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Pokračování na str. 2

Vážení čtenáři,

přelom července a srpna přinesl Líbeznicím 
historickou změnu. Po letech čekání jsme se 
dočkali obchvatu. V pátek 29. července 2011 
před polednem vyjela na obchvat první auta. 
S napětím jsme pozorovali, jak se odpoledne 
hustota provozu v Líbeznicích změní. Bylo jasné, 
že chvíli potrvá, než řidiči změnu zaznamenají. 
Osobně jsem se ale už ten den radoval 
z každého jednoho auta, které jelo po obchvatu, 
a tudíž nemuselo projet centrem obce.

Výraznější odlehčení bylo možné realisticky 
očekávat až po částečném uzavření Mělnické 
ulice kvůli kanalizaci a omezení dopravy. Člověk 
by čekal, že dlouhé čekání před semafory musí 
naprostou většinu řidičů od průjezdů Líbeznicemi 
dokonale odradit. Přesto se tvoří kolony. 
Za předchozího plného provozu by byly jistě 
nesrovnatelně delší. Určitě ale zklamaly všechny, 
kteří čekali, že se po zprovoznění obchvatu 
Líbeznice ze dne na den promění v odlehlou 
šumavskou osadu. To se nestalo a naštěstí 
pro všechny místní obchodníky a živnostníky 
nestane. Pochopitelně se ale budeme snažit, 
aby se i po odstranění semaforů dopravní zátěž 
ustálila na co nejsnesitelnějších hodnotách. 
Postupnými kroky budeme směřovat k tomu, 
aby se průjezd přes náměstí dále zklidňoval.

Zprovoznění obchvatu je samozřejmě 
pro Líbeznice zdaleka nejzávaznější změna 
letošního léta, celého roku a možná i desetiletí. 
Přesto není jediná. Díky podpoře Nadace ČEZ 
jsme začali se stavbou multifunkčního hřiště 
u školy, které bude sloužit nejen školákům, ale 
v odpoledním a večerním čase široké veřejnosti. 
Zároveň se podařilo odstranit navezenou zeminu 
u zdravotního střediska a fotbalového hřiště. 
Snažíme se získat prostředky, abychom ještě 
letos mohli na tomto místě založit budoucí 
park. Souběžně pracuje architektonický ateliér 
Vyšehrad na základě připomínek občanů 
na návrhu úprav parku v horní části náměstí. 
Ještě před zimou by se tu měly ukázat zárodky 
nové podoby náměstí.

Trochu nečekanou novinku přinese letošní 
posvícení. Nebude se totiž konat na tradičním 
místě – tedy na náměstí, ale z důvodů výstavby 
kanalizace na prostranství u zdravotního 
střediska. Věřím, že přiláká stejnou pozornost, 
jakou přitahovaly předchozí ročníky na rušném 
náměstí. Změna místa a otevřené prostranství 
můžou dodat každoročnímu líbeznickému 
svátku, byť možná jen na letošní rok, novou 
atmosféru.

Přeji co nejpříjemnější zbytek léta.

Martin Kupka

SlavnoStní otevření
„Kdybych měl dnešek k něčemu v líbeznické histo-

rii přirovnat, je to skoro tak významný den, jako když 
k nám byl zaveden elektrický proud,“ zmínil s odka-
zem na klasika ve své řeči při slavnostním zprovozně-
ní obchvatu starosta obce Líbeznice Martin Kupka. 
Zdůraznil, že Líbeznice se těší nejen z toho, že něco 

V předvečer zprovoznění obchvatu se na zbru-
su nové komunikaci děly nevídané věci. Za-
pojilo se do nich přes 500 občanů a občanek 
Líbeznic a okolních obcí.

Obec Líbeznice, její dopravní a kulturní výbor 
uspořádaly 17 hodin před zprovozněním obchva-
tu zábavný večer přímo na nové silnici. Hlavním 
lákadlem byly závody na in-linech a na kolech 
o epochální cenu Líbeznický obchvaťák. Vzhledem 
k provozu na obchvatu je jasné, že další ročník se 
neuskuteční dříve než za sto let.

