
Uplynul rok a půl od našeho posledního roz-
hovoru, který jsme vedli na téma, zda je lepší 
se v obci přihlásit k trvalému pobytu, či nikoli. 
Tehdy jste asi ani ve  snu nepředpokládal, že 
budete za rok kandidovat v komunálních volbách  
a že z nich vyjdete jako nový starosta obce...
A vidíte, stalo se to. Konečně i v té velké poli-
tice se letos stalo mnoho nečekaných věcí. 
Věřím, že ta naše líbeznická změna přinese 
pozitivní plody.

Jak se zpětně na ten uplynulý rok díváte?
Pro mě osobně to byl neskutečně nabitý 
r o k .  Vl a s t n ě  s e  d o   n ě j  v e š l o  o s u d ů  
a příběhů, které by zaplnily i několik běžných 
let. Z bezprostřední blízkosti jsem pozoroval 
a prožíval docela velké zvraty – odchod Mirka 
Topolánka z funkce předsedy ODS, nástup 
Petra Nečase, náročnou předvolební kampaň 
a volební výsledek, který umožnil sestavit slib-
nou koaliční vládu, přijetí role mluvčího kabi-

netu a  také úspěch v komunálních volbách 
v Líbeznicích. 

Co Vás vlastně vedlo k tomu, sestavit volební 
kandidátku?
To nebyl blesk z čistého nebe. Vždycky jsem 
se snažil pro své bezprostřední okolí něco udě-
lat, ať už jsem byl kdekoli – v rodné Jilemnici 
či později v Praze. Vybavuje se mi Werichovo: 

„Když už člověk je, má koukat, aby byl.“ A to se, 
marná sláva, nejlépe projeví v práci nebo v činu. 
Žijeme v demokracii, kde nejpřirozenější ces-
tou, jak měnit věci kolem sebe k lepšímu, je 
právě veřejná aktivita v politické straně a kan-
didatura ve volbách. Když to říkám, uvědomuji 
si, že tento pozitivní rozměr politiky dnes asi 
málokdo vnímá. Mohou za to ti politici, kteří 
upřednostnili úplně jiné zájmy a politice jako 
takové přisoudili postupem let nádech spros-
tého nebo přinejmenším podezřelého slova. 
Přál bych si, aby se to změnilo. A zkouším 
k této změně také přispět.

V té době před rokem a půl jste byl mluvčím 
ministra dopravy Petra Bendla, letos v červnu 
po parlamentních volbách jste se stal mluvčím 
vlády, není vstup do komunální politiky krokem 
zpět?
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Nový starosta obce se představuje
Martin Kupka (35 let) vystudoval žurnalis-
tiku a masovou komunikaci na Univerzitě 
Karlově. Už při studiích působil jako redak-
tor a moderátor Českého rozhlasu 3 – sta-
nice Vltava. V letech 2000 až 2002 pracoval 
jako mluvčí hlavního města Prahy. Po roční 
přestávce v privátní sféře se do veřejné správy 
vrátil jako mluvčí Středočeského kraje, kde 
byl odpovědný jak za komunikaci s veřejností, 
tak za prezentaci regionu v oblasti cestovního 
ruchu. Přednáší na FSV UK. Je ženatý, má  
2 děti. Záliby: knížky, příroda a cyklistika.

pozváNka Na váNočNí 
zastaveNí s puNčem

a betlémským světlem
Vánoce většinou trávíme v rodinném 
kruhu. Rádi bychom, aby se občané 
Líbeznic stali jakousi širší rodinou – ales-
poň tedy ve vánočním čase. Chtěli bychom 
založit tradici Vánočních zastavení s pun-
čem a betlémským světlem. Poprvé Vás 
letos na Štedrý den ve 14 hodin zveme 
do prostranství před líbeznickým koste-
lem, kde se budete moci zahřát vánočním 
punčem, popřát sousedům, zazpívat si 
koledy a odnést si domů betlémské světlo, 
které do Líbeznic i letos přivezou skauti.

Na Štědrý den ve 14 hodin před kostelem 
sv. martina v líbeznících.

Pokoj lidem dobré vůle!
pokračování na str. 2

pokračování na str. 3

12. 12. od 16.00 hod. 
Adventní koncert souboru JAZZDEATH

24. 12. od 22.00 hod. 
Půlnoční mše – Koledy a pastorely  
českých mistrů – v podání Komorního 
chrámového sboru a trubačů rodiny 
Řápkových

31. 12. od 16.00 hod.
Jan Jakub Ryba – Česká mše vánoční – pro 
sóla, orchestr a varhany za spoluúčinko-
vání mělnického sboru a hudebníků různých 
pražských těles pod vedením Lucie Stollové

váNočNí program 
v kostele sv. martiNa

Máme za  sebou, řečeno novinářským klišé, 
supervolební  rok . Ten byl  zakončen vol -
bami do zastupitelstev obcí. Pojďme se tedy 
podívat, jak se volilo u  nás v  Líbeznicích.  
Naše vesnice v  posledních letech zazname-
nala dramatický rozvoj nejen individuální, ale 
hlavně developerské výstavby. Vyrostly zde pro-
jekty řadových rodinných domů „Pod školou“, 
„U hřiště“ či „Líbeznický dvůr“. Z tohoto by se 
mohlo zdát, že dramaticky poroste i počet opráv-
něných voličů v obci. Ale realita je jiná: počet 
oprávněných voličů vzrostl o pouhých 219 osob. 
Kde se stala chyba? Pokud vyloučíme masový 
exodus starousedlíků, jediným vysvětlením, které 
se nabízí, je, že nově příchozí se v naší obci nepři-
hlašují k trvalému pobytu. Tady se nám mimo-
chodem - krom jiných - rýsuje první úkol pro 
nové zastupitele: přesvědčit nově příchozí spolu-
občany o tom, že trvalé bydliště v naší obci je pří-

spěvkem k jejímu rozvoji v budoucnu, a to zejména 
díky vyšším příjmům do  obecního rozpočtu, 
které se odvíjí od počtu přihlášených obyvatel.  
Srovnáme-li účast voličů v těchto a minulých vol-
bách, je zde patrný mírný propad zájmu z 57,49 % 
na 55,45 %. Počet kandidujících stran a uskupení 
se nezměnil. Jejich struktura se však změnila dra-
maticky. Stálicemi zůstali Občanští demokraté 
a SNK Bezpečné Líbeznice, své kandidátky nao-
pak letos nesestavili SNK Evropští demokraté 
a Strana zelených. Jejich místa zaujali nováčci 
nejen komunální politiky, strany TOP 09 a Věci 
veřejné. Při podrobnějším studiu jednotlivých kan-
didátek zjistíme další zajímavou informaci: spousta 
jmen kandidátů za SNK Evropské demokraty 
a Stranu zelených se přesunula pod křídla kandi-
dátky ODS jako tzv. nezávislí. Ze seznamu zvole-
ných zastupitelů je zřejmé, že šlo o úspěšnou tak-
tiku. 

