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Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

OBECNÍ ÚŘAD JE KONEČNĚ 
BEZBARIÉROVÝ 

Číslo měsíce: 95 – počet provedených testů
COVID-19 na obecním úřadě. 

Milí čtenáři,
letošní rok nezačal dvakrát povzbudivě. Pořád bo-

jujeme s epidemií koronaviru a očkování se rozbíhá
velmi pomalu. Přesto ale musí jít život dál.

Nový rok přinesl hned jednu velkou změnu. Týká se
důležité líbeznické instituce – Základní školy a základní
umělecké školy. Její význam na prvním místě spočívá
v tom, že svou kvalitou a atmosférou ovlivňuje budouc-
nost našich dětí a dětí z celého okolí. Navíc jde o nej-
většího zaměstnavatele v obci. Proto škole věnujeme
takovou pozornost. Právě teď se v ní odehrává změna
v podobě výměny stráží. Odejít z místa ředitelky školy
do zaslouženého důchodu se k poslednímu lednu roz-
hodla Ivana Pekárková. A spolu s ní odchází také její
zástupkyně Kateřina Lindová. V září loňského roku jsme
vypsali výběrové řízení na nového ředitele školy a na-
konec vybírali ze dvou uchazečů. Komise, v níž většinu
tvořili nezávislí odborníci, doporučila jednomyslně, aby
se novým ředitelem stal dosavadní místostarosta obce
František Grunt. Možná o něm nevíte, že je vystudo-
vaný a aprobovaný učitel, navíc s bohatou zkušeností
s řízením pracovních týmů. Tak nejen to se o něm mů-
žete dozvědět z rozhovoru uvnitř zpravodaje.

Sluší se na tomto místě Ivaně Pekárkové i Kateřině
Lindové moc poděkovat za mnoho let velmi náročné
práce pro líbeznickou školu. Dokázaly jí nejenom
vdechnout jasná a pevná pravidla, ale dávaly jí i přívě-
tivého lidského ducha. Děkujeme!

Jsem přesvědčený, že nové vedení školy v čele
s Františkem Gruntem na jejich práci dobře naváže a do-
káže přinést nové podněty. S Františkem budou klíčový
tým tvořit stávající zástupci Martin Skalický a Iva Štryn-
clová, která vede Základní uměleckou školu, a nově se
k nim jako zástupkyně přidává Pavla Zarembová. 

Tato změna se pochopitelně dotýká i vedení obce
Líbeznice, protože František Grunt ke konci ledna
skončí ve funkci místostarosty. Na jeho místo zvolilo už
prosincové zastupitelstvo Jana Havlíčka, který je toho
času nejdéle sloužícím zastupitelem. Poprvé do obec-
ního zastupitelstva vstoupil v roce 2006. A od roku
2010 až do současnosti působí jako jeden z radních.

Pevně doufám, že všechny tyto novinky budou pa-
třit k pozitivním změnám letošního roku. První vysvěd-
čení bude nový ředitel školy podepisovat všem žákům
už za pět měsíců. To bude doba, ve které už bude
možné vystavit i první známky novému vedení školy.
Těším se, že se na stránkách líbeznického zpravodaje
bude dál psát o úspěších žáků a všemožném oboha-
cení, které bude naše škola do života obce přinášet.

A samozřejmě zmíním ještě očkování jako nejvíce
očekávanou událost následujících měsíců. Mrzí mě
jen, že nemůžeme uvažovat o týdnech, ale měsících.
Už teď se snažíme pomáhat našim seniorům starším
80 let s registrací do složitého systému a hledáme způ-
sob, jak těm, kteří se třeba obtížně pohybují, usnadnit
cestu k samotnému očkování a udělat ji pro ně co nej-
pohodlnější. Zaznamenali jsme navíc od líbeznických
lékařek ochotu zapojit se vedle běžných povinností do
očkování, jakmile bude dost vakcín. Tak snad společně
docílíme toho, že v mezích možností dodávek vakcín
budou co nejdříve proočkováni všichni Líbezničtí, kteří
o to mají zájem. A že nám díky tomu letošní rok vrátí
naději na další život v plném zdraví a bez COVIDu.
Moc si to pro nás všechny přeji!

Váš starosta

Dokončení na straně 3

Nové prostory stavebního úřadu                                                                                          foto Petra Hajská

Uplynuly přesně čtyři roky od doby, kdy byl uveden do provozu výtah na zdravotním středisku.
V lednu 2017 se tato obecní budova dočkala jako první bezbariérového přístupu a všechny lé-
kařské ordinace jsou tak přístupné opravdu všem. Leden 2021 se zase stal měsícem, kdy byl zpří -
stupněn občanům se zhoršenou pohyblivostí, ale i rodičům s kočárkem obecní úřad, a to včetně
úřadu stavebního.

Dlouho připravovaný projekt přestavby obecního
úřadu na bezbariérovou budovu na jaře roku 2020
vkročil do své poslední fáze přípravy. „Na podzim
2019 jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace pro výstavbu výtahu, pře-
stavbu přízemí na kanceláře stavebního úřadu
a úpravu prostranství Na Rybníčku, v lednu byla po-
depsána smlouva se zhotovitelem. Zároveň jsme
v lednu požádali o dotaci z programu Ministerstva
pro místní rozvoj. V únoru jsme zkolaudovali jak naši
novou hasičskou zbrojnici, tak dvůr se zázemím pro
technické služby. Na místě bývalého prostoru růz-
ných plechových ohrad, drobných i větších přístřešků
a hlavně na místě neustále blátivého či naopak praš-
ného místa pro parkování vozidel návštěvníků Domu
služeb vznikla nová budova pro potřeby našich dob-
rovolných hasičů, budova s dvorem jako zázemí
technických služeb, kvalitní parkovací místa a dosta-
tek prostoru zbyl pro zeleň i výsadbu stromů,“ začíná
rekapitulovat konec předloňského i celý loňský rok
starosta Martin Kupka. „Následovalo jarní stěhování
‚do nového‘ z přízemních prostor obecního úřadu,
kde byla doposud hasičská zbrojnice i garáž technic-
kých služeb. Zároveň jsme intenzivně spolupracovali
s projektanty na projektu přestavby budovy úřadu
pro výběr zhotovitele stavby. A pak to šlo ráz na ráz
– získání dotace, stavební povolení i na venkovní pro-
stranství, podpis smlouvy se společností Baracom
a v srpnu 2020 byla zahájena samotná stavba,“ do-
končuje harmonogram starosta Kupka. 

A tím vlastně skončila ta jednodušší část. Lepší
vyhořet než se stěhovat, kdo nikdy nepřestavoval
starý dům, ten jako by nic nezažil, přenášet věci
jako kočka koťata a spousta dalších rčení se ukázala
jako pravdivá. To byla mela. „Vlastně to úplně nej-
jednodušší bylo přestavět hasičárnu na zcela nové
kancelářské prostory,“ říká teď už s úsměvem na
tváři místostarosta Michal Doubrava. „Chtěl bych
moc poděkovat nejen všem kolegyním – úřednicím
na úřadě, svým kolegům radním, klukům z tech-
nických služeb, ale i všem návštěvníkům, že to
všechno dokázali zvládnout a hlavně ve zdraví pře-
žít,“ dodává Michal Doubrava. Prostě akce Kulový
blesk v reálném životě. Poděkování patří i skautům
z Vlčího dolu, kteří se s vervou sobě vlastní chopili
stěhování nespočtu krabic plných spisů. 

A tak doslova za pochodu a hlavně rachotu
sbíječek (pochopitelně mimo úřední dny a hodiny)
vznikla v přízemí bezbariérová kancelář s jednací
místností i novým místem pro konzultace. Také če-
kárna bude jistě zpříjemňovat návštěvníkům pří-
padné čekání. V prostorách klubovny hasičů vznikl
nejen moderní prostor s posuvnými regály pro
stále se rozšiřující dokumenty stavebního úřadu,
ale také bezbariérové WC, které bude sloužit
nejen osobám se sníženou schopností pohybu
a orientace, ale i všem návštěvníkům obecního
i stavebního úřadu.
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ROZHOVOR

ŘÍZENÍ ŠKOLY 
JE PRO MĚ VELKOU
VÝZVOU 
Od 1. února bude mít velká líbeznická škola
nového ředitele. Stávající ředitelka paní Ivana 
Pekárková se rozhodla si letošní pololetní
prázdniny sama pro sebe poněkud prodloužit
a nastupuje do zaslouženého důchodu. Obec
vypsala konkurzní řízení, ve kterém uspěl dosa-
vadní líbeznický místostarosta František Grunt.

Neměl jsi protekci? To říkám jen jako drob-
nou provokaci. Obec měla ve výběrové ko-
misi jen dva zástupce z osmi. Jaké to vlastně
bylo, podstoupit takovou „zkoušku“?

Byla to pro mě moc zajímavá zkušenost. V dosa-
vadním profesním životě jsem prošel několika vý-
běrovými řízeními do vedoucích pozic, ale tento byl
specifický. Konkurzní řízení na ředitele školy má svá
pevná pravidla stanovená zákonem, který určuje
i složení komise a všechny předpoklady i náležitosti,
které musí uchazeč splnit již ve stadiu podání při-
hlášky. Velice zajímavá byla i prezentace a řízený
pohovor před konkurzní komisí, kde došlo ze strany
jejích členů na podrobné otázky ze všech oblastí ří-
zení školy a kde jsem musel obhájit své vize pro bu-
doucnost školy. 

