
vymknutou z kloubů, jak tuto epochu nazval Fran-
tišek Šmahel, jeden z našich největších husitologů.
Zajímavý je zejména pohled na to, jak byla tato
doba vnímána v následujících epochách naší histo-
rie. A také mám moc rád první republiku, dobu
plnou kontrastů ve všech směrech. 

Co je vaším největším koníčkem?

Cestování a poznávání jiných kultur. Mám štěstí, že
tento zájem sdílí i moje manželka a syn. Podařilo se
nám procestovat všechny kontinenty kromě Austrá-
lie, stále však pro nás platí, že všude dobře, doma
nejlíp.

Které místo v Líbeznicích máte nejraději?

Moc rád mám Arčo, které se za těch čtrnáct let,
co tu bydlíme, změnilo k nepoznání, a ještě není
všem dnům konec. Moc hezký je i celý areál okolí
školy a věřím tomu, že s novou budovou toto
místo získá ještě další rozměr. Rád se také prochá-
zím starými Líbeznicemi, například lokalita Na
Hůrce má hlavně v podvečer nebo v noci neopa-
kovatelnou atmosféru. 

-na-

František Grunt                                                  foto -ji-

VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP
Mají se Líbeznice ještě rozvíjet? Je možné udržet stále stejné tempo výstavby obecních objektů?
Jak ostré jsou rozdíly mezi novousedlíky a starousedlíky? To jsou témata, se kterými se v násle-
dujícím rozhovoru srovnává nový místostarosta obce František Grunt.
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beznice a Husinec-Řež strážníci pomáhali střežit po-
vodněmi zasaženou obec Řež u Prahy.

Výjezdové vozidlo Dacia Duster bylo doplněno
o zdravotnické vybavení první pomoci a později roz-
šířeno o automatizovaný externí defibrilátor, kyslí-
kovou bombu, ambuvak, sadu dlah, krční límce
apod. Strážníci se začali pravidelně školit v poskyt-
nutí první předlékařské pomoci, což se v praxi již

mnohokrát ukázalo jako velmi zásadní při záchraně
lidského života,“ dodává Rudolf Sedlák.

Líbezničtí strážníci se však nevěnují jen zása-
hovým případům. Každé ráno zajišťují plynulost sil-
ničního provozu u školy, kde si kromě hlídání bez-
pečnosti dětí-chodců často nacvičují ruční řízení
vozidel na křižovatce. „Kolikrát opravdu nechá-
peme, čeho jsou někteří řidiči schopni. Jezdí do pro-
tisměru, stojí na zákazech zastavení a to všechno
jen proto, aby své dítko vysadili co nejblíže ke
vchodu do školy,“ povzdechne si jeden ze stráž -

níků. „Ale zkuste vychovat dospělého,“ dodává
s kyselým úsměvem jeho kolega.

Možná i proto zařadili strážníci v roce 2015 do
své pracovní náplně také dva vzdělávací projekty za-
měřené na děti a seniory. Jedná se o dětský zájmový
kroužek „Mladý strážník“, kde se děti pod vedením
strážníků seznamují s bezpečnostní problematikou,
a projekt „Bezpečný domov“, jehož cílovou skupi-
nou jsou senioři, osoby se zdravotním a tělesným
postižením a osoby žijící osamoceně. 

-rs-

TÉMA

DNES JE DNES
A DNES JE PLES
Elegantní dámy v krásných šatech, pánové ve
slušivých oblecích, velký sál haly Na Chrupavce
decentně osvětlen národními barvami, slav-
nostní atmosféra – kulisy pro vrchol líbeznické
plesové sezony, v pořadí již třetí Líbeznický ples. 

Kolem osmé hodiny je sál již zaplněn do posledního
místečka – ples byl již dlouho dopředu vyprodán
a všichni očekávají slavnostní zahájení, kterého se
ujal starosta Martin Kupka. Přivítal všechny pří-
tomné, mezi nimiž nechyběli ani starostové okolních
obcí, Libor Řápek z Bořanovic a Jiří Novák z Hovor-
čovic, představil program celého plesu a poděkoval
organizátorům – členům Kulturního výboru obce, lí-
beznickým baráčníkům, zahrádkářům a v nepo-
slední řadě Skautskému středisku Willi. Všichni se
plnou měrou a nasazením zasloužili o to, že se ples

opravdu po všech stránkách povedl. Překvapením
například byla lahev vína a vody, která čekala na
hosty u každého stolu a byla součástí vstupného. 

Poté už začala hrát hudba, o kterou se po dobu
celého plesu starala skupina KARYNA BAND, která
vydržela ve vysokém tempu až do dvou hodin do
rána. Bylo vidět, že líbezničtí opravdu rádi tancují,
neboť hned první série přinesla plný parket. Po prv-
ním seznámení s parketem nastal čas na předtan-
čení Taneční školičky Dany Gregorové a pěti malých
baletek, které předvedly své taneční umění a tech-
niku v roztomilém vystoupení, za které sklidily
ohromný aplaus. 

Ples poté plynul v rytmu hudby a tance, na par-
ketu jsme byli svědky skvělých tanečních čísel i své-
rázných krokových variací, prodávaly se lístky do
tomboly a večer příjemně ubíhal. 

Když odbila 23. hodina, došlo na druhé před-
tančení, kdy nás svou návštěvou poctili účastníci
StarDance, taneční pár Daniela Šinkorová a Mi-
chal Padevět. Předvedli rozvážný waltz a divokou
sambu a bylo na ně radost pohledět. Daniela
v krátkém rozhovoru po vystoupení ocenila ta-
neční umění všech přítomných i přátelskou atmo-
sféru plesu. 