volby v líbezNicích

Svá životní jubilea 
oSlavili tito naši 

Spolubčané
říjen: Bohumil Kubík, Anna Šmerdová, 

Marie Zajíčková, Jan Rosendorf,  
Marie Minariková, Jaroslava Šálková,  

Václav Protiva 
listopad: Hana Kreisingerová, Eliška 

Kačírková, Jaromír Charvát, Marie Jagerská

prosinec: Jiří Ouvín, Marie Vacková, 
Marie Sýkorová Jíšová,  

Václav Krejčí

Zastupitelé obce Líbeznice Vám přejí klidné a líbezné Vánoce, šťastné kroky a dobrá 
rozhodnutí v roce 2011. (A také, aby nám už konečně dostavěli obchvat!)



Jak se to vezme. Z hlediska jakési prestiže 
to krok zpět může být. Z hlediska možnosti 
realizovat vlastní vize a udělat něco hmata-
telného pro bezprostřední okolí je to jedno-
značně krok dopředu. Zažil jsem jako mluvčí 
mnoho strmých mediálních vzestupů a ještě 
strmějších pádů, abych věděl, že žít pro tři 
vteřiny mediální slávy nemá smysl.

Komunální politika má tu výhodu, která je záro-
veň i nevýhodou, že jste blíže k občanům, kteří 
Vás budou potkávat na ulici a  sdělovat Vám 
své problémy a očekávat jejich rychlá řešení. 
Vnímáte tento rozdíl od vrcholové politiky?
Pokud děláte tu tak zvanou velkou poli-
tiku správně, nemůžete se odříznout od pro-
blémů normálních lidí, nepotkávat je a nepo-
slouchat. Očekávám ale, že tady to přece jen 
budou konkrétnější stížnosti: propadá se mi 
nový chodník u domu, nevyvezli mi popel-
nici, autobusy nejezdí včas a podobně. Ani 
tady nebude možné všemu vyhovět, ale bude 
možné zřetelněji pozorovat, nebo dokonce 
osahat výsledek práce. Ve velké politice se 
pohybujete v abstraktnější rovině, a než se 
doberete nějakého závěru či výsledku, média 
a  opozice je pětkrát zpochybní a  obrátí 
na ruby. 

V komunálních volbách jste získali jako kandi-
dující strana větší počet hlasů a tím i mandátů 
než vítěz předchozích voleb SNK ED v čele 
s bývalým starostou panem Hlavínem, to je 
myslím zavazující výsledek?
Je. A  je také potěšitelný. Připisuji to pře-
devším tomu, že jsme sestavili kandidátku 
s tolika důvěryhodnými lidmi. Teď je na nás, 
abychom všechna ta očekávání nezklamali. 

Bylo náročné povolební vyjednávání o vzniku 
případné koalice?

Vlastně to moc složité nebylo. S  Janem 
Vondrášem jsem byl v  kontaktu už před 
volbami. Vážím si ho pro práci, kterou pro 
Líbeznice odvedl zejména při řešení doprav-
ních problémů. Ta vyjednávání měla velmi 
korektní průběh. Nikdo nikoho neválcoval. 
Není to naštěstí také žádná na rychlo upe-
čená velká koalice. Začínali jsme debatou 
o programu a velmi jsme se shodovali na reál-
ných řešeních problémů. Jistým důkazem, že 
to opravdu byla rozumná vyjednávání, je i to, 
že je provázela normální pracovní atmosféra.

Byly nějaké „třecí“ plochy, kde jste museli slevit 
ze svých představ?
Na  vážné rozpory jsme nenarazili nikde. 
Dokonce jsme se shodli i na pořadí priorit. 
Bylo samozřejmě více variant personálního 
složení. Nechtěli jsme ale vystupovat sty-
lem vítěz bere všechno, byť by to současná 
politická mluva označila asi za pragmatické 
řešení. Našli jsme nakonec východisko, které 
je pro všechny přijatelné a je i dobře srozumi-
telné navenek. Vítězné uskupení nominovalo 
starostu a druhého místostarostu. Druhý 
subjekt na pomyslné volební pásce zastupuje 
ve vedení obce první místostarosta.

Nakonec všechno dobře dopadlo a obecní orgány 
mohly začít normálně fungovat. Jaké jsou tedy 
plány nového zastupitelstva v  následujícím 
volebním období?
Mám na úvod dobré zprávy. Podařilo se zís-
kat příslib dotace na zbývající část kanali-
zace i na zateplení školy. To jsou na začá-
tek hned dva velké úkoly. Vedle toho se 
musíme vypořádat se dvěma složitými pro-
blémy – nedokončený obchvat a stále živý 
záměr společnosti Penta na rozšíření letiště 
ve  Vodochodech. Pokusíme se prosadit , 
aby stát dal v příštím roce dostatek peněz 

na  dokončení obchvatu. Zprávy z  posled-
ních týdnů ale příznivé nejsou. Rozhodně se 
ale nevzdáváme. Totéž platí i o Vodochodech. 
Uděláme, co bude v našich silách, abychom 
záměru bránili. Využívám už téhle příleži-
tosti, abych požádal všechny aktivní občany 
o  jejich zapojení do  odporu proti letišti. 
Obec pracuje na  svých souhrnných připo-
mínkách k  dokumentaci EIA. Určitě má 
smysl, aby tento postup podpořilo co nej-
větší množství individuálních připomínek. 
Ve středu 1. prosince 2010 vyvěsíme na obec-
ním webu vzor takových individuálních při-
pomínek. 