Proč ses vlastně rozhodl kandidovat na ře-
ditele? Už tě to ve vedení obce nebavilo?

Práce ve vedení obce mě bavila moc a bylo to pro
mě složité rozhodnutí odejít od rozdělaných pro-
jektů. Na druhou stranu řízení líbeznické školy je pro
mě velkou výzvou a beru to i jako službu obci, ve
které žiji a kterou mám rád. Navíc se vracím k oboru,
který jsem vystudoval, a k práci s dětmi, kterou po-
važuji za velice smysluplnou a pro společnost potřeb-
nou. Těším se i na práci s celým učitelským sborem
a ostatními kolegy, kteří líbeznickou školu tvoří. 

Je potřeba zdůraznit, že jsi vystudovaný
učitel. Jaké předměty můžeš učit?

Vystudoval jsem na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy učitelství pro druhý a třetí stupeň s aprobací
dějepis – občanská výchova. To jsou předměty, kte-
rým se mohu a chci na škole věnovat. 

A budeš učit, nebo plánuješ jen práci v ře-
ditelně?

Učit určitě budu. Úvazek ředitele není velký, ale chci
ho do puntíku vyplnit a na druhém stupni vyučovat
buď dějepis, nebo občanskou výchovu. Bude zále-
žet na tom, jak se podaří můj úvazek začlenit do
rozvrhu vzhledem k úvazkům ostatních kolegů. 

Nebojíš se toho, vrátit se po tolika letech za
katedru? 

Já se vlastně vracet nebudu, neboť za katedrou
stojím pravidelně již devět let, kdy na několika
školách pro dospělé vyučuji management, komu-
nikaci a marketing. Je to sice výuka dospělých,
která má svá specifika, na rozdíl od výuky dětí, ale
základní principy jsou stejné. Vždy musíte publi-
kum zaujmout a předat jim potřebné učivo v co
nejjednodušší a nejsrozumitelnější formě. A pak
pochopení prověřit a dále znalosti a dovednosti
upevňovat.

V loňském roce jsi se podílel na organizaci
Veletrhu líbeznického vzdělávání. Co ta

akce vlastně ukázala? Jak moc jsou Líbez-
nice vzdělané?

Veletrh líbeznického vzdělávání byla moc podařená
akce a rádi bychom jako škola navázali podobnou
akcí i tento rok, pokud to situace dovolí. Překvapilo
mě, kolik šikovných lidí, kteří jsou schopni nabíd-
nout různé formy vzdělávacích nebo volnočasových
aktivit pro ostatní, v obci máme a jaký je o tyto akce
zájem. Myslím, že jako obec jsme na tom se vzdě-
láním velice dobře. 

Když se zaměříme na školu, tu naši líbeznic-
kou, jaké jsou podle tebe její silné stránky?

Škola v Líbeznicích je škola moderně vybavená a ar-
chitektonicky zajímavá, s nádherným sportovním
areálem. Z pohledu řízení je dobře zorganizovaná,
na škole působí soudržný učitelský sbor a panuje
tam přátelské pracovní prostředí. Velice dobře je ve-
dena také Základní umělecká škola. 

Zeptal jsem se na přednosti. Tak se také
musím zeptat, co naopak hodnotíš jako sla-
biny.

Největším problémem školy je její velikost a počet dětí
ve třídě, což je fakt, který je bohužel stopkou i pro
mnoho pozitivního, co by škola mohla nabízet. Na-
štěstí řešení tohoto problému je na cestě v podobě
dvou nových škol v Měšicích a Bašti, které naší škole
výrazně uleví. Potom bude prostor i na nové věci, na-
příklad zajímavější metody vyučování, komplexnější
práci s nadanými nebo naopak slabými žáky, jiný způ-
sob organizovaní třídních schůzek, například formou
triád, a mnoho dalšího, kde je prostě 32 a více žáků
ve třídě problém. Škola by se také měla více zapojit
do života své obce, propojit se se spolky, tradicemi,
akcemi zde pořádanými. Posílení spolupráce žáků na-
příč ročníky by také zasloužilo větší prostor. 

Pro výběrové řízení jsi musel nachystat vizi
dalšího rozvoje školy? Co bys tedy rád do
líbeznické školy přinesl?

Mým cílem je, aby se líbeznická škola těšila re-
spektu a byla institucí, která bude především po-
skytovat kvalitní vzdělávání a otevřený přístup
k žákům a kde bude přátelské a inspirativní pro-
středí pro učitele a ostatní kolegy. Aby byla institucí,
která nabídne transparentní komunikaci s rodiči
a širokou veřejností a bude jakýmsi centrem vzdě-
lávání v obci i okolí. K jednotlivým cílům mám při-
praveny konkrétní body, které s širším vedením 
budeme postupně realizovat. 

Hodně se teď skloňují alternativní přístu -
py ke vzdělávání. Ve výuce matematiky se
zkouší Hejného metoda. V příručkách mo-
derního vzdělávání to hýří kompetencemi.
Jak se díváš na všechny ty novinky?

Je určitě dobře, že se pohled na vzdělávání mění
a učitelé mají možnost využít širokou paletu metod
nebo přístupů k učení žáků. Hlavním úkolem každé
školy je předat žákům zajímavou formou potřebné
penzum znalostí z jednotlivých předmětů a metody
jsou prostředkem, jak toho dosáhnout. Zvolené me-
tody jsou výsledkem mnoha faktorů, a pokud se
všechny faktory poskládají tak, že škola může na-
bídnout i nové přístupy a obohatit výuku, jsem ur-
čitě pro. Důležité je nabídnout učitelům možnost
se dále vzdělávat na základě jejich potřeb a tako-
vým způsobem, aby dokázali výuku zkvalitňovat.  

Škola si užívá distanční výuky. Neukazuje se
nakonec, že bylo zbytečné stavět školní 
budovy? Nemohlo by už zůstat u výuky
doma?

Určitě nemohlo, a to hned z několika důvodů.
Dětem v první řadě chybí socializační faktor, který

škola při běžném chodu poskytuje, chybí jim kon-
takt se spolužáky, kamarády, učiteli. Výuka na dálku
je i přes velký pokrok, který v České republice udě-
lala, stále nekoordinovaná, často jde pouze o za-
dávání a kontrolu úkolů, chybí osobní výklad látky
a učiva, zpětná vazba, systém kontroly, vede k mi-
nimálnímu aktivnímu zapojení všech žáků. Navíc
má škola i vychovávat, což se děje na základě desí-
tek situací, kterým jsou děti vystaveny během inte-
rakce s ostatními vrstevníky, dětmi, dospělými a ke
kterým během distanční výuky nedochází.

Dá se ale něco z toho uplynulého roku za-
chovat jako pozitivní bod?

Z pohledu výuky je to určitě zdokonalení učitelů
i žáků v používání a využívání IT technologií
a v technických dovednostech. Mnoho škol využilo
online výuku k doplnění a systematizaci právě
těchto technologií, například líbeznická škola díky
online výuce kompletně přešla na prostředí Go-
ogle Workspace, které efektivně využívají žáci
i učitelé i v době prezenční výuky. 

Chystáš se k nějakým revolučním změnám?
Jak moc se promění celé vedení školy?

Do vedení školy nově nastupuje Pavla Zarembová,
která na škole dlouhodobě působí a stane se zá-
stupkyní ředitele pro 2. stupeň. Ve svých rolích k mé
radosti zůstali Iva Štrynclová, která je zodpovědná
za Základní uměleckou školu, a Martin Skalický,
jenž úspěšně řídí Neorondel. S informačními tech-
nologiemi nám bude intenzivněji pomáhat Jan
Dadík. 

Poslední rok ses velice intenzivně zapojil do
vedení obce. Je za tebou vidět velký kus
práce – vylepšení Areálu zdraví, první část
zeleného pásu, téměř dokončená změna
územního plánu a další menší projekty.
S velkým nasazením všech na úřadě se po-
dařilo zvládnout jarní vlnu pandemie. Bylo
na tobě vidět, že tě to baví. Nebude ti to
chybět?

Bude, protože práci pro obec jsem dělal moc rád.
Stejně intenzivně se však budu věnovat i škole, kde
je to práce velice podobná a pro mě dává veliký
smysl. Moc se na to těším, hlavně na práci s dětmi
a spolupráci se všemi kolegyněmi a kolegy. 

S nástupem do školy snad nepřijdeš o všech -
ny své koníčky. Co vlastně rád děláš?

Volný čas nejraději trávím se svou rodinou, nově
jsme si pořídili psa, takže hodně chodíme na pro-
cházky a jezdíme na výlety. Mám rád české hory
a českou krajinu. Ze sportu je to cyklistika. V tuto
dobu nám chybí cestování, rádi poznáváme cizí kraj
i mrav, takže se těšíme, až se zase hranice naplno
otevřou. Stejně tak se těšíme na kulturu, kterou
máme všichni rádi a která nám také chybí. O to více
času nyní zbývá na literaturu, která je rovněž mým
velkým koníčkem. 