O půlnoci nastalo losování hlavních cen tom-
boly, která byla letos opravdu bohatá, hosté si od-
nesli například poukazy do restaurace Red Door

nebo do holešovické Toustárny, krásné květiny ze
Zahradnictví Líbeznice a Květinářství Fleur Fatale,
předplatné na internet na rok od firmy Cznet
a mnoho dalších hodnotných cen. Ples vrcholil
kolem druhé hodiny ranní, kdy hosté pomalu od-
cházeli. Dámy ještě dostaly na rozloučenou krásnou
růži jako památku na tento výjimečný večer.

ZATANČIT PŘIJELI ÚČASTNÍCI
LOŇSKÉHO STARDANCE
DANIELA ŠINKOROVÁ 
A MICHAL PADEVĚT

„Letošní Líbeznický ples se opravdu vydařil, ještě
jednou bych chtěl poděkovat všem, kdo se podíleli
na jeho organizaci. Jsem rád, že v Líbeznicích máme
možnost plesy pořádat a potkat se se sousedy i při
této slavnostní příležitosti,“ dodává k plesu starosta
obce Martin Kupka. 

Letos nás ještě čeká 9. března Maškarní ples
pro dospělé, tentokrát ve stylu Limonádového
Joa, takže kdo má doma „teplé prádlo“, neváhej-
te a dorazte. 

-kt-

Předtančení malých tanečnic z Taneční školy Dany Gregorové                                                                                                                               foto Eva Hlavičková
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Stromy obklopují lidstvo od nepaměti a málokterý
živoucí organismus má tak velkou užitnou hod-
notu. Plody stromů slouží lidem (a pochopitelně
i jiným „zvířatům“) jako potrava, listy, květy či kůra
jsou základem bylinných léčivých směsí a čajů,
dřevo stromů lze využít jako stavební materiál, na
výrobu nábytku a hudebních nástrojů i jako ekolo-
gické palivo. A co je nejdůležitější – stromy vytvářejí
kyslík a bez nich bychom neměli co dýchat. Vzrostlý
strom vyrobí takové množství kyslíku, které by te-
oreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nejméně
deseti lidí! Takový obyčejný strom zajistí osvěžení
vzduchu, poskytne stín v horkých dnech, zachytí
jemný polétavý prach, který na sebe váže jak to-
xické látky, tak oxidy síry, dusíku i oxid uhelnatý.
Stromořadí funguje jako přirozená protihluková ba-
riéra od dopravního ruchu. Stromy vysázené v blíz-
kosti budov dokážou zabránit tepelným ztrátám
budov – v zimě je vegetace díky zmírnění proudění
studeného vzduchu schopna snížit tepelné ztráty
budovy o 20 až 50 %, v létě dokáže ochladit své
okolí efektivněji než klimatizační zařízení. Věděli
jste, že vzrostlý dobře zalévaný strom dokáže
během dne odpařit až 400 litrů vody? A že tím od-
čerpá z horkého letního dne téměř 280 kWh te-
pelné energie? A že se tato energie uvolní v noci
při kondenzaci páry? I proto lze ve dne naměřit pod
stromy o tři stupně nižší teplotu než v okolí a v noci
naopak teplotu o tři stupně vyšší (použito z infor-
mačních materiálů spolku Arnika).

Prostě podobně jako bez práce nejsou koláče,
ani bez stromů není život. Ani ve volné přírodě, ani
ve vesnicích či městech. Kde budou sedávat ptáci,
když elektrické i telefonní „dráty“ mizí v zemi? Kde
si postaví hnízdo, když místo stromu stojí na ulici

reklamní poutač? Do které dutiny stromu si schová
veverka zásoby na zimu? Kde si děti na podzim se-
berou pestrobarevné listy do hodiny výtvarné vý-
chovy? V líbeznických ulicích či parcích.

O STROMY BYCHOM SE MĚLI
PRAVIDELNĚ STARAT

Skoro každé číslo Líbeznického zpravodaje přináší
články či fotografie míst, kde se vysazují nové stromy,
prořezávají staré nebo kde se plánuje zahájit výsadba
premiérové části zeleného pásu kolem Líbeznic.
V květnu vznikla nová lipová minialej tvořená vzác-
nými odrůdami historických lip v ulici Východní podél
parku, kterou společnými silami zasadili líbezničtí sou-
sedé. Na konci loňského roku byla dokončena vý-
sadba nových stromů ve zrekonstruované Pražské
ulici, která navázala na jarní výsadbu stromů podél
zdi zahradnictví. Celá Pražská ulice tak na jaře prvně
rozkvete a zazelená se v celé své délce. Zde patří velký
dík panu Šmerdovi ze Zahradnictví Líbeznice nejen za
finanční příspěvek na výsadbu stromů, ale hlavně za
jejich odborné vysázení a pravidelnou údržbu. Druhé
poděkování směřuje do společnosti Veolia, která nám
v roce 2018 opět přispěla v rámci svého dotačního
programu MINIGRANTY částkou 40 000 Kč na další
projekt, tentokrát s názvem „Postav dům, zasaď
strom, založ trávník“. 

Ani letošní rok by neměl být ke stromům skou-
pý. Nejen k výsadbě nových (především v rámci vý-
stavby nové školní budovy), ale zejména k údržbě
těch stávajících. K narozeninám, svátkům i do no-
vého roku si přejeme „hlavně zdraví“, ale zdraví by-

chom měli přát i našim stromům. Bohužel některé
z nich jsou již na sklonku svého života a musí se po-
kácet podobně jako některé topoly černé v Druž-
stevní ulici nebo topoly pyramidální v ulici Potoční.
Náhradou za tyto topoly by měly být fastigiátní
duby, které obec plánuje doplnit i do stromořadí
v Měšické ulici od školy směrem do Měšic. 