Na co se chcete zaměřit nejdříve?
To hlavní jsem popsal v  předchozí odpo-
vědi. Z méně náročných změn můžu zmínit 
nový web a další komunikační nástroje. Už 
teď můžete sledovat aktuality na oficiální 
stránce Líbeznic na Facebooku. Budeme také 
rozesílat elektronický bulletin o dění v obci 
na e-mailové adresy těch, kteří se zaregistrují 
a budou o takovou službu stát. 

Využij i  tento rozhovor ještě  k  pozvání 
na novou akci, která by se mohla stát zárod-
kem tradice. Na Štědrý den ve 14 hodin 
uspořádáme v prostranství před kostelem 
Vánoční setkání lidí dobré vůle. Pro zahřátí 
se bude podávat vánoční punč. Zazpíváme si 
společně koledy a skauti budou rozdávat bet-
lémské světlo. Všichni jste zváni. 

Přeji Vám i celému zastupitelstvu hodně štěstí 
při naplňování vašich představ a děkuji za roz-
hovor.

Radek Kraus
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Vážení spoluobčané,
rok 2010 se pomalu chýlí ke konci, proto mi 
dovolte malé ohlédnutí za činností naší obecní 
policie v tomto roce. Od 1. 1. 2010 do 15. 11. 
2010 bylo Obecní policií Líbeznice projed-
náno v blokovém řízení 215 přestupků, z čehož 
bylo 156 přestupků překročením nejvyšší povo-
lené rychlosti v obci a 59 přestupků ostatních, 
8 přestupků bylo postoupeno místně přísluš-
nému úřadu k správnímu řízení. Bylo odchy-
ceno 31 volně pobíhajících psů, v 21 přípa-
dech Obecní policie usměrňovala provoz při 
dopravních nehodách. Dále byly nalezena 2 
vozidla v pátrání, 5 hledaných osob bylo před-
vedeno na PČR a 4 osoby byly zadrženy pro 
podezření ze spáchání nejrůznějších trestných 
činů.

Obecní policie Líbeznice aktivně spolupracuje 
s Policií ČR na základě uzavřené „Koordinační 
dohody o vzájemné spolupráci“ mezi Policií 
ČR, Krajským ředitelstvím Středočeského 
kraje a Obcí Líbeznice v souladu s § 16 zákona 
č. 273/2008 Sb., o  Policii ČR. S  policisty 
z Obvodního oddělení PČR Odolena Voda 
spolupracujeme zejména při konání bezpeč-
nostních akcí nebo při běžné hlídkové činnosti, 
kdy jsou hlídky policistů a strážníků smíšené.
V letošním roce jsme také úspěšně spolupra-
covali s policisty ze služby kriminální poli-
cie a  vyšetřování, kdy díky této spolupráci 
byl odhalen pachatel vydírání, který v katas-
tru obce Líbeznice vydíral nezletilé děti, které 
pachateli následně předaly finanční hoto-
vost a mobilní telefon. Dále byli také odha-

leni pachatelé krádeže 
horského kola, které 
bylo odcizeno ze spo-
lečných prostor domu 
v   u l i c i  M a r t i n o v a . 
Strážníci Obecní poli-
c ie  Líbeznice  a   pří -
slušníci sboru dobro-
volných hasičů obce 
L í b e z n i c e  s e  d n e 
10. 11. 2010 zúčast-
ni l i  na  žádost  PČR 
pátrací akce po  zmi-
zelé Aničce Janatkové, 
které se z  Prahy pře-
sunulo do  chatových 
oblastí  v  okolí  obce 
Zdiby. Pátrací  akce 
se zúčastnily složky 

Obecní policie Zdiby, 
Obecní policie Velké 
Přílepy, Městská policie 
Odolena Voda, Městská 
policie Praha, Policie ČR 

– Praha venkov, Policie ČR 
– Praha, Hasiči Zdiby, Hasiči 
Klecany, Hasiči Dolínek, Hasiči 
Líbeznice, Hasiči Aero, myslivecká stráž a pra-
covníci OÚ Zdiby.
Obecní policie Líbeznice je další  slož-
kou integ rovaného z áchranného sys-
tému dle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, 
a   to  dle  dohody mezi  Obecní  pol ic i í 
Líbeznice a Hasičským záchranným sbo-
rem Středočeského kraje.Obecní poli-
cie Líbeznice je začleněna do  poplacho-
vého plánu IZS Středočeského kraje 
a   na   ž ádost  operačního  střed i ska  j e 
povinna poskytnout na vyžádání síly a pro-
středky na  místo mimořádné události . 
V  roce 2010 jsme také úspěšně spolu-
pracovali se sborem dobrovolných hasičů 
Líbeznice, a to zejména v měsíci srpnu při 
odstraňování následků letní bouře a násled-
ného přívalového deště, kdy došlo k zato-
pení několika objektů a popadání stromů. 
Díky obětavosti našich dobrovolných hasičů 
byl zachráněn pes, který uvíznul v  hlu-
boké jámě u novostavby v Jižní ulici. Poté 
hlídka OP povolala sbor dobrovolných 
hasičů, kteří za pomoci žebříku psa vypros-
tili a následně ho předali šťastnému majiteli. 

Rudolf Sedlák, 
velitel Obecní policie Líbeznice

obecNí policie líbezNice iNformuje



Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek, ale 
Kožíšek! Jak už název napovídá, je to vánoční 
kouzelnický speciál určený především dětem. 
Kouzla a Vánoce samozřejmě patří neodmysli-
telně k sobě. A v našem případě vás čekají opravdu 
nezapomenutelné kouzelnické Vánoce s Pavlem 
Kožíškem! Vánoční představení je plné úžasných 
kouzel a legrace nejen pro děti… Společně s prin-
cipálem účinkují přední české modelky Hana 

Mašlíková nebo Martina Dvořáková. Termíny 
představení jsou 12. a 18. prosince vždy v 11.00, 
14.00 a 16.30 hodin a 20. prosince v 16.30 hodin. 
Doporučujeme si včas rezervovat vstupenky, pro-
tože pořad se velice rychle vyprodává. Vstupenky 
si můžete zakoupit v  pokladně divadla nebo 
v Restaurantu Katran. Aktuální program nalez-
nete vždy na www.divadlokouzel.cz. 