Děkuji za rozhovor Martin Kupka

František Grunt                            foto Petra Hajská
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TÉMA

PROMĚNY 
LÍBEZNIC V ROCE
2020 
Rok 2020 už je nevratnou minulostí, pojďme si
však připomenout, co vše se v Líbeznicích
v tomto roce událo nejen na poli stavebním.
Opět toho nebylo málo. Slavnostní otevření
nové hasičské zbrojnice, první část zeleného
pásu, rekonstruované komunikace, nové hrací
prvky do Areálu zdraví a mnoho dalšího. 

Přeskočme první patro a pojďme se podívat za
komín. Ten tady už ale není, protože v doposud ne-
využívaném půdním prostoru vznikla místnost
nejen pro jednání rady obce, ale i pro jakékoli pra-
covní schůzky. Klid na práci v příjemném prostředí
zde najde i starosta obce – místnost je obložena ne-
tradičně vodorovnými dřevěnými latěmi; dřevěná
podlaha spolu s dřevěným dekorem jednacího
a pracovního stolu potvrdila, že dřevo je prostě
dřevo. Aby místnost mohla vzniknout, musela se
však o tři schody snížit podesta a vytvořit nová pří-
stupová rampa. To byl pro projektanty celkem oří-
šek, ale podařilo se ho rozlousknout. 

Sestupme však o patro níž. Díky novým kance-
lářím v přízemí i pod střechou bylo potřeba rozvést
nové datové i silové rozvody a napojit je na stávající
systém; to samé i topení. Topení se podařilo rozšířit
celkem bez problémů, ale ta elektrika! A ten inter-

Dokončení ze strany 1 net! A ty datové rozvody! A zabezpečovací systém!
A zvonky a elektronický vrátný! Prostě kompletní
obnova všech silno- i slaboproudých rozvodů. To
bylo kilometrů drátů. Kanceláře se rekonstruovaly
na dvě etapy, takže teď jistě pochopíte, proč byla
matrika a pokladna v srpnu ve svatební síni, za
měsíc tam pro změnu úřadoval pan místostarosta,
zatímco kancelář starosty byla útočištěm eko-
nomky. Sekalo se do zdí, některé se bouraly, jiné se
zazdívaly, malíři malovali, kladeči kladli lina i ko-
berce a hlavně truhláři sestavovali nový nábytek…
Konečně je vše na svém místě, zvonky již také skoro
zvoní a práce úřadu se vrací do normálních, vlastně
spíš koronavirových kolejí.

Ještě se však stavme na skok venku. Od ulice Na
Rybníčku je nyní pohodlný přístup k jižní části bu-
dovy úřadu, kde především pro osoby se sníženou
schopností pohyblivosti je konečně k dispozici
výtah. Lze tak bez problémů vyjet do prvního patra
a vyřídit na úřadě vše, co je potřeba. I vlastní vyhra-
zené parkoviště je jim k dispozici. A když jsem

u těch parkovacích míst – na chaoticky využívaném
prostoru za úřadem vzniklo nejen parkoviště, a to
včetně motorek či kol, ale i bezpečný chodník le-
movaný novým stromořadím. Devět dubů bahen-
ních bude vytvářet stinnou cestu do parku podél Lí-
beznického potoka do ulice U Studánky. 

DVĚ ETAPY REKONSTRUKCE

Bylo to náročných šest měsíců a ještě pár dnů jistě
bude, než začne vše fungovat k plné spokojenosti
zaměstnanců úřadu, ale především jeho návštěvníků.
Děkujeme i vám za trpělivost během přestavby
úřadu, kdy to bohužel jinak než „za pochodu“ nešlo.
A ještě to chvíli vydržte, než počasí dovolí dokončit
veškeré venkovní úpravy. Doufáme, že se i vám bude
líbit zcela proměněné okolí obecního úřadu a že se
s chutí projdete i po novém chodníku. 

-lč-

Nová hasičská zbrojnice a zázemí technic-
kých služeb

V prostoru za Domem služeb postupně vyrostly dvě
„červené stodoly“, došlo rovněž k úpravě celého
okolního prostoru, k výstavbě nových komunikací
a parkovacích míst. Celý areál je navíc snáz pří-
stupný a přehledný. Vznikla tak další hezká část
obce se zajímavou architekturou, která během roku
2020 posbírala hned několik významných ocenění.
Obě budovy poskytují kompletní zázemí pro sbor
dobrovolných hasičů a technické služby a jejich
techniku. Slavnostní otevření nového areálu pro-
běhlo v únoru 2020. 

Lanová dráha a vzduchové trampolíny
v Areálu zdraví 

Během dubna a května vyrostly v Areálu zdraví dvě
nové atrakce. V době jarního lockdownu se poda-
řilo vybudovat lanovou dráhu, která potěší všechny
příznivce adrenalinu. Dráha je určena dětem od  
3 do 15 let, obsahuje 14 polí, kde si děti mohou vy-
zkoušet svoji šikovnost. Koncem května areál do-
plnily dvě vzduchové trampolíny, malá trampolína
pro malé děti do 6 let, velká trampolína pro všechny
ostatní zájemce o skákání až do věku 99 let. Dob-
rou zprávou je, že obě atrakce byly dodány českými
firmami. 

Rekonstrukce zvonu v kostele sv. Martina 

V červnu se po více než roce opět rozezněl kom-
pletně rekonstruovaný zvon v kostele sv. Martina.
Důvodem rekonstrukce byl nevyhovující elektrický
pohon, namontovaný před více než čtyřiceti roky.
Vlastní zvon byl v místě úderu značně vytlučen
a hrozilo nebezpečí jeho puknutí. Opravy se ujal
zvonař Petr Rudolf Manoušek, který vypracoval re-
staurátorský záměr, na jehož podkladě bylo od pa-
mátkové péče vydáno závazné stanovisko. Restau-
rátorské práce probíhaly do poloviny dubna. Ve
středu 13. května 2020 byl zvon opět přivezen do
kostela a vystaven pro veřejnost, jeho nový zvuk se
obcí rozezněl v neděli 14. června 2020.

Publikace Výrobky a služby Pod Beckovem
a první líbeznická cyklomapa

Koncem jara se ve všech líbeznických schránkách
objevily dvě nové publikace. První z nich byl seznam
dodavatelů a živnostníků z Líbeznic a okolních obcí.
Cílem publikace je propojit místní nabídku a po -
ptávku a pomoci tím místním firmám a živnostní-
kům zmírnit dopady koronavirové krize na jejich
podnikání. Publikace obsahuje kontakty na více než
250 živnostníků a firem z nejbližšího okolí a je pře-
hledně rozdělena do sekcí. 
Pro všechny příznivce cyklistiky byla a je určena cy-
kloturistická mapa Okolí Líbeznic. Mapa ukazuje 
12 navržených cyklotras, které vedou v blízkém i šir-
ším okolí Líbeznic a jsou určeny pro rodiny s dětmi,
rekreační cyklisty i příznivce velkého počtu najetých
kilometrů. Mapa tak kromě funkce sportovní plní
i funkci vlastivědnou a představuje místa, která stojí
za vidění. Navržené trasy vedou z Líbeznic na
všechny světové strany, dotýkají se Labe i Vltavy,
projíždějí přírodními rezervacemi, vedou okolo
mnoha zajímavých kulturních památek, nabízejí ne-
obvyklé a méně známé vyhlídky, dětská hřiště, blu-
diště a mnoho dalšího.

Sochy Souznění 

Mírové náměstí v Líbeznicích zdobí od září 2020
nové umělecké dílo z ateliéru líbeznického sochaře

První část zeleného pásu foto -mk-

Mira Jakubčíka. Sousoší dvou hlav nese název Sou-
znění a symbolizuje blízkost, harmonii, vztah i dů-
věru. V zadní části hlav jsou zobrazeny citáty slav-
ných českých i světových spisovatelů, umělců,
filozofů i jiných myslitelů. Sochy tak plní dvojí roli,
jsou zajímavé na první pohled a na druhý trochu
nutí k zamyšlení. Sousoší bylo slavnostně odhaleno
v rámci Líbeznických vinných slavností.

Rekonstrukce ulic Pod Lipami a K. H. Máchy

Koncem září byla dokončena kompletní rekon-
strukce ulic Pod Lipami a K. H. Máchy. Obě ulice
dostaly zbrusu nové podloží a asfaltový povrch,
nově byly vybudovány i chodníky a parkovací stání,
které v obou ulicích zcela chyběly. V ulici Pod Lipami
se také objevily nové stromy. 

Sektor pro skok vysoký 

Koncem září byl v areálu Duhovka a ZŠ dokončen
atletický sektor pro skok vysoký. Bude sloužit
žákům základní školy a atletickému oddílu. V areálu
byla nově vybudována tartanová plocha o velikosti
16 x 16 metrů a profesionální doskoková matrace
s tyčkami a laťkou. Nové sportoviště zatím čeká na
slavnostní otevření, které je plánováno na jaro
2021. 

Výsadba stromů v intravilánu obce

Během listopadu bylo v obci vysázeno 46 nových
stromů. Sedm z nich, v areálu školního parku, má
dokonce svá jména a své patrony, kterými jsou děti
z prvních tříd. Ve spodní části parku prvňáčci ve
spolupráci s technickými službami zasadili čtyři ja-
vory, kterým dali následující jména: Lísteček (1.C),
Oskar (1.B), Podzimáček (1.D) a Vrťapka (1.G).
O kousek dál směrem k hlavní budově nově stojí tři
habry: Zeleňáček (1.A), Pepa (1.E) a Ota (1.F). Další
nové stromy byly zasazeny v parku Na Chrupavce,
v areálu Duhovka a v Měšické ulici a také ve školce,
kde je rovněž pomáhaly sázet děti. 