Na úvod večera proběhla pod širým nebem ver-
nisáž fotografií Václava Mikoláše, které zachycují 
krok po kroku celý průběh výstavby obchvatu. Ná-
sledovalo společné fotografování jako poděkování 
za obchvat. Velmi pravděpodobně se podařilo zvěč-
nit v jednu chvíli největší počet líbeznických občanů.

Potom už se rozběhly samotné závody. Lákadlo 
unikátního titulu Líbeznický obchvaťák a vavřínový 

Bývalý starosta obce Otakar Hlavín, předseda dopravního výboru Jan Vondráš a současný staros-
ta Martin Kupka střihli obchvat za celé Líbeznice. Foto Václav Mikoláš

Cesta k epochálnímu titulu Líbeznický ob-
chvaťák byla náročná. Foto Luboš Kovář

obchvat Slouží. líbeznicím Se ulevilo

nového získaly v podobě obchvatu, ale také že něco 
podstatného ztrácejí. „Neúnosnou dopravní zátěž, 
kdy obcí projíždělo více než dvacet tisíc aut denně. 
Limity hlukové zátěže byly překračovány ve dne 
i v noci. V dopravních špičkách nebylo téměř možné 
přejít z jedné části obce na druhou,“ doplnil a podě-

Před zProvozněním
obchvatu
Se rozdávaly ceny

věnec přivedly závodníky všech věkových kategorií 
k pozoruhodným sportovním výkonům. Podle ně-
kterých účastníků se závodilo doslova na krev a ne-
chyběla ani nezbytná špetka recese.

V čase sportovního klání souběžně vznikal dět-
ský obrázek aut na svitku papíru.

Večer uzavíral slibovaný tanec na silnici. Do něj se 
bohužel kvůli chladnému počasí a poněkud nakloně-
nému a drsnému tanečnímu „parketu“ pustilo jen pár 
tanečních párů. Večer s názvem „Obchvat pro nás“ 
skončil 13 hodin před slavnostním zprovozněním.

-na-

Před polednem 29. července 2011 vyjela na obchvat Líbeznic první auta.
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ROZHOVOR

Dokončení ze str. 1

Líbeznický billboard na dálnici Foto -mk-

nechci jen Sedět 
a nadávat na Poměry
Jedním z nováčků v líbeznickém zastupitel-
stvu je MUDr. a JUDr. Petr Honěk. Ve volbách 
kandidoval za TOP 09. Pokud bychom si pro 
Líbeznice vypůjčili slovník velké politiky, řekli 
bychom, že stojí v opozici. Téměř automaticky 
je tak členem Kontrolního výboru. Zapojuje se 
ale také do práce Výboru pro rozvoj obce. Jak 
opozice v malé obci vypadá, jak se mu v Líbez-
nicích žije a co od nich očekává? To se od něj 
dozvíte v následujícím rozhovoru.

Překvapila vás první jednání zastupitelstva? 
S jakou představou jste vlastně kandidoval?

Vcelku se moje představy potkaly s realitou, 
i když musím říct, že jednání zastupitelstva jsou až 
nadmíru klidná a v dělné atmosféře. To mě trochu 
překvapilo a od zastupitelských matadorů jsem se 
dozvěděl, že tomu tak nebývalo vždy. Myslím si, že 
je to dobře pro vedení obce a pro obec samu.

Má smysl mluvit v Líbeznicích o opozici?
Od člověka z kandidátky nezastoupené v radě obce 

by se možná očekávalo, že na setkání zastupitelstva 
budu na vedení dštít síru. Není to ale můj styl a objek-
tivně to není potřeba. Se značně omezenými finance-
mi stejně ubývá rozporů, na co prostředky využít, což 
je to opravdové místní politické téma. Většina hlaso-
vání pak dopadá ve skóre 15:0, až mám někdy chuť 
se alespoň zdržet. Spravedlivě ale poznamenám, že 
jednání jsou ze strany pana starosty dobře připravena 
a z toho mimo jiné pramení jejich hladký průběh. 

Jak hodnotíte práci v zastupitelstvu?
Rád se zapojuji do práce výboru pro rozvoj obce. 