Petra Pavlíková, produkce

Nové vedeNí obce

líbezNice mají prvNího čestNého občaNa

kouzelNé váNoce v líbezNickém divadle

VoLBy V LíBEZNiCíCH... pokračování článku ze str. 1

Podíváme-li se na politickou příslušnost kandi-
dátů a následně i zastupitelů, je jasné, že členství 
ve straně pro úspěšnost ve volbách nebylo roz-
hodující. 89,47 % kandidátů, stejně jako 86,67 % 
zastupitelů je totiž bez politické příslušnosti.
Bezesporu zajímavé je i porovnání rozdělení man-
dátů v zastupitelstvu dle jednotlivých subjektů. 
Letos stejně jako v roce 2006 se strany dělí o 15 
mandátů. V roce 2006 obsadili první příčku SNK 
Evropští demokraté se šesti mandáty, druhé a třetí 
místo společně obsadila ODS a SNK Bezpečné 
Líbeznice, oba se čtyřmi mandáty. Bramborová 
medaile zbyla potom na stranu Zelených s jedním 
mandátem. Vítězem letošních voleb byli Občanští 
demokraté se sedmi mandáty, velmi těsně násle-
dováni SNK Bezpečné Líbeznice se šesti man-

dáty. Závěr pelotonu tvořili společně TOP09 
a Věci veřejné, oba po jednom mandátu.
Konečně se dostáváme k samotným zastupite-
lům. V převážné většině preferovali voliči kan-
didáty, kteří již působili v předchozím zastupi-
telstvu nebo jména mediálně či obecně známá. 
Nejmladšímu zastupiteli je 27 let, nejstaršímu 57. 
Průměrný věk našeho zastupitelstva je 40 let. Věk 
tedy nehrál při výběru roli. Průměrný počet hlasů, 
který zastupitelé dostali, je 317 s tím, že nejúspěš-
nější získal 5,26krát více hlasů než poslední zvo-
lený zastupitel. V absolutním počtu získaných 
hlasů je nejúspěšnějším zastupitelem lídr kandi-
dátky SNK Bezpečné Líbeznice Ing. Jan Vondráš. 
Jeho neutuchající boj za řešení dopravní otázky 
v obci mu přinesl 468 hlasů. Druhým v pořadí 

v počtu absolutně získaných hlasů byl Mgr. Jan 
Havlíček. Stal se zároveň skokanem kandi-
dátky ODS a jeho 414 hlasů ho vyneslo z devá-
tého na místo první. Zde voliči patrně vsadili 
na zavedenou rodinnou značku, což je též veli-
kým závazkem do budoucna. Třetím a posled-
ním zastupitelem, kterému se podařilo zdolat 
hranici 400 hlasů, byl Mgr. Martin Kupka. Zde 
určitě zapůsobila nejen jeho mediálně známá tvář, 
ale i aktivní zájem o dění v obci. Stal se tváří ini-
ciativy, která se významně zasadila o započetí 
výstavby druhého víceúčelového pavilonu mateř-
ské školy. Poslední jmenovaný se na ustavujícím 
jednání nového zastupitelstva obce stal zároveň 
i jejím starostou.

-trab

Starosta – Mgr. Martin Kupka  
(ODS) – uvolněný
Odpovědnost za řízení obce, obecního úřadu, 
investiční a grantové politiky atd. 

1. místostarosta – Mgr. František Závorka
( b e z  p o l i t i c k é  p ř í s l u š n o s t i  n a   k a n -
didátce Bezpečné Líbezníce) – uvolněný 
Odpovědnost za činnost obecní policie, technic-
kých služeb, správní agendy úřadu atd.

2. místostarosta – Michal Doubrava
(bez politické příslušnosti na kandidátce ODS) 
– neuvolněný
Odpovědnost za  správu obecního majetku 
a zejména obecních sportovišť.
Další členové obecní rady:
Mgr. Jan Havlíček ml. 
(bez politické příslušnosti na kandidátce ODS)
Ing. Vladimír Novotný 
(bez politické příslušnosti na  kandidátce 
Bezpečné Líbezníce)

Obecní rada se schází jednou za čtrnáct dní či 
podle potřeby ještě častěji. Operativně jedná o klí-
čových problémech obce. Jako celek nese odpověd-
nost například za fungování zřizovaných organi-
zací – líbeznické základní školy a mateřské školy. 
Výbory: Obecní zastupitelstvo musí podle 
zákona ustanovit finanční a kontrolní výbor. 
Ostatní výbory jsou zcela na uvážení zastu-
pitelů. S novým funkčním obdobím se líbez-
ničtí zastupitelé rozhodli omezit počet výborů 
ze sedmi na pět. Předsedou finančního výboru 
zastupitelé zvolili PhDr.  Františka Grunta 
a předsedou kontrolního výboru Ing. Luboše 
Lauera. Bez změny zůstává dopravní výbor. 
V jeho čele zastupitelstvo potvrdilo Ing. Jana 
Vondráše. Výbory kulturní a  sociální byly 
sloučeny v  jeden při zachování stejného roz-
sahu aktivit. Novou předsedkyní se po Radku 
Krausovi stala Šárka Kettnerová. Stavební 
výbor dostal nový název a  rozšířila se jeho 
působnost. Výbor pro územní rozvoj se bude 
nadále vyjadřovat ke  stavebním a  územním 

záměrům, bude mít ale také ve své kompetenci 
přípravu nového územního plánu a další kon-
cepci území. Předsedkyní tohoto výboru byla 
zvolena Blanka Hašková. Proti předchozímu 
období nebyl ustaven sportovní výbor. Rozsah 
jeho aktivit by měl zajistit 2. místostarosta obce 
Michal Doubrava. 