První část zeleného pásu kolem obce  

První část zeleného pásu kolem Líbeznic získala
v prosinci 2020 finální podobu. Po terénních úpra-
vách a vybudování více než půl kilometru mlatových
cest proběhla výsadba stromů. Celkem bylo vysa-
zeno více než 100 stromů a pás ještě čeká na při-
bližně 400 keřů. Na jaře se můžeme těšit na zele-
nající se javory babyka, které jsou zastoupeny
v největší míře. Alej je ještě doplněna lípami široko-
listými, hrušněmi polními nebo jeřáby břek. Podél
aleje byly zasazeny na doplnění a druhové oboha-
cení celého úseku solitérní stromy a okrajové vý-
sadby, zejména jde o borovice lesní, břízy bílé,
habry lesní nebo hlohy jednosemenné. 

František Grunt
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ROZPOČET 
OBCE ROKU 2021 –
JISTOTA 
V NEJISTÝCH 
ČASECH
Leden je ve zpravodaji tradičně spojen s ko-
mentářem rozpočtu obce. Zastupitelstvo schvá-
lilo na svém posledním zasedání v loňském
roce jednomyslně rozpočet na letošní rok ve
výši 102 milionů Kč na straně příjmů, na výda-
jích plánuje obec utratit téměř 100 milionů
korun. 

Odvětvové 
třídění RS

Druhové 
třídění RS

PŘÍJMY
Schválený 

rozpočet 2021
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 13 000 000,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výd. činnosti 200 000,00
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 300 000,00
1121 Daň z příjmů právnických osob 8 000 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 27 000 000,00
1334 Odvody za odnětí půdy 10 000,00
1337 Poplatek za provoz systému KO 2 000 000,00
1341 Poplatky za psy 60 000,00
1345 Poplatek z pobytu 10 000,00
1343 Poplatky za užívání veřejného prostranství 10 000,00
1361 Správní poplatky 900 000,00
1381 Daň z hazardních her 300 000,00
1511 Daň z nemovitých věcí 2 200 000,00
4112 Neinvestiční dotace na výkon státní správy 5 000 000,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 450 000,00
4216 Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 6 035 076,00
4221 Investiční přijaté transfery od obcí 8 967 672,29

3314 2111 Příjmy za poskytování služeb (Knihovna) 10 000,00
3612 2111 Příjmy za poskytování služeb (Bytový dům) 20 000,00
3612 2132 Příjmy z nájmu nebytových prostor 700 000,00
3639 2111 Příjmy za poskytování služeb – dům služeb 10 000,00
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 800 000,00
3722 2111 Příjmy za likvidaci komunálního odpadu – podnikatelé 100 000,00
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM, Asekol…) 400 000,00
6171 2131 Příjmy z nájmu pozemků 1 070 000,00
6171 2132 Příjmy z nájmu 19 500 000,00
6171 2xxx Ostatní neinv. příjmy (poj. náhrady, reklama, vstupné…) 146 251,71
6330 2141 Příjmy z úroků 1 000,00

Příjmy celkem 102 200 000,00

Odvětvové 
třídění RS

Druhové 
třídění RS

VÝDAJE
Schválený 

rozpočet 2021
2212 5xxx Místní komunikace – běžné výdaje 1 500 000,00
2212 6xxx Místní komunikace – kapitálové výdaje 10 750 000,00
2221 5193 Dopravní územní obslužnost 500 000,00
2321 6xxx Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 000 000,00
3111 5331 Mateřská škola – neinvestiční transfery 3 600 000,00
3113 5331 Základní škola – neinvestiční transfery 23 800 000,00
3113 5xxx Základní škola – běžné výdaje 1 000 000,00
3113 634x Základní škola – investiční transfery 887 861,00
3314 5xxx Knihovna – běžné výdaje 800 000,00
3322 52xx Zachování a obnova kulturních památek – neinv. transfery 30 000,00
3392 52xx Zájmová činnost v kultuře – neinvestiční transfery 10 000,00
3399 5xxx Záležitost kultury – posvícení a ostatní kulturní akce 1 000 000,00
3399 52xx Záležitosti kultury – grantové řízení 170 000,00
3412 5xxx Sportovní zařízení – běžné výdaje 2 000 000,00
3419 52xx Tělovýchovná činnost – neinvestiční transfery 450 000,00
3421 52xx Využití volného času dětí a mládeže – neinv. transfery 200 000,00
3429 52xx Zájmová činnost a rekreace – neinv. transfery 50 000,00
3519 5xxx Zdravotní středisko – běžné výdaje 400 000,00
3612 5xxx Bytové hospodářství – běžné výdaje 300 000,00
3612 6xxx Bytové hospodářství – kapitálové výdaje 750 000,00
3631 5xxx Veřejné osvětlení – běžné výdaje 1 500 000,00
3632 5xxx Pohřebnictví – běžné výdaje 200 000,00
3635 5xxx Územní plánování – běžné výdaje 150 000,00
3636 6xxx Územní rozvoj – kapitálové výdaje 16 000 000,00
3639 5xxx Dům služeb – běžné výdaje 300 000,00
3639 6130 Koupě pozemků 3 000 000,00
3722 5xxx Sběr a odvoz komunálního odpadu – běžné výdaje 3 300 000,00
3745 5xxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – běžné výdaje 5 750 000,00
3745 5213 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – neinv. transfery 750 000,00
3745 6xxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – kapitálové výdaje 1 000 000,00
4359 5xxx Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 350 000,00
5213 5xxx Krizová opatření 500 000,00
5299 5xxx Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 100 000,00
5311 5xxx Bezpečnost a veřejný pořádek – neinvestiční výdaje 3 000 000,00
5512 5xxx Požární ochrana – běžné výdaje 700 000,00
6112 5xxx Zastupitelstva obcí – běžné výdaje 2 800 000,00
6171 5xxx Činnost místní správy – běžné výdaje 9 732 139,00
6171 52xx Činnost místní správy – neinvestiční transfery 40 000,00
6171 532x Činnost místní správy – neinvestiční transfery 80 000,00
6171 6xxx Činnost místní správy – kapitálové výdaje 200 000,00
6310 5xxx Výdaje z fi nančních operací 850 000,00

Výdaje celkem 99 500 000,00

FINANCOVÁNÍ
8124 Splátky úvěru 24 708 000,00
8115 (– přebytek / + schodek) 22 008 000,00

K těm je potřeba připočíst výdaje ze splátky
úvěrů z předchozích let (nová budova školy), které
jsou však kryty přebytkem z předchozích let a pří-
spěvků okolních obcí, se kterými mají Líbeznice
smlouvu o umístění v naší škole. Celkově je tedy
rozpočet koncipován jako vyrovnaný. Největším ri-
zikem letošního roku je nejistota v celkových daňo-
vých příjmech obce vzhledem k opatřením, která
zpomalují ekonomiku v souvislosti s koronavirovou
pandemií. Na straně příjmů se rada a zastupitelstvo
řídily posledními modelacemi Ministerstva financí
a Svazu měst a obcí ČR. Příjmy jsou modelovány
konzervativně a počítají se schválenými daňovými
změnami na konci roku 2020. Dobrou zprávou je,
že tak jako loňské rozpočty i ten letošní počítá
s rozvojovými akcemi obce, jako je například revi-
talizace celého území kolem ulic na Na Hůrce
a U Kola. Milovníky sportu a bruslení zvlášť potěší,
že letošní rozpočet počítá s investicí do víceúčelo-
vého hřiště v Areálu zdraví, jehož součástí bude
i zimní kluziště. Další investiční výdaje a rozvojové
akce jsou v plánu v závislosti na úspěchu v získání
dalších financí z dotačních titulů, což se v minulosti
dařilo a celkové výdaje v obci byly na konci roku
vždy vyšší než plánované v prosinci předchozího
roku právě díky úspěchu v čerpání dotací.

Jednotlivé položky na straně příjmů a výdajů
můžete vidět v přiložené tabulce. Rozpočet tradičně
nezapomíná na sport, kulturní spolky a kulturní
akce, jako je třeba stále navštěvovanější Líbeznické
posvícení, doufejme, že letos už s naočkovanými
návštěvníky a bez roušek.

Do nového roku vám přeji dobrou mysl, pevné
zdraví a zdravé finance doma i v obci.

Petr Honěk
Předseda finančního výboru obce

foto Freepik.com

TÉMA
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LÍBEZNIČTÍ HASIČI
V ROCE 2020
Sbor dobrovolných hasičů Líbeznice, jehož za-
ložení se datuje rokem 1886, si nemůže stěžo-
vat na nedostatek práce ani v uplynulém roce.
Od února 2020 využívá novou hasičskou zbroj-
nici, která po postupném dovybavení posky-
tuje členům moderní a kvalitní zázemí.