Zajímavým zjištěním je pro mě věc, že nemalý čas vě-

koval všem, kteří se o prosazení obchvatu v minulosti 
zasloužili. Na prvním místě uvedl předsedu doprav-
ního výboru obce Líbeznice Jana Vondráše a svého 
předchůdce v roli starosty Otakara Hlavína. Poděko-
val samozřejmě také investorovi – Ředitelství silnic 
a dálnic a oběma firmám, které obchvat stavěly – 
PSVS a Eurovii. „Je to možná malý krůček pro ŘSD, 
ale obrovský krok pro Líbeznice,“ parafrázoval slav-
nou větu líbeznický starosta.

Po slavnostním střižení pásky se krátce před pá-
tečním polednem rozjela po obchvatu první auta. 
Stavba začala 14. října 2008. Definitivně dokonče-
na by měla být v první polovině roku 2012.

Úleva nebo jen zdání?
Při slavnostním zprovoznění obchvatu upozornili 

zástupci obce znovu, že je nezbytné lépe vyřešit na-
pojení na dálnici D8, kde se budou ve špičkách tvořit 

Aktuální omezení kvůli stavbě kanalizace
Hned po zprovoznění obchvatu v pondělí 
1. srpna byla částečně uzavřena Mělnická uli-
ce u pošty. Další úsek Mělnické od benzino-
vé pumpy ke kapličce se částečně uzavře až 
po dokončení kanalizace u pošty – v týdnu 
po 22. srpnu. I tam bude provoz řízen semafo-
ry. Nádražní ulice bude v čase tohoto omezení 
uzavřená.

nujeme návrhům 
rozvoje okol-
ních obcí, které 
mohou ovlivnit 
a někdy význam-
ně a často ne-
gativně ovlivňují 
i rozvoj obce Lí-
beznice. 

Chtěl bych se 
také soustředit 
na problema-
tiku Vodochod 
a záměru vlast-
níků plánované-
ho letiště. Nyní 
čekáme na přepracovanou zprávu EIA, pak přijde 
čas k dalším připomínkám.

Dá se už teď říct, s čím jste a s čím nejste 
spokojený v práci vedení obce?

Zásadní výtky mám spíše k celému systému finan-
cování obcí. Místo aby byly zabezpečeny plně z da-
ňových příjmů od lidí v ní žijících, musejí se spoléhat 
do značné míry na prapodivný systém dotací bůhví 
odkud, které se přerozdělují podle klíče, který radši ani 
nechci znát. Vedení obcí (a to nejen Líbeznic) je pak 
v potupné roli leštičů klik na nejrůznějších dotačních 
institucích. To je ale věc k řešení na úplně jiné úrovni.

Myslím, že nová rada se do své práce vrhla s obrov-
ským nadšením, a za to bych je chtěl jako člověk mimo 
vedení pochválit. Pokud bych měl něco vytknout, tak 
je to možná přísnější určení priorit. Nemyslím, že by-
chom měli mít přihlášku do všemožných dotačních 
titulů, obzvlášť pokud se pravděpodobnost úspěchu 
limitně blíží nule. Méně je někdy více. 

Je něco, o čem si v obci říkáte: Ano, to bych 
chtěl změnit co nejrychleji.

Ano. Jsou to nešťastné sběrné suroviny upro-
střed obce. Za tu krátkou chvíli v zastupitelstvu 
jsem pochopil, že tenhle problém nemá rychlé 
a jednoduché řešení. Bohužel. Takže nezbývá než 

dále s partnery jednat o jejich možném odchodu ze 
samotného středu obce. Myslím si, že až se tak sta-
ne, srdce nejednoho Líbezničana skutečně zaplesá. 

Druhou takovou věcí je školka. Přestože předchozí 
vedení v této věci udělalo určitě víc než řada jiných 
obcí, stále to nestačí. V zastupitelstvu na toto téma 
určitě povedeme debatu, jak situaci dál zlepšit.

Na chvíli si můžete hrát na prognostika. Jak 
bude obec vypadat v roce 2014?

Klidnější po obchvatu. Hezčí na náměstí. Ne-
zhyzděná sběrem šrotu v srdci. To by mohlo stačit 
a nad hlavami nám tu bude lítat jenom na Ruzyň.

Jak dlouho v obci žijete? Dá se říct, že jste 
tu už zakotvil?