Ustavující jednání nově zvoleného zastupi-
telstva vyvrcholilo poděkováním předcho-
zímu vedením obce a  také jmenováním prv-
ního čestného občana. Naše obec se vydala tro-

chu proti proudu špatných politických zvyklostí. 
Dosavadní vedení obce nebylo podrobeno očer-
ňující kritice nástupců, ale dočkalo se naopak 
symbolického a zcela zaslouženého poděko-

vání. Při slavnostním 
jednání  z astupite lů 
v Divadle kouzel Pavla 
Ko ž í š k a  v   p o n d ě l í 
15. listopadu převzal 
d o s av a d n í  d l o u h o -
letý starosta Líbeznic 
O t akar  Hlav í n  l i s -
tinu čestného občan-
ství. Stal se tak prv-
ním četným občanem 
obce. Nově  zvolen í 
zastupitelé tak vyjá-
dřili morální uznání 
obětavému dvacetile-
tému starostovskému 
nasazení ve prospěch 
obce. Přímo na  of i-
c i á l n í  l i s t i n ě  če s t -

ného občanství stojí, že bylo uděleno „...za 
příkladnou práci pro rozvoj obce Líbeznice 
ve svobodných podmínkách po roce 1989, za 
více než dvacetiletou osobní podporu smys-
luplným občanským aktiv itám ve   funkci 
s t arosty  a   j ako  uznání  výrazného  poz i-
t ivního podí lu  na   novodobé tváři  obce“. 
Zároveň zastupitelé poděkovali za dosavadní 
pozitivní působení Galině Polednové Studené 
v  roli tajemnice úřadu. Poděkování patřilo 
také dalším výrazným osobnostem předcho-
zích obecních zastupitelstev – samozřejmě 
i místostarostovi Radku Krausovi, díky němuž 
vychází tento zpravodaj a jehož dílem je i tra-
dice Líbeznických posvícení. Uznání za dosa-
vadní aktivity, zejména při řešení doprav-
ních problémů obce, se dostalo i předchozímu 
a současnému zastupiteli Janu Vondráškovi. 
Přání nově zvoleného starosty na závěr ustavu-
jícího jednání zastupitelů na všechna poděko-
vání přirozeně navázalo: „Aby za čtyři roky bylo 
možné i novému vedení obce vystavit stejně 
pozitivní účet.“       Martin Kupka  
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Naše vlastenecko dobročinná Obec Baráčníků 
v Líbeznicích úzce spolupracuje s kulturní 
komisí při obecním úřadu a snaží se zapo-
jit všude, kde je to třeba. V únoru pomáháme 
dětem ve škole s přípravou dětského karne-
valu, věnujeme dort pro nejlepší masku, spolu 
se zahrádkáři zajišťujeme jeho hladký prů-
běh. Rovněž pro dospělé pořádáme masopust, 
kde se všichni dobře pobavíme. V dubnu při-
pravujeme jarní posezení s hudbou, poté už 
pomalu chystáme dětský den, který se stal 
samozřejmostí. V  červnu pořádáme výlet 
spolu se zahrádkáři na vybraný zámek, květi-
novou výstavu apod.
Dva měsíce prázdnin a  dovolených ute-
čou jako voda a už se chystáme na pečení 
koláčů na  posvícení. Dají dost práce, ale 
výsledek stojí za to. Při posvícení pracujeme 
jako pořadatelé. Po posvícení pomalu při-
chází podzim, kdy příroda kolem nás mění 
svou podobu a  ukládá se pomalu k  zim-
nímu spánku. Obklopují nás mlhy, nedosta-
tek denního světla nás inspiruje ke vzpomín-
kám. Vzpomínáme ve svých srdcích na své 
nejbližší, kteří nás předešli do věčnosti, jsme 
vděčni za jejich práci, která po nich zůstala. 
V duchu je odprošujeme za všechna nešle-

chetná slova, která nám neuváženě vypadla 
z  úst. Nemůžeme je však už vzít  zpět.  
Na  mnohé omluvy jsme měli pamatovat 
za života svých drahých, které jsme milo-
vali, jejich lásku, zejména dar života jsme 
měli splácet s radostí a poděkováním. Smysl 
této meditace hledejme v úsilí vyvinout zlep-
šení ve vzájemných mezilidských vztazích. 
Poděkujme za vše, co nám osud do vínku dal, 
v čem můžeme pokračovat pro dobro našich 
rodin a společnosti.
Pár týdnů uběhne a   budou před námi 
Vánoce, svátky radosti, štěstí, pokoje a lid-
ské sounáležitosti. S  každým příchodem 
Vánoc se zamýšlíme nad nejvlastnějším 
smyslem těchto svátků, které právem ozna-
čujeme za svátky lásky a pokoje. Památka 
na ně z dob dávno minulých jde s námi živo-
tem a svou citovou náplní se stává dvojná-
sob blízkou. Vánoční svátky jsou plné poe-
zie a symboliky. Křesťanská myšlenka, která 
vyznává a hlásá spásu světa láskou i obětí, 
rozkvétá ve vánočním čase ve svůj nejněž-
nější květ. Všichni toužíme být obklopeni 
krásou Vánoc, svátků domova. Vánoční poe-
zie, zvyky a tradice hovoří hlasem země, řečí 
lidí, z nichž jsme vzešli. Dojemné, důvěrně 

známé melodie koled, melodie často pro-
stých písní, působí na naše nitro. Kouzlo 
Vánoc znovu pohladí srdce a prosincová noc 
nás zavede nazpět do mládí. Baráčníci chtěli 
vždy žít ve  společnosti, která tyto chvíle 
vánoční přenáší do všech dní v roce, aby si 
lidé byli blízcí trvale, nejen ve vánoční čas. 
Až zasedneme ke štědrovečerní večeři, roz-
svítíme stromeček, necháme se ovanout 
poselstvím toho, který mezi nás přišel na svět 
v betlémské noci, zamysleme se – symbol 
rodiny, otce, matky a dítěte. Nerozlučně patří 
k sobě, vzájemně si náleží. Tam je ona láska, 
tam je i štěstí – základ života. Chraňme jej. 
Betlémská rodina ať vtiskne podobu i vašim 
rodinám v lásce i oběti, v radosti i bolesti, 
ať se stane zdrojem štěstí i  spokojenosti. 
Až pochopíme smysl a  hloubku vánoč-
ního poselství, jistě najdeme i sebe sama. Ať 
tato radostná a sdílná vánoční nálada, dob-
rota srdcí, se přenese z vánočních dnů přes 
přelom roku, od kterého vždy očekáváme 
novou naději, splnění přání a předsevzetí. 