I když je v období nouzového stavu nařízeného
v důsledku pandemie koronaviru činnost dobrovol-
ných hasičů omezena, provedli členové líbeznického
sboru v loňském roce 40 výjezdů. Z toho bylo 27 pří-
padů takzvané technické pomoci, což jsou zásahy
při odstraňování následků povodní, vichřic a dalších
podobných událostí a pomoc obyvatelům v nejrůz-
nějších kritických situacích. „Nejdelší byl zásah v Pa-
nenských Břežanech 2. srpna při odstraňování ná-
sledků bleskové povodně, který trval kolem sedmi
hodin a probíhal v náročných podmínkách,“ říká ve-
litel sboru Václav Pazdera. Zástupce velitele sboru
Tomáš Barbora uvádí, že další náročnou akcí, fyzicky
i technicky, byl zásah při hašení požáru fotovoltaiky
v Kostelci nad Labem 30. srpna. Celkem byli líbez-
ničtí hasiči přivoláni k deseti požárům. K zajíma-
vým výjezdům určitě patří ten, ke kterému došlo  
18. dubna. Toho dne byli líbezničtí hasiči přivoláni
do areálu DHL, v jehož vratech se zaklínila srnka.
V součinnosti s myslivci z Baště se jim ji podařilo ne-
zraněnou vyprostit a následně vypustit na Beckově. 

NÁROČNÉ ZÁSAHY

Sbor dobrovolných hasičů Líbeznice má v sou-
časné době 26 členů, přičemž 11 z nich tvoří výjez-
dovou jednotku. V loňském roce se do sboru po-
dařilo přijmout i dva nové členy. To, že práce ve

sboru není vyhrazena pouze mužům, dokládá sku-
tečnost, že má i pět členek. Sbor rozšířil i technické
vybavení potřebné při zásazích, jako je přetlakový
ventilátor, čerpadla, vysílačky, velká rozbruska
a další. V současné době jsou tak členové schopni
samostatně provádět i technicky náročnější zásahy. 

Sbor je otevřený novým posilám a jeho členové
rádi uvítají zájemce o členství. Zájemci se mohou
každou středu od 17.00 hodin zastavit v hasičské
zbrojnici, kde získají potřebné informace a mohou
si prohlédnout techniku a zázemí. Jelikož líbezničtí
hasiči kromě zásahů pomáhají i při řadě obecních
akcí, představuje členství ve sboru způsob, jak se
výrazněji zapojit do obecního života.

Hasiči si pochvalují spolupráci s Obecní policií
Líbeznice, která je doprovází při výjezdech a za-
jišťuje jim volný průjezd křižovatkami. Zhruba

v polovině zásahů jsou na místě dříve než profe-
sionální jednotky, což je vzhledem k tomu, že se
jedná o zájmovou činnost ve volném čase, úžasný
výsledek. 

Členové sboru by do budoucna rádi spustili pro-
jekt kroužků pro děti. Zde by ale potřebovali při-
jmout členy, kteří by s touto aktivitou mohli po-
moci. Nemusí to být přitom lidé s předchozí
zkušeností ve sboru dobrovolných hasičů. Rádi při-
vítají i ochotné maminky. Jakákoli pomoc je vítána!

Členové sboru děkují za pravidelnou nezištnou
pomoc pracovníkům Master Truck Měšice a rovněž
děkují za dlouholetou přínosnou práci pro sbor
dnes již bývalým členům Martinu Polakovičovi
a Zdeňku Horákovi.

JH

Líbezničtí hasiči v akci                                                                                                    foto Marek Zahradník

VÁNOCE 2020 
V LÍBEZNICKÉM
KOSTELE
Letošní Vánoce proběhly v „čase prázdných
kostelů“, jak celé období vládních opatření
během pandemie výstižně pojmenoval titulem
své knihy Mons. Tomáš Halík. Tím byl samo-
zřejmě postižen i zdejší kostel. Odpadl koncert,
který byl jako každoročně plánován na první
neděli adventní a během nedělních bohoslu-
žeb v celém adventu bylo přítomno vždy jen
malé množství účastníků v rámci povoleného
počtu. Rektor místního kostela Mons. Vladimír
Málek obětavě sloužil každou neděli dvojí bo-
hoslužbu a tím umožnil účast více osobám.

Tak se přiblížily Vánoce. Vzhledem k možnosti
shromažďování lidí ve venkovních prostorách bylo
uvažováno uskutečnit štědrovečerní mši v kostele
i před ním s tím, že by uvnitř probíhala hra na var-
hany, sólový zpěv a případně i hudba hráčů na
trubku a v kostelní předsíni by byla sloužena mše
u provizorního obětního stolku. 

Obecní úřad nás požádal o možnost prohlídky
vystaveného betléma na Štědrý den. Původní his-
torický betlém byl odcizen při vloupání do kostela
v roce 1991 a tehdejší farář P. Kuneš vyřezal věrně Líbeznický kostel a betlém v čase vánočním                                                                       foto Petra Hajská

TÉMA
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LÍBEZNICKÉ SPOLKY

ČINNOST SPOLKU
BARÁČNÍKŮ 
V ROCE 2020
Uplynulý rok byl v činnosti spolku baráčníků
kvůli pandemii úplně jiný než ty předešlé.
I přes vládní omezení jsme dokázali částečně
splnit náš plán akcí, které jsme měli napláno-
vané od začátku roku. V lednu loňského roku
proběhlo Valné volební sezení, kde jsme zvolili
nové konšelstvo na další dva roky. K dnešnímu
dni máme 44 členů.

V únoru 2020 se v hale Na Chrupavce konal ve-
letrh volného času a vzdělávání. Tam se náš spolek
prezentoval představením praporu, kroje a úpravou
slavnostního stolu, kde nechyběly ani baráčnické
koláčky. K nahlédnutí byly i naše kroniky, a kdo měl
zájem, mohl se na cokoli zeptat.

Také jsme měli „Masopust“, kde jsme se poba-
vili u české písničky.

NECHYBĚLY ANI BARÁČNICKÉ
KOLÁČKY A ČESKÉ PÍSNĚ

V březnu 2020 měla XVI. Župa K. H. Borovského
Valné volební sezení, kterého jsme se zúčastnili.
Podpořili jsme naše tetičky a sousedy na sezeních
v Čakovicích, Hošticích a Zálezlicích. Vždy to byla
milá setkání.

S nástupem koronaviru na jaře jsme museli naši
činnost omezit. Zrušili jsme jarní zábavu, u pomníku
jsme pokládali kytici spolu se zástupci obce jen ve
dvou a s rouškou na ústech.

Během dočasného uvolnění vládních opatření
jsme v červnu uskutečnili výlet do Vlašimi a Velkých
Popovic. Počasí nám nepřálo, bylo dost nevlídno,
ale přesto byla dobrá nálada.

Ještě v září jsme pomohli při Líbeznickém posví-
cení a to bylo pro uplynulý rok všechno. Naplno
udeřila pandemie a museli jsme vše zrušit. Nebyla
podzimní zábava, divadlo, poslední sezení, nesešli
jsme se ani u svařáku na náměstí na Štědrý den.

Vzájemný kontakt jsme udržovali jen přes tele-
fon, nebo když jsme se náhodou sešli při cestě do
obchodu či na poštu. To jsme pod rouškou hledali
smějící se oči a přes tu tragédii jsme nepodlehli si-

Na závěr chci poděkovat všem, co nás podporují
a mají nás rádi, ať je to obec, nebo zahrádkáři, naše
tetičky a sousedi. A věřme v lepší časy!

Syndik OB – Věra Vörösová

Baráčníci na Veletrhu líbeznického vzdělávání                                                                     foto archiv obce

podle zachované fotografie všechny figurky sám.
Zhotovil dokonce jednu figurku navíc – sám sebe
jako dudáka. Což byla obvyklá praxe betlemářů
zpodobnit i vlastní osobu. A protože P. Kuneš má
dudy velmi rád a krásně na ně hraje, byl to
opravdu hezký nápad. Celý betlém je krásné dílo
a jistě bude zachován k radosti všech i pro další
generace. 

PŮLNOČNÍ MŠE OMEZENA

Prohlídka se uskutečnila od 11 do 15.30 hodin.
Zúčastnilo se velké množství občanů, hlavně rodičů
s dětmi, kteří ukázněně postupovali vymezeným
koridorem v dostatečném odstupu. Před vystave-
ným betlémem zářilo betlémské světlo přinesené
paní Barborou Konopáskovou a z kůru zněly koledy
v podání Lucie Stollové na varhany a její dcery Ma-
rušky na flétnu. Bylo dojemné pozorovat rozzářené

dětské tváře sledující tuto scenerii. Později si mohli
občané převzít betlémské světlo i od skupiny skautů
před hlavním vchodem. 

Zájemci o prohlídku proudili do kostela až do
začátku bohoslužby pro rodiny s dětmi v 16 hodin,
kterou hudebně krásně doprovodila rodina Štryn-
clových. Půlnoční mše ve 22 hodin byla bohužel
také značně omezena. Před začátkem zaznělo
z kůru několik koled s flétnou a varhanami. Potom
Řápkova skupina žesťů zahrála intrády a skladbu
A. Michny „Vánoční pošta“. Vzhledem k zákazu
sborového zpěvu byla provedena sólově pastorela
J. J. Ryby „Z růže zkvetla lilie“ a stará píseň „Adeste
fideles“ v doprovodu varhan, v podání tří trubek
pak již tradičně „Tichá noc“. Koledy zazněly ještě
jednou, a to před ukončením. Při malé účasti se pak
kostel rychle vyprázdnil a ani venku člověk skoro
nepotkal živáčka. Při cestě domů však bylo možné
vnímat tu kouzelnou, velebnou atmosféru Svaté
noci s množstvím rozžatých svíček, které planuly po
celém hřbitově. 