Mám to jednoduché, protože jsem se zde na-
stěhoval dva dny po narození mé dcery, takže se 
mně to dobře počítá a Lucka jde příští rok do školy. 
Moje rodina je tady moc spokojená, v Líbeznicích 
se nám líbí. Opravdová obec podle mě musí mít 
vlastní školu, kostel a hospodu. Tady nic nechybí.

Jaká je vlastně Vaše profese? Právnický 
a medicinský titul zároveň se moc často u jed-
noho člověka nevyskytuje.

Snažím se o to, aby se k českým pacientům 
dostala nová moderní léčba pro léčbu rakoviny 
a dalších těžkých nemocí. Pracuji pro americkou 
biotechnologickou společnost a při své práci vy-
užívám znalostí jak z oblasti medicíny, tak práva. 
Ač využívám obě, klasický doktor ani právník, jak si 
je většina lidí představuje, nejsem.

Kdyby byly zítra komunální volby. Kandido-
val byste znovu? Co Vás na tom láká?

Moje kandidatura vloni na podzim bylo rozhod-
nutí na poslední chvíli a zvolení celkem slušným 
překvapením. Pro mě je to nová zkušenost, příle-
žitost, jak se potkat s novými lidmi a svými názory 
přispět k hledání správných rozhodnutí. Nechci jen 
sedět a nadávat na poměry, proto jsem také kandi-
doval a šel bych do toho znovu.

-na-

Výrazným omezením je pro řadu řidičů fakt, že 
úsek dálnice mezi sjezdem na Březiněves a na Zdi-
by je zpoplatněný. Podle reakce Ministerstva do-
pravy ani nejpádnější argumenty toto zpoplatnění 
neodstraní. Dopravy se Líbeznice nikdy úplně ne-
zbaví. K výraznému zklidnění ale bezpochyby do-
šlo. Dlouhé kolony před semafory vytvářejí dojem, 
že projíždějících aut tolik neubylo. V případě plné 
zátěže bez funkčního obchvatu by ale zácpy byly 
nesrovnatelně horší. Intervaly (delší kvůli samotné 
stavbě) umožňují, aby každých 5 minut projelo 
obcí přibližně 20 automobilů. Při rovnoměrném 
rozložení dopravy by tak maximální počet pro-
jíždějících aut představoval necelých 6 tisíc den-
ně. Vzhledem ke slabšímu nočnímu provozu tak 
reálná zátěž nepřesahuje 4 tisíc automobilů. Proti 
25 tisícům aut před zprovozněním obchvatu je 
to bezpochyby velice významná úleva. „Uvidíme, 
na jakých hodnotách se doprava ustálí po dokon-
čení kanalizace a odstranění semaforů. Budeme 
to samozřejmě pozorně sledovat a vyhodnoco-
vat,“ uzavírá Jan Vondáš. 

-na-

zácpy. „Další jednání s vedením ŘSD proběhnou ještě 
do konce srpna. Usilujeme o to, aby co nejdříve došlo 
alespoň k dílčím úpravám. Finální řešení by ale mělo 
zahrnovat bypas kruhového objezdu a novou sjezdo-
vou rampu ve směru od Prahy,“ doplňuje předseda 
líbeznického dopravního výboru Jan Vondráš. Kvůli 
nedostatku finančních prostředků jsou ale prý sou-
časné možnosti ŘSD značně omezené.

Kvůli výstavbě kanalizace je v současnosti provoz 
v centru obce řízen semafory. „Je to zároveň nej-
účinnější způsob, jak řidiče naučit jezdit po obchva-
tu,“ říká starosta Martin Kupka a dodává: „Sna-
žíme se navíc řidiče nabádat k cestě po obchvatu 
i prostřednictvím billboardu, který je před sjezdem 
do Březiněvsi. Využít jsme mohli jen plochu vlevo 
od dálnice, protože všechny plochy napravo jsou 
dlouhodobě obsazené. Dva poutače jsme nově 
umístili do centra obce. Víc pro masivnější využití 
obchvatu udělat nemůžeme.“ 
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ROZHOVOR
Požárům je léPe 
Předcházet, to 
Platí i Pro zuby
Se začátkem školního roku – ve čtvrtek 1. září 
– se v Líbeznicích otevře nová zubní ordinace. 
Vedle paní doktorky Hlavičkové bude o zuby 
obyvatel Líbeznic pečovat MUDr. Sabina Leg-
nerová. Pár dnů před otevřením ordinace po-
skytla rozhovor Líbeznickému zpravodaji.