Mnoho dalších stromů však potřebuje zdravotní
a bezpečnostní řez, abychom předešli podobnému
neštěstí, k jakému došlo na líbeznickém hřbitově.
Někdy je skutečně lepší „obětovat“ vzrostlý strom,
který sice laickému oku připadá v pořádku, ale
podle dendrologa může být časovanou bombou.
A může se jednat nejen o lámající se větvě jasanů,
ale i o hrozbu vyvrácení celého stromu, třeba smrku
stříbrného, pichlavého či ztepilého. Vždycky však
platí pravidlo obce Líbeznice: oko za oko neboli kus
za kus – za jeden pokácený strom je nutné zasadit
jeden nový. Ať jsi občan, nebo obec.

Možná, že po přečtení tohoto článku se někteří
začnou dívat na naše stromy trochu jinak. Proto si
dovolím zmínit ještě jednu věc, kterou se předsta-
vitelé obce zaobírají vždy s příchodem adventu a při
pohledu na líbeznický vánoční strom. Ať se „věšiči“
světel a ozdob snaží sebevíc, z křivého stromu
žádný zázrak nevykouzlí. Loňský advent přinesl pod
stromeček nevídaný betlém v podobě svaté rodiny.
Neměl by ten letošní přinést nový vánoční strom?
Nebo spíše strom, který by obec vysázela na místo
současného „křiváka“? Nemám na mysli stromek
z lesní školky, ale již vzrostlý a vypěstovaný v kon-
tejneru, který by před zraky líbeznických pomalu,
ale jistě dorostl do důstojného velikána. Co vy na
to? Já jsem rozhodně pro.

-lč-

STROM JAKO NEZBYTNÁ SOUČÁST ŽIVOTA
V dnešní době se už asi nenajde téma, které by nebylo kontroverzní a názory na něj se nelišily o 180 stupňů. Podobné je to i se stromy a zejména
pak s těmi, které tvoří uliční stromořadí či jako solitérní kus vytváří dominantu nějakého místa. Ano, zasaďte stromy, ale jen ne před mým domem,
volají jedni. Druzí nechtějí žádné stromy, protože z nich padá listí. Jiní by zase vysázeli stromeček na každý kousek zeleně a další zastávají názor,
že stromy patří do lesa a ne do města. Jak je to vlastně správně?

SENIOR TAXI 
PŘIJÍŽDÍ 
DO LÍBEZNIC
Mnoho starších lidí musí několikrát do měsíce
obtížně řešit, jak se dostat na vyšetření za lé-
kařem či na nezbytný nákup. Několik českých
měst a obcí začalo poskytovat službu nazva-
nou senior taxi. Nově se k nim přidávají i Líbez-
nice. Od února tak mohou líbezničtí senioři
využívat dopravu a doprovod na vyšetření či lé-
kařské zákroky zdarma. Snáz se dostanou také
na úřady či na nezbytný nákup.

Komu je služba určena?

Všem seniorům a lidem, kteří jsou závislí výhradně
na starobním či invalidním důchodu. S ohledem na
technická omezení není služba určená vozíčkářům
a lidem, kteří jsou upoutaní na lůžku. (V těchto pří-
padech je nutné obrátit se na jiné poskytovatele
služby.)

Kdy je možné tuto službu využít? Za jakým
účelem?

Službu je možné využít pro cesty na vyšetření či na
zákrok ve zdravotnických zařízeních, dále také při
cestě na úřady. V těchto případech je možné službu
objednat na jakýkoli pracovní den.

Dále je možné cestovat se službou senior taxi za
nezbytnými nákupy. V tomto případě je ale posky-
tování služby omezeno na pondělí a čtvrtek.

Je nějaké omezení vzdálenosti?

V případě cest za lékařem a za úřady je možné ces-
tovat do Prahy a v dalších směrech až po Mělník
a po Starou Boleslav. Cesta za nákupy je omezena
do vzdálenosti 20 km od líbeznického kostela.

Jak často?

Cesty na lékařským ošetřením samozřejmě ome-
zeny nejsou. Cestu za nákupy je možné objednat
nejvýše dvakrát za měsíc.

Kolik to stojí?

Pro všechny seniory, kteří splňují základní pod-
mínku – tedy jsou závislí jen na starobním či inva-
lidním důchodu –, je služba poskytována zdarma.
Obec zaplatí 8 Kč za 1 km jízdy a 130 Kč za hodinu
poskytované služby. 

Jak službu objednat?

Stačí zavolat panu Janu Porubskému na číslo
+420 775 122 068 a domluvit se předem. Ne-
zbytné je ve všech případech volat nejméně týden
před plánovanou cestou.

Nehrozí zneužívání této služby?

Něco takového nelze nikdy vyloučit. Obec se ale
rozhodla svým občanům věřit a spoléhat na jejich
slušnost a zdravý úsudek. Vyúčtování všech cest

bude dostávat na konci každého měsíce ke schvá-
lení pracovnice obecního úřadu, která v případě
cest za nákupy musí objednávky předem zkontro-
lovat a potvrdit. Zneužívání by se tedy velmi rychle
odhalilo.

-na-

Senior taxi vyjíždí                                          foto -md-
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LÍBEZNIČTÍ HASIČI
MĚLI V MINULÉM
ROCE NAPILNO  
Extrémně suchý rok 2018 přinesl i zvýšenou ak-
tivitu líbeznického Sboru dobrovolných hasičů.
Během roku se zúčastnili celkem 54 výjezdů.
Průměrně sbor absolvoval 4,5 výjezdu měsíčně,
celkem hasiči najezdili 842 km.