Vejvodová Eva
vzdělovatelka OB

Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů Líbeznice by vás chtěl informovat o činnosti 
za uplynulý půlrok. Začalo to 26. 6. ve večerních hodinách požárem trávy 
v Hovorčovicích. O měsíc později – 21. 7. v ranních hodinách – jsme 
vyjížděli k požáru skládky ve Zdibech. Týž den odpoledne jsme zasahovali 
u požáru nákladního vozu v Jiřicích. První srpnový den jsme byli povoláni 
k požáru pole u Beckova a v nočních hodinách nás zalarmoval planý poplach 
v Hovorčovicích. Další akcí byl 10. 8. požár pole ve Zloníně. 15. 8. v nočních 
hodinách postihla náš region bouřka s přívalovým deštěm a náš sbor byl 
povolán do Měšic. Celou noc jsme čerpali vodu a snažili se zabránit, aby 
nenatekla do domů a sklepů. Na stanici jsme se vrátili v pondělí v 5.40 hod. 
ráno. V tom samém dni jsme znovu zasahovali v Měšicích, kde jsme opět 
čerpali vodu, a v Líbeznicích jsme odstraňovali popadané stromy. Koncem 

sbor dobrovolNých hasičů obce líbezNice iNformuje

srpna, přesněji 21. 8., proběhl technický zásah – 
vyprošťovali jsme psa z výkopu. O tři dny později byl 
další planý poplach, tentokrát v Měšicích. U požáru 
motorového vozidla na  silnici I/9 u Zdib jsme byli  
27. 9. Ve druhém týdnu měsíce listopadu, přesněji 9. 11., jsme 
se společně s líbeznickou Obecní policií zúčastnili pátrací akce po ztracené 
Aničce v lokalitě Klecánky–Zdiby. 15. 11. proběhlo společné cvičení SDH 
Líbeznice a HZS Neratovice.
Do roku 2011 přeje sbor SDH Líbeznice našim členům i všem občanům 
Líbeznic hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě.

OHNI ZMAR! SDH Líbeznice

z celoročNí práce obce baráčNíků

z líbezNické kroNiky – Pošta

Pro Líbeznice bývala pošta v Měšicích od r. 1872 a do Líbeznic 
docházel poštovní posel, jenž za doručený dopis vybíral 4 krej-
cary, za korespondenční lístek 2 krejcary. V Líbeznicích byla 
zřízena pošta vynesením c.k. ministerstva obchodu r. 1895, 
a to v čísle 10, kde býval prodej kořalky a tabáku. Jeho maji-
tel František Procházka vedl poštovní úřad se slečnou expe-
dientkou. Když byl Procházka volán ke zkoušce, ještě před 
ní se oběsil v únoru 1896 v sedleckém háji. Místo pošmis-
tra zde zastával Gustav Pflanzer, dříve pošmistr v Rábí, zeť 
Josefa Láhy, obecního starosty z čísla 1. Tehdy bylo v obci 
pramálo novin: Národní politika – 10 výtisků, Národní 
listy 4 a Prager Tagblatt 3 výtisky. R. 1898 Josef Láha posta-
vil na své zahradě dům č. 147 a v něm umístil poštu i pošmis-
tra; tehdy zde nebyl telefon ani telegraf. Z Líbeznic byly poš-
tovní zásilky dováženy na trakaři na nádraží do Měšic, a to 
pro 12 obcí, neboť pošta Zdiby dovážela sem poštovní zásilky 
ze Zdib, Chaber, Klíčan i Veltěže, předala je zdejší poště 
a podobně si týž rurální posel odvážel z Líbeznic zásilky pro 
Zdiby. Poštovní zásilky z Líbeznic dopravoval ke vlaku lis-
tonoš František Nápravník (zemřel r. 1953) zprvu na tra-
kaři, od r. 1915 pak s koněm; občas vozíval na nádraží i pasa-
žéry po 20 krejcarech. Do roku 1910 byly venkovské pošty sou-
kromé a pošmistr odměňoval listonoše sám, tj. 50 K měsíčně. 
Když si  druhý l istonoš Hošek stěžoval na  pošmistra  
G. Pflanzera, že ho za práci bídně platí, odpovědělo stěžovateli 
ředitelství pošt, že jim po tom nic není a že listonoš může dát 
pošmistrovi 14denní výpověď. Od r. 1910 byly všechny poš-
tovní úřady postátněny a listonoš pobíral 81 K měsíčně.

Z a   R a ko u sk a  d o p i s 
z   Pra hy  ad re s ova ný 
do  Chaber jel vlakem 
do Měšic, z nádraží byl 
dopraven do  Líbeznic 
a   odtud da l š ím poš-
tov n ím p oslem přes 
Z d i b y  d o   C h a b e r . 
R . 1939 byl poštovní 
úřad z  čísla 147 pře-
místěn do domu Josefa 
Kosa č. 33. Telefon byl 
tu zaveden r. 1940 a má 
33 linky (33 telefonní stanice) v Líbeznicích a 25 linek mimo 
Líbeznice, tj. v Bášti, Baštěku, Bořanovicích a Předboji. R. 1905 
dalo c.k. ředitelství pošt souhlas se zřízením telegrafní stanice 
při poštovním úřadě, ale ke zřízení nedošlo, zúčastněné obce 
nepřispěly. Zde se vystřídalo několik pošmistrů: Macháček, 
Bohumil Čech, Rudolf Bílek, Květoslav Mileňovský, Kohout 
František, Křivánek Josef, Polák Vladimír, Hejda Ladislav. 
R. 1904 byla tu zavedena telegrafická služba pro předpověď 
povětrnosti. R. 1912 žádala obec Líbeznice o zřízení telefonu 
v obci, k úmluvě nedošlo. Až r. 1939 dala obec 6 080 K na zaří-
zení telefonní ústředny, ačkoli r. 1936 ředitelství pošt žádalo 
na obci 12 500 Kč na zřízení telefonní služebny. Po smrti 
Procházkově byla v čele pošty r. 1896 Marie Šindler.