Každoroční děkovná mše na konci občanského
roku v silvestrovském odpoledni také postrádala
tradiční provedení Rybovy „České mše vánoční“.
Museli jsme se opět spokojit se sólovým podáním
pastorely J. J. Ryby a s několika vánočními sklad-
bami A. Michny z Otradovic s flétnou a varhanami.

KOUZELNÁ ATMOSFÉRA 
A ROZZÁŘENÉ DĚTSKÉ 
TVÁŘE

Všechny jmenované bohoslužby celebroval
Mons. Málek, silvestrovskou pak společně s P. Ku-
nešem. Tak proběhla v tomto duchu vánoční doba
a nám nezbývá než se těšit na příští, snad šťastné
Vánoce bez omezení a v radostném společenství. 

Karel Stoll

tuaci, protože věříme, že bude zase dobře a že oč-
kování pomůže.

Ráda bych zmínila, že i v tomto školním roce
platíme jednomu žákovi ZŠ a ZUŠ Líbeznice obědy
a přispěli jsme částkou 1 000 Kč na opravu zvonu
v našem kostele.
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LÍBEZNICKÁ 
ATLETIKA 
V ZÁVĚRU ROKU
2020
Podzim 2020 byl plný různých epidemiologic-
kých opatření a zákazů v souvislosti s nákazou
COVID-19. Za normálních okolností bychom
všichni trénovali minimálně 2x týdně venku na
Duhovce nebo v tělocvičně a o víkendu by-
chom se žactvem pokračovali se závodními tré-
ninky v pronajaté sportovní hale na Strahově.
Ale nejde to. Museli jsme zrušit náš závod Pod-
zimní běh a také listopadové atletické soustře-
dění. Ale my atleti se jen tak nevzdáme!

Na přelomu listopadu a prosince, kdy byl PES
na stupni 4 a venku bylo povoleno sportování
pouze ve skupinkách po šesti, jsme se díky
nadšení a flexibilitě všech našich trenérů mohli
vrátit k tréninkům všech skupin přípravek i žactva
a dorostu. 

Žactvo se v různých časech a malých skupinkách
rozdělilo do všech koutů Duhovky. Náš hlavní trenér
věnoval mládeži maximum svého času a ve svém
neuvěřitelném nasazení často strávil na tréninku
i za mrazivého počasí 4–5 hodin v kuse, aby se
postaral o všechny své svěřence. Aktivně mu
pomáhali i ostatní trenéři. 

Se skupinkami přípravek jsme si zaimprovi-
zovali a tréninky pořádali na různých místech
v Líbeznicích. Jedna skupinka běhala u dřevěného
pódia před školní tělocvičnou, další u začínajícího
zeleného pásu před Neorondelem, třetí využívala
schody a plochu okolo haly Na Chrupavce a jiná
zase travnatý plácek u zdravotního střediska
a sběrného dvora. I pan Havránek od sběrného
dvora pravidelně sledoval, co to tam běhá ve
dvojicích za světlušky – s čelovkami na čepicích a se
zmrzlými nosíky, ale s nadšeným výrazem v očích.
A to nás trenéry vždycky zahřeje u srdce. 

Tímto ještě jednou děkujeme všem rodičům za
jejich podporu a spolupráci, díky nim jsme to i se
změnou časů pro skupinky krásně zvládli.

Mezi 3. a 16. prosincem nám PES klesl na
stupeň 3, tak jsme mohli s velkým nadšením
povolat zpět k tréninkům i naše nejmladší atlety –
naši mini přípravku. Bylo to sice jen na dva týdny
a jen venku, ale počasí nám přálo. Byla to pro nás
doslova výhra a děti si tak mohly před Vánocemi
alespoň chvilku společně zasportovat.

Od 17. prosince vláda opět zpřísnila venkovní
shromažďování a navíc vyhlásila školní prázdniny,
tak jsme s běžnými tréninky museli skončit.
Snažíme se děti motivovat alespoň různými výzvami

virtuálních závodů v běhu nebo kondičním do-
mácím posilováním. 

Podařilo se nám také zahájit projekt „Atletika
pro rodinu“, kdy jsme se se zástupci přihlášených
rodin 23. prosince postupně sešli na první
informační schůzce. Projekt je určen pro děti
ročníků 2012, 2013 a 2014 a jeho cílem je zapojit
do společného sportování rodiče i děti a ukázat
jim, co všechno se dá venku, ale i doma zažít.
Pevně věříme, že se v letošním roce setkáme na
společných trénincích, zatím nám běží alespoň
virtuální výzvy společných sportovních chvilek,
které si sdílíme navzájem ve skupině.

Na závěr přejeme všem pevné zdraví v roce
2021 a SPORTU ZDAR!

Tým Atletiky Líbeznice

Do nového roku úspěšný start 
foto Atletika Líbeznice

LÍBEZNICKÝ 
KOLOBĚH – SPOLU
V POHYBU
V čase koronavirové pandemie jsme se musely
vzdát oblíbených sportovních akcí, jako je An-
dělská cesta, Baštecká běhna a Vánoční ve-
černí běh.

Hledání vánočního pokladu                                     
foto Archiv Monika Šponerová

Zdiby, Předboj, Klecany, Mratín, Husinec-Řež, Veleň-
Mírovice, Měšice, Nová Ves a Libiš. 

Celkem se akce zúčastnilo 578 nadšenců, nabě-
hali a nachodili jsme 15 621,75 km, 257x jsme ob-
kroužili všechny zúčastněné obce a skoro 7x (6,82)
jsme oběhli hranice ČR. 

Po osmi dnech, kdy byly výsledky velmi těsné, pu-
tuje pohár oprávněně do Líbeznic. Oficiálně byla vy-
hlášena i kategorie jednotlivců žen a mužů v top 3,
kde byly výsledky opravdu úžasné!

Byla to akce plná pozitivního souboje, kdy jsme
se všichni potkávali na běžeckých trasách nebo pro-
cházkách. Děkujeme za účast i za pozitivní ohlasy
a těšíme se na příště!

Barbora Plechatá (za Běžecký klub Bašť)

Milé Líbeznice,

ano. V této výzvě jsme obstáli nejlépe a pohár
je protentokrát náš. Naběhali a nachodili jsme cel-
kem 2 485 km. Ovšem v závěru výzvy jsme hodně
polevili a na paty nám dupala Bašť (2 357 km),
Veleň (2 166 km) i Zdiby (2 092 km). Především ale
musím upozornit, že výstupem této výzvy neměl být
tvrdý boj, nýbrž myšlenka skutečně nelenit, zved-
nout se z gauče a hýbat se. A to bylo splněno!

Nejvíce kilometrů nám nasbírali Kateřina Hufová
(134 km), Aleš Křivský (125 km), Luu (119 km),
Jana Verhaegen (91 km), Pavel Novotný (87 km).

Za zmínku stojí skutečnost, že nejlepší závodník
s 200 km Michal Plechatý z Baště naběhal pouze
asi 20 km a další kilometry nachodil. K tomuto vý-
konu mu přispěla týdenní dovolená. Michal byl sám
sobě výzvou. Bravo!

Také nás zaujal výkon Jana Zmítka ze Zdib, který
v jednom dni oběhl všechny zmíněné obce a nabě-
hal tak pro svoji obec 58 km.

Velmi bych chtěla poděkovat obci Líbeznice!
Vždy nás ochotně podpoří, fandí a každou prima
akci umožní zrealizovat. Moc si toho vážíme. Díky
finanční podpoře jsme mohly ocenit vítěze hodnot-
ným dárkem. Poděkování patří také ČESKÉ MASNĚ,
která vítězům připravila balíčky vlastních výrobků.
Obec Bašť věnovala putovní pohár.

Druhá výzva našeho týmu se konala vzápětí. Tra-
diční Andělskou cestu nahradilo Hledání vánočního
pokladu.

Nyní se těšme na výzvu č. 3! Krásný nový rok
2021, plný pohybu, pozitivní energie a zdraví.

Monika Šponerová (za Líbeznický koloběh)

Hledání vánočního pokladu

Spolu v pohybu nejsou jen čtyři sportovní nad-
šenkyně, ale hlavně mámy celkem devíti dětí,
a proto poté, co si dospěláci na přelomu listo-
padu a prosince užili svou výzvu mezi obcemi na-
zvanou „Praha východ běhá, chodí, na gauči ne-
sedí“, nám bylo líto, že jsme na děti po dobu
výzvy neměly tolik času, kolik bychom chtěly.
A taky v této podivné době neměl každý možnost
navštívit své příbuzné, zejména babičky a dě-
dečky. Takže aby ani děti nepřišly zkrátka, roz-
hodly jsme se jim vánoční čas trochu zpříjemnit
hledáním pokladu. Protože ruku na srdce, kdo
jako dítě neměl rád bojovky, stopovačky apod.,
nadto když na konci čeká skutečný poklad (a kdo
je nemá rád dodnes, že…).