„Nejvíce výjezdů jsme měli k požárům, celkem jed-
nadvacet. Pětkrát jsme vyjeli k tzv. dozorům, což je
například hlídání ohňů na čarodějnice nebo jiných ří-
zených požárů, a sedmnáct výjezdů bylo technického
charakteru, čerpání vody nebo řezání větví,“ přibli-
žuje práci sboru velitel hasičů Václav Pazdera. Výjezdů
by bylo určitě mnohem více, ale dva a půl měsíce bylo
z výjezdu odhlášeno vozidlo Tatra 815, které loni 
prodělalo velkou opravu čerpadla, elektroinstalace
a brzd. Mezi největší akce patřilo v březnu hašení po-
žáru rodinného domu v Nové Vsi a rozsahem velký
byl i požár bytu v bývalém zájezdním hostinci a hos-
podě Selský dvůr v Mělnické ulici v Líbeznicích. Jeden
z posledních požárů nastal ke konci roku v rodinném
domě na hranici katastrů Líbeznic a Zlonína. Přes
suché léto hořely hlavně polní a travní porosty.

„V rámci své činnosti se účastníme také obecních
akcí, již tradičně jsme byli i letos přítomni na Líbez-
nickém posvícení, čarodějnicích a dětském dni. Na
Štědrý den mohou sousedé ochutnat náš grog. Nej-
větší slávou roku 2018 byla naše účast na oslavě 
85 let od založení XVI. baráčnické župy Karla Havlíčka
Borovského, kde byla mezi ostatními prapory vidět
i zástava místního hasičského sboru,“ dokresluje bo-
hatou činnost sboru nový starosta Tomáš Barbora.

Letos v lednu totiž proběhla na výročním zasedání
sboru volba nového vedení SDH Líbeznice. Velitelem
zůstal Václav Pazdera, hlavním strojníkem Martin Po-
lakovič a novým starostou sboru se stal již zmíněný
Tomáš Barbora. „Rád bych touto cestou poděkoval
za celý sbor Zdeňku Horákovi, končícímu starosto-
vi sboru, za dlouholetou příkladnou činnost v této
funkci a zastupování sboru,“ dodává k volbě velitel
Václav Pazdera.

Sbor dobrovolných hasičů má v Líbeznicích velkou
tradici, funguje zde již od roku 1886. Letos se místní
hasiči dočkají nové hasičské zbrojnice, již začalo vý-

OBECNÍ POLICIE
V ROCE 2018
V současné době tvoří Obecní policii Líbeznice
čtyři strážníci, kteří na základě veřejnoprávní
smlouvy zajišťují také obce Bašť, Předboj a Bo-
řanovice. 

V roce 2018 strážníci řešili celkem 691 přestupků,
z čehož bylo příkazem na místě uloženo 277 pokut
a 131 přestupků bylo postoupeno správnímu or-
gánu. U 283 přestupků nebylo přistoupeno k ulo-
žení finanční sankce a postačilo ze strany obecní
policie pouze napomenutí.

Strážníci v průběhu roku 2018 asistovali při 34 do-
pravních nehodách, dále u 18 požárů, zajišťovali 
15 kulturních akcí, uspořádali čtyři bezpečnostně
preventivní přednášky a ve spolupráci s PČR se
zúčastnili tří dopravně bezpečnostních opatření. Ve
14 případech poskytli technickou pomoc občanům,
ve 21 případech řešili nalezené věci, v 9 případech
vyjížděli na oznámení o napadení objektu na zá-
kladě elektronického zabezpečení obecních budov
nebo na základě oznámení od občanů, ve 4 přípa-
dech byli strážníci na žádost orgánu činného v trest -
ním řízení jako nezúčastněná osoba účastni při

Členové JSDH Líbeznice v plné polní                                                                     foto archiv JSDH Líbeznice

běrové řízení na zhotovitele nové hasičárny a sou-
časně zázemí technických služeb. Líbeznice se tak do-
čkají další zajímavé stavby a celkové úpravy prostoru
kolem Domu služeb.

V současné době má sbor 24 členů, kteří se
účastní pravidelných cvičení a také školení mužstva
ve zdokonalování techniky hašení. Mezi nejstarší
členy patří František Zahrádka se Zdeňkem Frit-
schem, kteří loni dovršili krásných 70 let, a Miroslav
Koubek, který loni oslavil krásných 60 let a dostal
Řád starosty sboru za dlouholetou aktivní práci.

PŘIDEJ SE K NÁM

Hasiči operují převážně na katastrálních územích
obcí Líbeznice, Měšice, Zlonín a Sedlec, k dispozici
jsou i na vyžádání profesionálních hasičů z celého
Středočeského kraje. Uvedené obce také přispívají
na rozpočet sboru, který je pro rok 2019 navržen na
320 000 Kč, výdaje jdou zejména na pracovní oděvy
a pomůcky, zdravotnickou výbavu a další potřebný

materiál, pohonné hmoty a školení. V loňském roce
byly z rozpočtu pořízeny například nové dýchací pří-
stroje a nový svolávací komunikační systém Fireport,
který výrazně zlepšil komunikaci a svolávání členů
sboru v době výjezdů. Každému členu přijde SMS
a zároveň je automaticky vytočeno jeho mobilní
číslo. Výrazně se tak zkrátila doba, za kterou jsou lí-
bezničtí hasiči připraveni k akci.

Je vidět, že život v místním hasičském sboru je
pestrý, dokumentuje to i skutečnost, že i v době od-
hlášení vozidla Tatra 815 ze služby asistovali členové
sboru na vyžádání Záchranné služby Středočeského
kraje obecním vozidlem při transportu imobilního
pacienta do jedné z pražských nemocnic.