Co předcházelo otevření líbeznické ordinace?
Pracovala jsem jako zubařka v Roudnici nad La-

bem, odkud pocházím. Po krátké přestávce v jiné 
profesní oblasti a po mateřské jsem se k zubařské-
mu křeslu vrátila. Ve své ordinace ve Spálené ulici 
v Praze se starám o 2,5 tisíce pacientů. Od září je 
převezme kolegyně, kterou jsem před nedávnem 
přijala a sama se chystám do Líbeznic.

Co Vás sem přivedlo?
Obec nabídla prostor. Inzerce vyšla díky paní 

doktorce Hlavičkové i v odborných časopisech. 
Rozhodlo i to, že je tu ordinace, kterou si můžu 
nově zařídit a upravit podle svých představ. Pořizu-
jeme nové rentgenové přístroje, které představují 
špičku na trhu. Ráda bych v péči o pacienty uplat-
nila nejnovější technologie a na prvním místě jsou 
samozřejmě diagnostické zobrazovací metody.

Jaké přístroje to budou konkrétně?
Společně s paní doktorkou Hlavičkovou kupuje-

me velký moderní rentgen, který dokáže snímko-
vat s velkou přesností kompletní chrup. V ordinaci 
budu mít intraorální rentgen – takzvanou radiovi-
ziografii. Jde o velmi šetrnou zobrazovací metodu, 
která pacienty zatěžuje minimálním zářením. Je 
možné tak průběžně kontrolovat průběh léčby či 
dokonce zákroku.

Zubní ordinace MUDr. Sabiny Legnerové se 
otevře v září. Foto -na-

začala Stavba 
nového hřiště
Práce na stavbě nového multifunkčního hřiš-
tě v areálu líbeznických škol začaly ve středu 
27. července 2011.

Obec se do stavby hřiště mohla pustit jen díky 
podpoře Nadace ČEZ. Celkové náklady na stavbu 
a umělý povrch dosahují výše 1,2 milionu korun. 
Pomoc Nadace představuje 1 milion korun. Zbýva-
jících 200 tisíc Kč uhradí obec ze svého rozpočtu.

Symbolického prvního kopnutí se zúčastnili ře-
ditel Nadace ČEZ Ondřej Šuch, ředitelka líbeznické 
základní školy Ivana Pekárková, ředitelka líbeznic-
ké mateřské školy Martina Podlipná, starosta obce 
Martin Kupka a oba místostarostové František Zá-
vorka a Michal Doubrava.

Při slavnostním zahájení stavby předal ředitel 
Nadace ČEZ Ondřej Šuch do rukou ředitelek lí-
beznických škol šek na 1 000 000 Kč. „Záměr vy-
budování školního hřiště v Líbeznících je skvělý 
v tom, že obec nečeká jen s nataženou rukou, ale 
sama je velmi aktivní. Takový přístup podporujeme 
rádi,“ zdůraznil Ondřej Šuch. „Oranžové hřiště“ 

Ředitel Nadace ČEZ Ondřej Šuch přinesl Líbeznicím dobrou zprávu – milionový šek. Foto Rudolf Sedlák

Jak takový přístroj vypadá?
Jde o malé zařízení přímo v ordinaci lékaře. Pří-

mo na monitoru ukazuje velmi přesný obraz zubu. 
Dokáže zobrazit výskyt mezizubního kazu, kazu pod 
plombami či poddásňového kamene, který není 
možné odhalit jinak. Na druhý monitor uvidí pa-
cient, aby měl představu o svém problému, a díky 
kameře bude moci sledovat i průběh ošetření.

Jak má podle vás vypadat dobrá stomatolo-
gická péče?