Připravily jsme proto tříkilometrovou trasu po
obci Bašť a jejím blízkém okolí, na níž měly děti vy-
řešit pět úkolů. Některé byly jednodušší, některé
složitější a někde se zapotili i rodiče. Vyřešením kaž-
dého úkolu děti získaly jedno číslo, které bylo sou-
částí číselného kódu na visacím zámku střežícím
poklad místo hradní stráže. Každý, kdo úspěšně vy-
řešil všech pět úkolů, mohl odemknout visací
zámek a uvnitř byly připraveny balíčky s dobrotami
a kartičkou anděla, který děti doprovázel celou hle-
dačskou stezkou.

A jak se ukázalo, hledání se zúčastnily samé
chytré hlavičky, protože pro poklad si v období od
26. do 30. prosince 2020 došlo úžasných 206 ma-
lých hledačů, kteří si odnesli balíčky vážící více než
7 kilogramů. Malí hledači (nepočítáme doprovod,
protože počet nám není znám) celkem společně
nachodili cca 654 km.

Pokud to znamená, že jsme touto akcí 206 dě -
tem zpříjemnily dny před koncem roku, je to ten
největší úspěch, kterého jsme mohly dosáhnout.
Moc všem děkujeme za účast. Zpětné reakce,
které jsme obdržely, nám dávají najevo, že to má
cenu. Těšíme se na další akce a zůstaňte s námi
Spolu v pohybu.

Markéta Pláteníková (za Běžecký klub Bašť)

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

To nás ale neodradilo, spojily jsme síly, a tak
vznikl tým SPOLU V POHYBU, který je iniciativou re-
kreačních sportovkyň a organizátorek zmíněných
akcí z obcí v regionu Praha-východ. Z Baště Běžec-
kého klubu Bašť, z Líbeznic Líbeznického koloběhu
a ze Zlonína Family fit Zlonín.

V rámci této skupiny vznikl projekt v podobě lo-
kální výzvy obcí „Praha východ běhá, chodí, na
gauči nesedí“. Cílem bylo v období od 28. listopadu
do 5. prosince 2020 naběhat či nachodit co nejvíce
kilometrů. Oslovily jsme šest obcí, ovšem zájem pro-
jevily i další a nakonec své síly měřilo neuvěřitelných
třináct obcí: Bašť, Líbeznice, Zlonín, Hovorčovice,
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Obce zapojené do sportovní výzvy                                                                                                                                                           foto archiv Monika Šponerová

Líbeznice
Kateřina Hufová 133,92

Aleš Křivský 125,92

Bašť
Petra Nováková 104,86

Michal P. 200,64

Veleň-Mírovice
Andrea Čežíková 104,00

Michal Hanzl 106,01

Zdiby
Marie Kunstátová 177,12

SeidlR 153,70

Zlonín
Gabi Dědková 94,12

Daniel Pánek 95,25

Měšice
Andrea Zátopková 165,99

Petr Mergleský 110,79

Husinec-Řež
Petra Vacková 84,37

Karel Němec 71,63

Předboj
Dana Jančatová 67,98

Tomáš Michálek 153,47

Klecany
Kateřina Vichová 82,68

David Chroust 163,00

Hovorčovice
Hanka Svěrkošová 47,57

Martin Sivok 71,99

Nová Ves
Kaca Brož 24,91

Honza N. Paulus 67,20

Mratín
andrea 8,30

Vladimír Beneš 82,20

Libiš
Hana Kulhavá 14,99

martin 7,01

Žena a muž z každé obce s nejvíce zaslanými km
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LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
3. 1. 1892 narozen anglický prozaik, lingvista a li-
terární historik John Ronald Reuel Tolkien – Hobit
aneb Cesta tam a zase zpátky, Pán prstenů, Příběhy
z čarovné říše
5. 1. 1932 narozen italský prozaik, teoretik umění
a filozof Umberto Eco – Foucaultovo kyvadlo,
Jméno růže, Tajemný plamen královny Loany
5. 1. 1921 narozen švýcarský dramatik a prozaik
Friedrich Dürrenmatt – Návštěva staré dámy, Her-
kules a Augiášův chlév
6. 1. 1882 narozen český prozaik a publicista Ivan
Olbracht – Žalář nejtemnější, Anna proletářka, Po-
divné přátelství herce Jesenia
10. 1. 1887 narozen americký básník Robinson Jef-
fers – Ženy od mysu Sur, Pastýřka putující k dubnu,
Básně z Jestřábí věže, Mara
19. 1. 1877 narozen český básník, prozaik a dra-
matik Fráňa Šrámek – Měsíc nad řekou, Splav,
Stříbrný vítr, Tělo, Klavír a housle
22. 1. 1561 narozen anglický filozof, vědec, historik
a politik Francis Bacon – Nová Atlantis, O pokroku
vědění, Eseje

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

OBECNÍ KNIHOVNA

OBECNÍ KNIHOVNA
V ROCE 2020
Ani naší knihovně se nevyhnula razantní opa-
tření související s vládními nařízeními v době
nouzového stavu. Před vypuknutím pandemie
jsme se sice ještě v únoru stihli podívat očima
cestovatele Petra Nazarova na Nový Zéland,
ale to bylo ze společenských akcí na dlouho
všechno. Knihovna samotná byla dokonce na
dlouhou dobu uzavřena.

Nechtěli jsme naše čtenáře nechat bez knih,
proto jsme hledali cesty, jak k nim knihy nejsnáze
dopravit. A tak jsme pro našich 380 registrovaných
čtenářů (z toho 159 dětí do 15 let, 281 místních
čtenářů a 99 čtenářů z okolních vsí) zprovoznili on-
line katalog knih, kde si každý čtenář může pro-
hlédnout, jaké knihy má knihovna ve svém knižním
fondu, a navíc si knihy i zarezervovat. V rámci roz-
volnění nějaký čas fungovalo i výdejní okénko.

Letní rozvolnění umožnilo v září uskutečnit
z března odloženou přednášku Zdeňka Ležáka
„Tomáš Garrigue Masaryk a historie českosloven-
ských legií“ ve žluté skautské klubovně v hale Na
Chrupavce i cestovatelské vyprávění Dagmar Fran-
kové o Arménii v Komunitním centru Archa. A do-
konce jsme se ještě stačili setkat s našimi milými se-
niory při Setkání s harmonikou.

OPIS Z OBECNÍ
KRONIKY XXIV.
Různé nesouvislé údaje, poznámky

Prvním známým kronikářem Líbeznic byl učitel
Karel Bořický, narozen r. 1858; zde vyučoval 1877
až 1898. Jeho manželka byla A. Stránská z Bořano-
vic č. 18, později u Srbů.

Bořický pořídil cenné výpisy z archívů pražských,
ty po něm převzal druhý kronikář, učitel Karel Zima,
a vepsal je do obecní kroniky díl I. r. 1926. Zdejší
kroniku psal a fotografie zhotovil úředník cukrovaru
Václav S. Kutík; byl svobodný a v pensi se prý 
odstěhoval ke svému bratru do Smiřic, kde snad 
zemřel r. 1932.

HLÁŠENÍ PORUCH
NA VEŘEJNÉM
OSVĚTLENÍ
Připomínáme, že poruchy na veřejném osvětlení
může hlásit každý telefonicky na bezplatné lince
společnosti ELTODO, a. s., tel. 800 101 109, která
funguje NONSTOP. Při hlášení poruchy je nutné
uvést místo veřejného osvětlení, nejlépe sdělením
čísla umístěného na štítku sloupu veřejného osvět-
lení. Pro hlášení poruchy lze využít též elektronický
formulář dostupný na webu společnosti www.el-
todo.cz/informacni-servis/hlaseni-poruch/.

Štítek na sloupu veřejného osvětlení       foto -jh-

foto Freepik.com

Poté opět přišlo celkové uzavření, a tak nepro-
běhl ani avizovaný Motorkářský průvodce s Josefem
Káďou Kadeřábkem, který se měl konat v říjnu.
Dou fejme, že někdy během tohoto roku se toto se-
tkání uskuteční.

Plánování knihovnických akcí v době nouzo-
vého stavu a v nejpřísnějším stupni protiepidemic-
kých opatření je téměř ve hvězdách, protože pří-
prava a dohody s hosty přednášek je jedna věc
a opatření proti pandemii věc druhá, a to velmi
podstatná. Pokud nám to rozvolnění umožní, ur-
čitě by se uskutečnilo povídání s cestovatelem Pe-
trem Nazarovem o severní Indii. Další akce jsou
v plánu, ale nyní nevíme (článek se píše 7. 1.), zdali
bude knihovna otevřena veřejnosti v běžném pro-
vozu, natož aby mohly proběhnout přednášky pro
cca 25 posluchačů. Sledujte proto bedlivě web kni-
hovny https://knihovna.libeznice.cz/, kde budete
o všech akcích včas informováni. Také zde nale-
znete aktuální informace o fungování knihovny,
zda a kdy jsou otevřeny naše výdejové „dveře“ pro
půjčování či vracení knih. Nebojte se využít náš on-
line katalog, knihy si rezervovat a přes výdejové
dveře si je vyzvednout. (Poznámka: Čtenář musí
mít zaplacenou registraci na rok 2021, aby si knihy
mohl rezervovat.)

A důležitá informace na závěr: Vracíte-li knihy
do knihovny a knihovna je z důvodů vládních naří-
zení uzavřena, automaticky se vám prodlužuje 
výpůjční lhůta do doby znovuotevření knihovny.
Čtenáře ale žádáme, aby sledovali web knihovny,
kde jsou zveřejněny aktuální informace o otevření 
knihovny či výdejního okna (dveří), a knihy v co nej-
kratším termínu (po automatickém prodloužení)
vraceli zpět.