Dobová citace z líbeznické kroniky
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Když nám před časem paní Olinka Opletalová 
oznámila, že za skautské středisko zorganizo-
vala další výlet, měli jsme velkou radost. Tyto 
pravidelné zájezdy za zajímavostmi v našem 
okolí se totiž pomalu stávají tradicí. A že jde 
o velmi oblíbené akce, jsme se přesvědčili hned, 
když jsme se ráno dne 17. listopadu 2010 sešli 
u fotbalového hřiště. Bylo nás totiž tolik, že 
jsme zaplnili úplně celý autobus. Byli zde starší 
i úplně malí výletníci a několik celých rodin. 
Než jsme se  nadál i , uháněl i  jsme směr 
Dobrovice. Ptáte se, kde to je? Jde o  měs-
tečko v  blízkosti Mladé Boleslavi, kde se 
nachází jeden ze sedmi posledních cukrovarů, 

které po vstupu do Evropské unie ještě zbyly 
na území naší republiky. Dobrovice jsou pova-
žovány za centrum cukrovarnického průmyslu 
u nás. Vždyť cukr se zde nepřetržitě vyrábí již 
179 let. Asi proto zde letos v květnu otevřeli 
zcela unikátní Muzeum cukrovarnictví, liho-
varnictví a řepařství, které umístili do prostor 
bývalého hospodářského dvora ze 16. století. 
V cukrovarnické části jsme se seznámili s histo-
rií výroby cukru a velmi jednoduše a přehledně 
nám zde také vysvětlili technologii výroby 
cukru. Také jsme se dozvěděli, že dnešním 
kostkám cukru předcházely cukrové homole 
a prohlédli jsme si kostku cukru o hraně jeden 
metr, která je asi největší v Evropě. V  liho-
varnické části snad všechny návštěvníky za- 
ujal nádherně sestavený model lihovaru a ty 
starší potom informace o rozdílu mezi potra-
vinářským a  technickým lihem. A konečně 
po návštěvě řepařské části expozice si snad již 
všichni zapamatujeme, že řepa se seje, nikoli 
sází, jak nás mylně informuje známá pohádka. 
Všichni jsme si se zájmem prohlédli osivo řepy, 
které se dnes vyrábí průmyslově a připomíná 

barevné bonbónky. Naši nejmenší návštěv-
níci také velmi uvítali odlehčení prohlídky 
v podobě dětského koutku.
A protože od září do prosince probíhá řepná 
kampaň, využili jsme unikátní možnost navštívit 
cukrovar přímo v akci. Sympatická paní průvod-
kyně nás zde provedla celým areálem a postupy, 
se kterými jsme se seznámili v expozici muzea, 
jsme tak měli možnost vidět přímo v praxi. Sáhli 
jsme si na řepné řízky a mnozí z nás hned tak 
nezapomenou na charakteristickou „vůni“, která 
se linula celým cukrovarem. Pro naše nejmenší 
byl však snad největším zážitkem z celé návštěvy 
místní obchůdek se suvenýry. A poté, co jsme si 
zde nakoupili cukrové homole i krabičky cukru 
v balení „Bridge“, jsme se opět vydali na cestu 
vstříc dalším zážitkům. 
Naší další zastávkou byly Dětenice. Jde o měs-
tečko v blízkosti Jičína, kde se nachází barokní 
zámek, pivovar a známá středověká restaurace. 
A protože se blížil čas oběda a byli jsme příjemně 
unaveni prohlídkou cukrovaru, dala většina 
z nás před návštěvou zámku přednost místním 
restauracím. Ti z nás, kteří si vybrali tu středo-
věkou, si s sebou potom odnesli několik rozpo-
ruplných zážitků. Tento restaurant se totiž snaží 
návštěvníkům přiblížit atmosféru středověké 
krčmy a kromě vynikajících pokrmů jim před-
kládá také číšníky, kteří mají za to, že vulgární 
chování je totožné se středověkou mluvou. 
Ale již jsme zase venku z restaurace a prochá-
zíme se místním zámeckým parkem, prohlí-
žíme si pštrosy a prolézáme „bunkry“, které 
jsou lákadlem pro děti. A potom hurá zpět 
do autobusu. 
Venku se mezitím setmělo a  my jsme asi 
p o   h o d i n ě  j í z d y  d o r a z i l i 
do  vánočně osvětlené šesta-
jovické svíčkárny Rodas. Jde 
o  rodinný podnik založený 
v roce 1990 a o jednu ze tří svíč-
káren na  území České repub-
liky. Největším lákadlem je zde 
vedle místní minifarmy možnost 
ozdobit si několik svíček a v dár-
kovém balení si je odvézt domů 
třeba jako dárek pro své blízké. 
Vesele jsme tedy všichni namá-
čeli, zdobili a balili. Potom jsme 

si v rychlosti prohlédli provozní prostory svíč-
kárny, podnikli útok na prodejnu s místními 
výrobky, a než jsme se nadáli, seděli jsme zase 
v autobusu a uháněli domů.
Že jste dosud nikdy neslyšeli o Dobrovicích či 
šestajovické svíčkárně? Většina z nás také ne. 
O to bylo příjemnější zjištění, že se tak zají-
mavé atrakce nachází v našem bezprostředním 
okolí. A ve spojení s vynikající organizací výletu 
a milými lidmi, kteří se jej zúčastnili, tak bylo 
možno prožít opravdu nádherný sváteční den. 

krátce od skautů – dalŠí výlet skautského střediska

Fasádní a míchací centrum

• ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY • 
•  BARVY •  DROGERIE •

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00

Mělnická 39
Líbeznice

mobil: 603 535 608

Srdečně Vás zveme na Skautský ples, 
který se koná 

v sobotu 29. 1. 2011 od 19,30 hod. 
v restauraci „Švejk” v čakovičkách.

Můžete se těšit na bohatou tombolu  
a program členů střediska.  

Rezervace u Pavlíny Černohorské 
ve Stavebninách SRB s.r.o.,  

na tel. 723 929 700 či na e-mailové adrese 
skaut.libeznice@volny.cz.

přijďte se pobavit a zatančit si! 

skautský 
ples

Specializovaná prodejna
satelitní a anténní techniky:

•  příjem pozemního digitálního vysílání 
(Čt 1, Čt 2, Čt 24, Čt 4 sport, Nova, Prima a další)

•  set-top-boxy
•  české programy ze satelitu (Óčko, Galaxie sport, 

Nova cinema, CS film, Filmbox, HBO, Spectrum a další)
•  satelitní přijímače
• prodej, montáž a servis TV a SAT antén
• prodej a montáž satelitních komponentů

Dále nabízíme:

• foto na doklady na počkání (OP, ŘP)
• černobílé kopírování do formátu A3, fotosběrna
• baterie, CD a DVD disky a další
•  příslušenství k PC 

(kabely, disky, pásky, cartridge, papír a další)

Otevírací doba:

Po - Pá 8:00 –12:00, 13:00 –17:00  So 8:30 - 11:00

Mělnická 275
Líbeznice

Tel.: 283 981 440
Mobil: 603 211 614

www.fam-anteny.cz

iNzerce

Poděkování
Děkujeme panu Ing. Pavlu Hankovi za příspěvek 

ve výši 5 900 Kč na vybudování Skautského  
komunitního a rodinného centra Willi.