„Pokud by se chtěl někdo z občanů k dobrovol-
ným hasičům přidat, je možné si vyžádat kontakt na
obecním úřadě nebo se přihlásit přes naše faceboo -
kové stránky JSDHO Líbeznice – Hasiči, kde občané
mohou sledovat i naši celoroční činnost,“ vyzývá
k zapojení starosta sboru Tomáš Barbora.

František Grunt

Rozbor trestné činnosti       rok 2013   rok 2014   rok 2015   rok 2016   rok 2017   rok 2018

Spácháno celkem                             95              55              35              26              31              34
Objasněno přímo                             12              11               7                6                3                6
Objasněno dodatečně                     30              10              13               9                6               10

domovní prohlídce, v 10 případech oznámili pode-
zření ze spáchání trestného činu PČR a ve 14 přípa-
dech byly oznámeny různé závady v obci. Odchy-
ceno bylo 56 volně pobíhajících psů.

Bezpečnostní situace v obci 

Podle statistik OO PČR Odolena Voda bylo v rámci
území obce Líbeznice v roce 2018 zaevidováno 
34 trestných činů, z čehož 18 trestných činů, u kte-
rých nebyl k datu 10. 1. 2019 zjištěn pachatel. Z to-
hoto je stále v šetření 7 případů, u nichž lze oče-
kávat jejich objasnění. V roce 2018 nebyl v katastru
obce Líbeznice zaznamenán žádný případ vloupání
do novostaveb nebo stavebních buněk. U neobjas-
něných případů se jednalo mimo jiné o jeden případ
vloupání do rodinného domu, dva případy vniknutí
na pozemek s následnou krádeží věcí a dva případy
poškození motorových vozidel. Nejzávažnějším pří-
padem pak bylo loupežné přepadení obsluhy čer-
pací stanice. 

Z objasněných případů lze uvést jeden případ
poškození majetku obce, jeden případ krádeže věcí
z vozidla a jeden případ pokusu vloupání do sběr-

ného dvora. Dále byl zjištěn pachatel rozsáhlé ma-
jetkové trestné činnosti, který se v obci dopustil krá-
deže peněženky z vozidla a krádeže jízdních kol
z pozemku. Ve spolupráci s Obecní policií Líbeznice
a na základě kamerových záznamů byl zjištěn pa-
chatel újezdu od čerpací stanice bez zaplacení,
který se této činnosti dopustil i na dalších místech
v širším okolí. Zjištěno a objasněno bylo pět případů
řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
s hladinou vyšší než 1 promile a tři případy řízení
motorového vozidlo v době uloženého zákazu čin-
nosti. Objasněnost trestné činnosti spáchané v obci
Líbeznice v roce 2018 činí 47,05 %, a došlo tedy
ke značnému nárůstu objasněnosti v katastru obce.

V roce 2018 došlo k minimálnímu nárůstu ná-
padu trestné činnosti na území obce oproti roku
předchozímu. Stav počtu trestných činů se v posled-
ních letech stabilizoval a výkyvy jsou minimální. Na
uvedených výsledcích má zásluhu spolupráce mezi
OOP Odolena Voda a Obecní policií Líbeznice, která
se podílí na objasňování trestné činnosti v obci a ze-
jména na preventivní činnosti. Skladba trestné čin-
nosti je v obci různorodá. 

Rudolf Sedlák
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

LEDEN V MATEŘSKÉ
ŠKOLE
V ospalých zimních měsících mají mnozí z nás
sklony k zahálce a lenošení. Jinak tomu však
bylo v naší mateřské škole hned po Vánocích.
V prvním lednovém týdnu začala druhá sku-
pina dětí jezdit do solné jeskyně v Praze-Let-
ňanech. Všechny děti opět roztančil a rozezpí-
val Marek se svojí doprovodnou kytarou při
hudebních dílnách.

Ve druhé polovině měsíce proběhl týdenní projekt
„Vesmír“. Děti se dozvěděly, že žijeme na planetě
Zemi, která je kulatá. Glóbus je doslova očaroval. Za-
znamenaly, jaké další planety se ve vesmíru nacházejí
v naší blízkosti. Proč se střídá den, noc a roční ob-
dobí. Co je souhvězdí, jak vypadá Mléčná dráha. 
Seznámily se se spoustou dalších zajímavostí pro dět-
skou duši tak fascinujících. Zakončením pestrého
týdne byla návštěva pojízdného planetária. Děti měly
možnost sledovat promítání pohádky „Zvířátka ve
Vesmíru“ nebo „Putování po planetách“ v ležící po-
loze a v nafukovací kopuli planetária.

Abychom nezapomněli na rodiče, uspořádali
jsme společné tvořivé odpoledne nazvané „Zimní
tvoření“. Každý, kdo přišel, si mohl společně se
svou ratolestí odnést vlastnoručně vyrobenou zimní
dekoraci – sněhuláka ze staré zavařovací sklenice.

Ovšem aby toho nebylo málo, přijali jsme po-
zvání od jednoho tatínka k exkurzi do České tele-

ŠKOLNÍ ROK 
V NAŠÍ DRUŽINĚ
Začátek školního roku se v naší školní družině
nesl ve znamení seznamování a nových za-
čátků. S dětmi jsme si vyzdobili třídy podle jed-
notlivých oddělení a krásný podzim nám do-
volil trávit čas v našem parku, kde jsme si za-
hráli různé hry a soutěže. Jednotlivá oddělení
mezi sebou soutěžila například v ping-pongu
či v přetahování lanem a proběhla také štafeta
se lžičkou a vajíčkem…

V říjnu jsme navštívili krokodýlí farmu v Praze, kde
jsme se zúčastnili zajímavé exkurze. Děti si zde
mohly sáhnout například na krajtu nebo hroznýše
a dozvěděly se mnoho zajímavých informací ze ži-
vota těchto živočichů.