AD

Pátral jsem – bohužel bezvýsledně – po jeho
kronice, psal do Smiřic, ale tamní obec odepsala,
že po něm nic nezůstalo. Škoda, že své záznamy
nenechal tady. Či je snad odevzdal do musea?

Kronika Kutíkova nebyla obecní, on ji psal pro
svou zálibu a není znám její osud.

Praví se, že obecní děje si zapisoval Václav Ro-
sůlek z čp. 69. Jeho dcera Božena Kovalová z č. 250
však tvrdí, že otec nic nezanechal, jest domněnka,
že ona ty zápisy spálila, nebo zůstaly v sušárně Plic-
kově, když tam Rosůlkovi obývali, než koupili a zve-
lebili chalupu č. 69.

Povodně byly r. 1846 v lednu, kdy do množství
sněhu pršelo dva dni a vody se hnaly úprkem z hor,
rozvodněné řeky odnesly z polí prsť, ozimové osení,
chalupy i s lidmi a dobytkem, k Mělníku připlaval
kočár i se ženou. Povodně byly i r. 1890, kdy Vltava
porušila Karlův most.

V r. 1833 celý masopust putovala po obloze od
západu k východu obrovská kometa, jíž se lidé báli.

AD

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

TÉMA
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Vážení čtenáři,
chci se s vámi podělit o příhodu, která se mi
stala v pátek 15. ledna, a nebýt dobrých lidí,
na které jsem narazila, mohla pro mě skončit
velice smutně. 

V pozdním odpoledni, kdy už pěkně přituho-
valo, jsem šla venčit své dva pejsky ulicí V Alejíčkách
a došli jsme až k pakoměřickému rybníku. Tam se
mi na sněhu můj bílý pes ztratil z očí. Po marném
volání a hledání jsem ho uviděla v rybníce. Dostal

Líbeznická s.r.o.
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
IČ: 24182681, DIČ: CZ24182681
č.ú.: 248287914/0300
libeznickasro@libeznice.cz, tel.: 606 283 687
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. oddíl C, vložka 186379

I v roce 2021 mohou občané Líbeznic využít služeb Líbeznické s.r.o., která poskytuje práce spojené s odvozem materiálů a odpadů, práce s technikou a drobné
zednické, výkopové a údržbářské práce. Přinášíme kompletní ceník prací a kontaktní informace pro případnou objednávku. 

PODĚKOVÁNÍ
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se zřejmě za stopou nutrie na tenký led, který se
pod ním pár metrů od břehu probořil. Z ledové
vody mu koukala jen hlava a přední tlapky, ale jeho
úsilí vydrápat se na led bylo marné. Běžela jsem pro
pomoc k nedalekým domům a u druhého mi ote-
vřel pán, kterého jsem neznala. Prosila jsem ho,
jestli nemá lopatu, že se mi topí pes. Nic jiného mě
v ten moment ve stresu nenapadlo. Všichni, kdo
byli v domě, popadli nářadí a běželi se mnou k ryb-
níku. Můj jedenáctiletý pes se ještě držel z posled-
ních sil, odhadem byl více než 10 minut v ledové
vodě. Pan Láďa nezaváhal, začal rozbíjet led a bez

ohledu na to, co měl na sobě, vstoupil do vody, bro-
dil se až po prsa pro psa, kterého zachránil. Pak nás
pan Musil z Pakoměřic vzal domů, dal mi pro psa
osušku a posadil nás ke kamnům. 

Chci takto moc poděkovat za pomoc, kterou mi
poskytli pánové Martin a Vítek a zejména za-
chránce pan Ladislav Tvaroha z Líbeznic. Nebýt jich,
pes by se mi před očima utopil. Jsem jim moc
vděčná a těší mě, jak dobří a ochotní lidé stále žijí
mezi námi.

Iva Světlá, Líbeznice

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz větví a klestí 
spojený s likvidací v obci                                               400,00                      484,00

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz větví a klestí                                                                                    
spojený s likvidací mimo obec do 15 km                  500,00                      605,00

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz materiálu a odpadu                                                                     
v Líbeznicích každá započatá půlhodina                  100,00                      121,00

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz materiálu mimo obec do 15 km                                              
každá započatá půlhodina                                            150,00                      181,50

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jednorázový odvoz mimo obec nad 15 km                                                                
1 km                                                                                        28,00                         33,88

Ford tranzit                                                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
nakládka a vykládka (čekací doba)                                                                               
každá započatá čtvrthodina                                            20,00                         24,20

Provedené práce                                                      Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
nakládka a vykládka                                                                                                          
každá započatá půlhodina                                               80,00                         96,80

Traktor                                                                          Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
práce traktorem
každá započatá hodina                                                  450,00                      544,50

Uložení stavební sutě                                           Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jeden naložený Ford tranzit                                       1 000,00                   1 210,00

Uložení objemného odpadu                             Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jeden naložený Ford tranzit                                          400,00                      484,00

Provedené práce vibračním válcem              Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
každá započatá čtvrthodina                                         150,00                      181,50

Provedené práce vibrační deskou                  Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
každá započatá čtvrthodina                                            75,00                         90,75

Výkopové práce                                                       Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
každá započatá hodina                                                  500,00                      605,00

Drobné zednické, výkopové a údržbářské práce                        dle dohody

Půjčovné – vibrační deska                                  Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
každá započatá hodina                                                  100,00                      121,00
jeden den                                                                            500,00                      605,00

Půjčovné – výsuvný žebřík                                 Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
jeden den                                                                            165,00                      199,65

Sekání trávy se sběrem                                        Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
do 100 m2                                                                            250,00                      302,50

Sekání trávy se sběrem                                        Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
1 m2 (nad 100 m2)                                                                  2,50                            3,03

Sekání porostu traktorem                                  Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
1 m2                                                                                            2,00                            2,42

Úklid sněhu                                                                Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
1 m2 (do 30 m2)                                                                       4,00                            4,84

Úklid sněhu                                                                Kč bez DPH       Kč s DPH 21 %
1 m2 (nad 30 m2)                                                                    2,50                            3,03

Ceník 2021
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OD 18. LEDNA 2021 OPĚT

TELEFONICKÁ 
PRÁVNÍ PORADNA

ZDARMA

OD 18. LEDNA 2021 OPĚT

TELEFONICKÁ 
PRÁVNÍ PORADNA

ZDARMA

Volejte na 602 221 544,
rádi vám zprostředkujeme kontakt 

s odborníky.

Společně to zvládneme.

Nabízíme:
•    zorientování se v aktuální životní situaci nebo konkrétním 

problému
•    pomoc s vyhledáváním a zajištěním dalších služeb

Všichni volající mají právo vystupovat anonymně, samozřejmostí 
je zachování důvěrnosti informací a mlčenlivosti.

Službu pro vás zajšťuje a financuje 
MAS Nad Prahou o.p.s.

Žehlení
Už toho máte dost? 

Nechte si profesionálně vyžehlit.

1 Kg prádla / 80 Kč

(veškeré prádlo před žehlením vážím, včetně košil)

PŘÍPLATEK za KOŠILE:

 • Košile, Halenka – dlouhý rukáv 35 Kč

 • Košile, Halenka – krátký rukáv 25 Kč

 • Dětská košile 15 Kč

PŘÍPLATEK za prádlo NA RAMÍNKO:

 • Triko s límečkem 5 Kč

 • Kalhoty, šortky 10-30 Kč (podle typu a náročnosti)

 • Šaty, sukně 10-50 Kč (podle typu a náročnosti)

Oblečení na ramínko balím do ochranné folie pro převoz. 

Nabízím vratné i jednorázové.

Daniela 
+420 728 825 731
Březiněves - Praha 8 a okolí

MEDIACE NENÍ MEDITACE
› rozvod  ‹

› majetkové vypořádání  ‹
› rozdělení péče o děti  ‹
› spory mezi sousedy  ‹

› spory mezi příbuznými  ‹
› spory se zaměstnavatelem  ‹

› spory o dědictví... atd.

Není nutné jít zdlouhavou a nepříjemnou soudní
cestou. Cokoliv vás napadne a myslíte, že jiná, 

než soudní cesta není zkuste MEDIACI.

Dle zákona 202/2012 je mimosoudní řešení sporu povoleno
a platné, jako řešení sporu pomocí mediátora.

Každý problém má řešení 
a já vám nabízím tuto možnost. 
Jsem akreditovaná mediátorka 

a jsem vám k dispozici.

Více na www.konsenzualista.cz nebo 
na tel. +420 728 892 569

Mgr. Mariana Makrisová
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KURZY PRO DOSPĚLÉ
v ZŠ Líbeznice

NOVINKA
ON-LINE KURZY

Tel.: 724 755 149  www.zivaanglictina.cz

Sirius Třebíč, z. s. www.siriustrebic.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBER S PEJSKY
pro děti ve věku 4 – 9 let

Místo konání:
Líbeznice – areál ZŠ(rondel)

 Termíny:
12. 7. – 16. 7. 2021 | 19. 7. – 23. 7. 2021

Cena: 2 500 Kč
Cena zahrnuje stravování 

(2x svačinu, oběd, celodenní pitný režim)
lektorné, režijní náklady na výchovně vzdělávací program

Děti se mohou těšit
na Connie, Stellu, Ginny a Amálku.

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