Skauti a skautky z líbeznického  
skautského střediska.



líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice• redakčně zpracovali členové Kulturního výboru Obce Líbeznice, 
mládež a styk s veřejností • náklad 700 ks • distribuce zdarma • graf ická úprava a tisk: YellowMeloun s.r.o. - Radek Blažej •

„Letiště Vodochody bude uzpůsobeno k plnohodnotnému přijímání 
letounů střední velikosti (maximálně typů Boeing B737 či Airbus A320, 
tzn. do 36 m rozpětí křídel). Ve výhledu se uvažuje s 3,5 milióny odbave-
ných cestujících při cca 35 000 pohybech/rok, avšak již pouze s provo-
zem plánovaným v denní době (tzn. od 06:00 do 22:00). Již v současné 
době, nezávisle na připravované koncepci rozvoje a modernizace letiště 
Vodochody, dochází k rozšíření provozu na tomto letišti, neboť v roce 
2009 bylo na letišti Vodochody již zaznamenáno 9 678 pohybů leta-
del a za prvních 9 měsíců roku 2010 již celkem 9 058 pohybů letadel.“ 
Průměrný počet pohybů v tak zvaném charakteristickém dni by měl 

dosáhnout čísla 141. Většinu (77 %) přitom mají činit vzlety a přistání 
středních proudových letadel (do rozpětí křídel 36 m – Boeing B727, 
Airbus A320). V charakteristickém dni by tak kromě desítek letadel 
směřujících do Ruzyně přelétalo v ještě větší blízkosti na Líbeznicemi 
na  70 letadel  přistávaj íc ích ve  Vodochodech. Dosud přitom 
střední proudová letadla ve Vodochodech v podstatě neoperovala. 
 
Jeden z pozoruhodných závěrů hlukové studie zní: „Kumulativní vliv 
letiště Vodochody a Ruzyně byl řešen a je doložen v grafické podobě. 
Tato kumulace byla řešena pro rozvoj těchto letišť a maximální před-
pokládané provozní zatížení. Sledované relevantní izofony z provozu 
obou letišť jsou od sebe v dostatečné vzdálenosti. Limitní izofony: 
z grafického výstupu je patrné, že nedochází k průniku relevantních 
hlukových zón, a tedy nemůže dojít ani k relevantním kumulativním 
účinkům provozu obou letišť v území.“

V  úterý 23. listopadu začala kolaudace 
nového pavilonu mateřské školky a školní 
družiny. Stavba vyrostla v rekordně krátkém 
čase. Stavět se začalo letos v létě. Od ledna 
bude nový pavilon mateřské školky využívat 
25 dětí, které dosud nemohly být do školky 
z kapacitních důvodů přijaty. Viditelně se 
také zvětší kapacita školní družiny.

zastavíme letiŠtě ve vodochodech?!

líbezNice mají Novou Školku

co se mimo jiNé dočtete 
v dokumeNtaci eia pro rozŠířeNí 
letiŠtě ve vodochodech:

V Líbeznicích i okolních obcích v těchto dnech vrcholí přípravy při-
pomínek ke  zveřejněné dokumentaci EIA pro rozšíření letiště 
ve Vodochodech. Na svých stránkách ji vyvěsilo Ministerstvo životního 
prostředí ČR. Celý rozsáhlý soubor studií, posudků a argumentů před-
ložil investor celého záměru Letiště Vodochody, a. s., za nímž stojí spo-
lečnost Penta.

Dokumentace měla odpovědět na závěry zjišťovacího řízení. Činí tak 
ale zejména v některých kapitolách značně tendenčně a neobjektivně. 
Obce i občané mají možnost se k této dokumentaci do 11. prosince 
vyjádřit.

Je to poměrně krátká doba na zpracování kvalitní obrany. První koor-
dinační setkání starostů obcí a občanských sdružení Stop letišti 
Vodochody proto proběhlo hned 18. listopadu 2010. Obce v součas-
nosti zpracovávají svá stanoviska. Konečné rozhodnutí ministerstva 
by však mělo zohlednit nejen odezvu obcí, ale i připomínky občanů. 
Proto jednotlivé obce a samozřejmě i Líbeznice se snaží oslovit také své 
občany a vyzvat je, aby formulovali své výhrady.

V Líbeznicích se uskutečnil informační a diskusní večer k tomuto 
tématu 1. prosince. Jeho cílem bylo představit alespoň v hrubých obry-
sech zmíněnou dokumentaci a poukázat na její vážné problémy. Každý 
tak mohl odcházet s potřebnou informační výbavou a zároveň motivací 
svou individuální připomínku k dokumentaci také připojit. Pokud jste 
se účastnit nemohli, najdete všechny potřebné informace na obecních 
internetových stránkách www.libeznice.cz.

V  úterý 7. prosince v  18 hodin 
p r o b ě h n e  s e t k á n í  o b č a n ů 
c e l é h o  re g i o n u  v   K r a l u p e c h 
n a d  V l t a v o u  a   v e   č t v r t e k  
9. prosince se starostové obcí 
se zástupci  občanských inicia-
tiv vydají se všemi připomínkami 
na Ministerstvo životního prostředí. 

pozváNka
Dovolujeme si Vás pozvat na  

veřejnou debatu na téma „Rozšíření letiště 
Vodochody na veřejné mezinárodní letiště“

v úterý 7. prosince od 18 hodin 
v KD Vltava v Kralupech nad Vltavou.

Pro cestu do Kralup můžete využít speciální autobus, 
který pojede z Líbeznic od pošty v 16.50 hodin.  

Doprava je zdarma.

Montovaná stavba s velmi dobrými tepelnými 
vlastnostmi přišla obec na více než 7 miliónů 
korun. Náklady by se ale měly vrátit v pravi-
delných měsíčních příspěvcích rodičů a pře-
devším v přeneseném smyslu slova ve spo-
kojenosti další významné skupiny mladých 
rodin.