V některých třídách proběhlo také „dýňobraní“
a soutěž o nejkrásnější dýni. Výtvory dětí byly
vskutku nádherné!

V listopadu jsme již tradičně navštívili Muzeum
Policie ČR v Praze s poutavou prohlídkou a divadel-
ním představením „Kolo tety Berty“.

Do školy za námi přijel „Hopsík“ se svým kou-
zelnickým představením, který nám předvedl mno-
ho kouzel, triků a hlavně vykouzlil všem dětem
úsměv na tváři.  

Čekání na Vánoce jsme si zpříjemnili mikuláš-
skou besídkou s čertovskou diskotékou a také vá-
noční dílnou, kterou pro nás již tradičně připravily
maminky našich dětí V. Blahetová, H. Holečková
a K. Pokorná. Patří jim poděkování. 

Z dílničky a z hodin výtvarné výchovy jsme vybrali
některá přání a drobné dárky, které jsme věnovali
seniorům v Domě Kněžny Emmy v Neratovicích. Je-
jich radost byla nepopsatelná. Poděkování patří
paním učitelkám Mišurcové a Hlavinkové. 

Děti na exkurzi před Českou televizí                                                                                          foto archiv MŠ

Hopsíkovo kouzelnické představení                                                                                            foto archiv ZŠ

vize. Protože už nás je v mateřince kupa, po sku-
pinkách jsme se po tři úterky vydávali na výlet směr
Kavčí hory. Dostali jsme výjimečnou možnost pro-
hlédnout si ateliéry, studia a být při práci televizního
štábu. Líbeznickým dětem se poštěstilo vidět natá-
čení dětského pořadu Kouzelná školka. Zážitkem

pro mnohé bylo i zkoušení kostýmů a propůjčení
natáčecích kamer do samotných dětských rukou.

Jak pro děti, tak pro všechny pedagogy to bylo
nezapomenutelné dopoledne. Moc děkujeme!

Jiřina Svobodová
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PO ROCE 
CHRUPAVKA OPĚT
BURÁCÍ 
Je sobota 19. ledna 2019. Líbeznice se probou-
zejí do mrazivého rána. Venku je zatím klid.
S úderem osmé hodiny ranní však kolem líbez-
nické Chrupavky nastává cvrkot. K hale přichá-
zejí atletičtí nadšenci a začínají přípravy na 
3. ročník halových atletických závodů. Závodů
pro naše nejmenší atletické naděje, které po
celý rok vídáme několikrát v týdnu běhat po
Duhovce.  

Proběhly i vánoční plavecké závody v nerato-
vickém bazénu, kde nás úspěšně reprezentují děti
V. Sošková, N. Holečková, V. Strnad, Ž. Strnadová,
L. Hudrmentová a M. Paták.

A co nás čeká v novém roce? V únoru se připra-
vujeme na další návštěvu Hopsíka, který přiveze
karneval. Máme plno práce s výrobou masek a moc
se těšíme na jeho kouzla a překvapení.

Březen zasvětíme knize. Ve spolupráci s líbeznic-
kou knihovnou a podporou paní knihovnice Dančové
vybíráme vhodné knížky pro děti, které čteme na po-
kračování. S pomocí didaktických pomůcek, čtenář-
ských kostek, je četba zajímavější a děti baví. S tím
souvisí také návštěva knihovny, kterou plánujeme.

Duben bude ve znamení Družinových olympij-
ských her. Bude probíhat příprava vlajek, dresů
a netradičních disciplín. Děti se na celé přípravě
budou velmi aktivně podílet a věříme, že si tuto
akci společně velmi užijí a posílí se jejich sounále-
žitost. 

KAŽDÝ MĚSÍC SE U NÁS 
NĚCO DĚJE

Čekají nás také tradiční Velikonoční plavecké zá-
vody v neratovickém bazénu.

V květnu se vydáme na středověkou tvrz Hum-
mer v Horních Počernicích. Ocitneme se na Divo-
kém západě, čekají nás vystoupení a soutěže.

V červnu se těšíme na dětský den plný soutěží
v našem parku a určitě opět přijde na návštěvu ca-
nisterapeutický pes, fenka grifonka Annie, která
svou milou povahou pobaví a rozveselí všechny
děti.

Pak už se nezbývá než se těšit na prázdniny…
A po nich samozřejmě na to, až se v dalším školním
roce opět shledáme v nové budově školy.

Školní družina, hlavní budova, 
Dana Douděrová

Členové atletického oddílu Líbeznice                                                                                                                                                          foto archiv Atletika Líbeznice 

LÍBEZNICKÉ SPOLKY
Očekává se hojná účast, tak jako v loňském roce.
V 9.30 se očekávání naplňují a k závodům nastu-
puje 92 připravených borců ročníků 2005–2013.
Hala je plná atletů, trenérů, rodičů, prarodičů, ka-
marádů a všichni netrpělivě čekají na start první dis-
ciplíny. Srdíčka všech tlučou o sto šest. Poslední
povzbuzení od přihlížejících, pekelná soustředěnost
a klapka hlavního trenéra Tomáše Pšeničky startuje
běh na 150 m. Nejmenší závodníci se snaží ze všech
sil, občas někdo škobrtne, někomu uklouzne bota
na naleštěném povrchu i pád přichází, ale nakonec
závod všichni dokončí, nikdo to nevzdá...

Pak následují další disciplíny, jako jsou trojskok
z místa, hod medicinbalem a běh na 300 m. Celou
dobu na Chrupavce panuje nádherná atmosféra.
Všichni atleti se snaží podat co nejlepší výkon, ale
nezapomínají ani na fair play. Také dospěláci si v ro-
lích rozhodčích, trenérů či vodičů počínají velmi
zdatně. Však jim odměnou za jejich práci bude
úsměv na tváři dětí.

Po skončení zápolení se jdou všichni posilnit.
Někteří využijí služeb zdejšího občerstvení, jiní mají

vlastní svačinku, ale většina malých atletů si pochut-
nává na dobrotách od maminek a babiček, které
byly tak laskavé, že je na závody připravily pro
všechny.

Zatímco se zpracovávají výsledky halového čtyř-
boje, okolo stupínků vítězů se začínají shromaž-
ďovat děti. Už tuší, že se bude vyhlašovat dlouho
očekávaný oddílový pohár. A co to vlastně je? Od-
dílový pohár je odměna pro děti z oddílu atletiky za
to, že po celý rok poctivě závodily na různých zá-
vodech v Líbeznicích i mimo ně a tím nejenže zlep-
šovaly svou výkonnost, ale ještě přispěly k dobrému
jménu naší obce, potažmo Atletiky Líbeznice. 

Poháry jsou rozdány a všichni již své zraky upí-
nají ke stupínkům. Ještě malé zdržení v podobě
hromadné fotografie a vyhlašování začíná. 

Po roce Chrupavka opět burácí... Potlesk patří
všem, kdo s námi na Chrupavce byli, dětem, rodi-
čům a všem pomocníkům a nadšencům, kteří do-
hromady tvoří nás oddíl. 

Atletika Líbeznice
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LÍBEZNICE... 
A KDE TO JE?
Pololetní prázdniny, pátek 1. 2. 2019, 7 hodin
ráno, Líbeznice, Středočeský kraj.

Většina dětí ještě spí, užívají si zaslouženého volna,
ne však naše čtyři atletky – Áďa, Sophie, Léňa
a Žanda. Ty míří do Jablonce nad Nisou. Koná se
zde atletický krajský pohár Libereckého kraje čtyř -
členných družstev předžactva. Je umožněn start 
závodníkům i z jiných krajů a toho tato čtyři děvčata
hodlají využít. Porovnat síly také někde jinde než na
domácí půdě. V Jablonci nejsou poprvé, již na pod-
zim zde některá z nich překonala svá osobní ma-
xima.  

Při registraci se organizátoři ptají: „Líbeznice...
a kde to je?“ Po podrobnějším popisu přejí závod-
nicím úspěch a doufají, že se „předvedou“. 

K závodům bylo v kategorii dívek přihlášeno
25 družstev z Libereckého a Středočeského kraje.
V 10 hodin začala první disciplína, skok do dálky. Tři
z děvčat si vylepšují osobní rekordy, následuje hod
medicinbalem a opět otázka: „Líbeznice... a kde to
je?“ To už se děvčata usmívají. Odházeno, jde se na
další disciplínu. Čekání, soustředění a je to tady – běh
na 50 m. Úprava startovních bloků, oddílových dresů
a treter a najednou to přijde, zase ta samá otázka:
„Líbeznice... a kde to je?“  

Čekání na poslední disciplínu, štafetu 4x 150 m.
Napětí, nervozita a pak přichází oznámení hlasatele,
že šest nejlepších družstev nastupuje na štafetu. Vel-

Líbeznické atletky vyhrály pohár Libereckého kraje                                       foto archiv Atletika Líbeznice 

Posezení s harmonikou                                                                                                                foto archiv AD

PRIMA CHVÍLE V KLUBU DOBRÉ CHVÍLE
Klub líbeznických seniorů vstupuje do dalšího roku své úspěšné činnosti. Nebylo by tedy od věci
trochu připomenout jeho vznik a možná tím i přilákat další zájemce o pravidelná setkávání nad
šálkem čaje či kávy.

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
4. 2. 1820 narozena česká prozaička a básnířka 
Božena Němcová – Národní báchorky a pověsti,
V zámku a v podzámčí, Babička

6. 2. 1895 narozen český prozaik, dramatik, literár -
ní a výtvarný kritik Ferdinand Peroutka – Budování
státu, Pozdější život Panny

7. 2. 1812 narozen anglický spisovatel Charles 
Dickens – Starožitníkův krám, Kronika Pickwickova
klubu, Oliver Twist

8. 2. 1828 narozen francouzský spisovatel Jules
Verne – Pět neděl v balóně, Ocelové město, Taju-
plný ostrov

10. 2. 1890 narozen ruský básník, prozaik, nositel
Nobelovy ceny Boris Leonidovič Pasternak – Doktor
Živago, Vzdušné tratě, Glejt

21. 2. 1846 narozen český básník, prozaik a novi-
nář Svatopluk Čech – Písně otroka, Ve stínu Lípy,
Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do
XV. století

OBECNÍ KNIHOVNA LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

PODĚKOVÁNÍ

V posledním lednovém týdnu se za budovou obec-
ního úřadu přihodila staršímu pánovi nepěkná věc:
při zakopnutí si ošklivě rozbil hlavu a začal opravdu
silně krvácet. Chtěl bych tímto poděkovat pracov-
níkovi Líbeznické s.r.o. Josefu Wágnerovi za blesku-
rychlou reakci při první pomoci a obecní policii za
asistenci při následném převozu sanitou.

Michal Doubrava

kým překvapením pro všechny je, že ty neznámé Lí-
beznice zatím vedou. Děvčata nevěří svým uším, ale
rychle se koncentrují a běží, běží za Líbeznice, běží

pro zlato. Prostě se převedla. Teď už snad i v Jablonci
vědí, kde Líbeznice jsou. 

Atletika Líbeznice

Vznik klubu se zrodil ve spolupráci sociálního vý-
boru a naší knihovny. Václav Mikoláš a Alexandra
Dančová vybrali poslední sobotu v měsíci jako den,
který bude od 15 hodin patřit našim seniorům a je-
jich vzpomínkám na společný život v obci. Správný
klub by měl mít po vzoru Rychlých šípů svoji vlajku
nebo alespoň logo. Oslovili jsme proto Šárku Mi-
šurcovou s dotazem, zda by její žáci v rámci vý-
tvarné výchovy mohli vymyslet a nakreslit „něco“,
co by na první pohled asociovalo pohodu, zábavu
i uvolnění a oddech od starostí běžného život. Děti
byly neuvěřitelně šikovné a kreativní, nejvíc se nám
líbil obrázek kruhu a slunce od Nikoly Ryšavé. Vi-
díte jej pod článkem. Pak už stačilo jen vymyslet
název pro naše setkávání a Klub dobré chvíle byl
na světě!

Společně s Václavem Mikolášem se snažíme
každé setkání něčím zpestřit – letos třeba tím, že
mezi námi přivítáme další zájemce o setkávání. Pro-
tože Klub dobré chvíle je stále otevřen pro všechny
starší občany, kteří mají zájem se přijít podívat, 
pobavit, posedět, popovídat, zavzpomínat. Nevá-
hejte – Klub dobré chvíle je tu opravdu pro vás.

V letošním roce se setkáváme ve skautské žluté
klubovně a kromě povídání u kávy, čaje a koláčků
nás čekají oblíbená Posezení s harmonikou, jedno
na jaře a druhé na podzim.

V sobotu 23. února nám zahrají písničkáři Vla-
dimír Šunda a Josef Průcha. Srdečně zváni jsou
všichni občané, ať už důchodového, či nedůchodo-
vého věku.

AD
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S PEJSKY
pro děti ve věku 4 – 9 let

Místo konání: 
Líbeznice – areál ZŠ (rondel)

Termíny: 
15. 7. – 19. 7. 2019 | 22. 7. – 26. 7. 2019

Cena: Kč 2200,– (1 týden)
(Cena zahrnuje stravování – 2 x svačinu, oběd, celodenní pitný režim, 

lektorné, režijní náklady na výchovně vzdělávací program)

Více informací a on-line přihláška: www.siriustrebic.cz 

Sirius Třebíč, z. s. www.siriustrebic.cz
Atletický klub Atletika Líbeznice, z.s. 

PŘIJÍMÁ NOVÉ DĚTI DO ODDÍLU!
Neváhejte a přijďte si vyzkoušet náš trénink 

v Líbeznicích nebo v Ďáblicích nebo 
nám napište na adresu: atletika.libeznice@gmail.com.

Veškeré informace najdete také na našich webových stránkách
www.atletika-libeznice.cz

TRÉNINKY:  Líbeznice:  – mini-přípravka (ročníky 2012–2013)
pondělí a středa od 15.15 do 16.15 

                                         – přípravka + žactvo (ročníky 2004–2011)
pondělí a středa od 16.30 do 18.00 

                                         Areál ZŠ a ZUŠ Líbeznice (Duhovka nebo 
tělocvična), Měšická ul., Líbeznice

                       Ďáblice:     – přípravka (ročník 2009–2012)
úterý od 15.10 do 16.10

                                         ZŠ U Parkánu, v tělocvičně 
(případně bližší informace na recepci) 
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Kalendář akcí 
pro rok 2019

  9. 3.    Maškarní ples pro dospělé 
  16. 3.    Dětský karneval 
  13. 4.    Velikonoční trhy
  14. 4.    Duhové atletické závody
  30. 4.    Čarodějnice
Květen    Zahájení farmářských trhů
  12. 5.    Den matek v ZŠ Líbeznice
  25. 5.    Diskotéka Na Chrupavce
  11. 5.    Kolem kolem Líbeznic
  24. 5.    Noc kostelů
  8. 6.    Líbeznické bludičky
  15. 6.    Dětský den a Mamutfest 
  20. 7.    Sejdeme se na náměstí 
  24. 8.    Country večer 
  7. 9.    Posvícení 
  14. 9.    Vinný košt

5. 10.    Diskotéka Na Chrupavce
12. 10.    Vejšlap povodím mratínského potoka 

2. 11.    Podzimní běh na Duhovce
17. 11.    Oslava 30 let svobody a demokracie
23. 11.    Zahajovací ples

1. 12.    Vánoční trhy a koncert v kostele 
sv. Martina

KALENDÁŘ AKCÍ 2019 ZŠ a ZUŠ
27. 3.     7. koncert žáků
24. 4.     8. koncert žáků
12. 5.     Slavnostní koncert ke Dni matek 
15. 5.     Absolventský koncert
              B. Dušková, K. Kašparová, 

E. Sopr – sólový zpěv
V. Sigmundová – klavír

22. 5.     Absolventský koncert
              E. Nünning, J. Řápek – klavír, 

J. Suchý – trubka
K. Valachová – saxofon

24. 5.     Noc kostelů 
              Absolventská výstava výtvarného oboru

a hudební program
31. 5.     Slavnostní koncert v rámci ZUŠ Open
17. 6.     Absolventský koncert
              D. Faul, D. Chyba, D. Maneta, 

J. Pytelka – kytara

Podrobné informace ke všem akcím naleznete
na www.zslibeznice.cz/pripravujeme.