Velký důraz kladu na prevenci. Snad ve všech 
oblastech je lepší požáry nehasit, ale předcházet 
jim. U zubů to platí dvojnásob. Léčení kazů v prvo-
počátku opravdu nebolí. Zato při zánětu zubního 
nervu si pacient bolesti užije. Všichni se ošetření 
u zubaře trochu bojíme, někdo více, někdo méně. 
Ti, co se bojí nejvíc, by ale měli chodit nejčastěji, 
aby přišli na to, že včasné zákroky jim bolest ušetří. 

Na prvním místě stojí samozřejmě prevence u dětí. 
A začíná tím, aby děti věděly, jak si správně čistit zuby. 
Stále se potkávám s řadou špatných návyků. Nebránila 
bych se v tomto ohledu ani spolupráci se školami. 

 Co může lékař udělat pro to, aby zákrok bo-
lel co nejméně?

Dnes je naštěstí velmi kvalitní anestezie neboli 
znecitlivění. Díky novým prostředkům se bez bo-

TÉMA

bude v dopoledních hodinách sloužit dětem ma-
teřské školy a žákům základní školy, v odpoledních 
hodinách potom široké veřejnosti.

„V Líbeznicích v posledních pěti letech přibylo 
700 obyvatel. Je to strmý rozvoj. V roce 2005 
v obci žilo jen 1300 obyvatel. V současnosti je 
nás více než 2000. Obec jen velmi obtížně tento 
rozvoj dohání. Díky novému hřišti u školy může-
me alespoň trochu dohnat dluh v oblasti potřeb-

ného sportovního zázemí,“ říká starosta obce 
Martin Kupka.

Stavbu realizuje líbeznická stavební firma Oltex, 
která zvítězila ve výběrovém řízení. Povrch hřiště 
budou tvořit plastové dlaždice Bergo položené 
na hutněném kamenivu. Mělo by se jednat o vhod-
nější řešení, než je umělý trávník zasypávaný kře-
mičitým pískem, kde je nutné každoroční údržba. 

-na-

lesti obejde i aplikace účinné látky. Tvrdím ale také, 
že důležité je i prostředí. Vlídné zacházení lékaře 
i sestry může přispět ke klidu a větší pohodě. A to 
je také nejlepší obrana proti zbytečnému strachu. 
Úsměv často vydá za několik injekcí.

Jste typ lékaře, který si podrobnosti léčby 
nechává pro sebe, nebo naopak pacienty in-
formujete co nejvíc.

Jsem určitě ten druhý typ. Na druhou stranu je 
povídání u zubaře trochu složitá a jednosměrná zá-
ležitost. Když má pacient otevřená ústa, tak toho 
mnoho nenamluví. Snažím se ale popsat problém 
i plánovaný zákrok co nejpodrobněji. Vysvětluji, 
co pacienta čeká, jak bude ošetření probíhat a co 
všechno budu v jeho ústech spravovat. Řadu vý-
konů hradí pojišťovny, ale některé jsou nehrazené. 
Pokládám za důležité, aby pacient předem věděl, 
za co si může připlatit a kolik ho to bude stát.

To povídání je hodně důležité u dětí. Tam může 
strach přinést úplně zbytečné slzy. Mám sama dvě 
děti, takže vím, o čem mluvím.

Jak budete v Líbeznicích ordinovat?
Počítám s ordinačními hodinami až do šesté hodiny 

večerní, aby i lidé, kteří se vracejí z práce v Praze, měli 
do ordinace snazší přístup. V pondělí budeme začínat 
až po obědě. Jinak tu budeme vždy od rána a kratší 
ordinace bude v pátek. V časech, kdy nebudu ordino-
vat, se bude sestřička věnovat dentální hygieně.

Nepředpokládám, že by si sama čistila zuby. 
Co tím myslíte?

Bude k dispozici v ordinaci a bude radit, jak a čím 
si správně čistit zuby. Ona sama může odstranit 
zubní kámen. V pražské ordinaci jsme museli do-
konce čas pro tyto služby rozšířit a angažovat další 
specialistku na dentální hygienu.

Zjevně se do líbeznické ordinace těšíte. Váže vás 
k tomuto místu i něco osobně, nejen profesně?

Bydlíme s rodinou v Hovorčovicích. Do práce to 
budu mít kousek. Těším se, že budu mít mezi paci-
enty i své sousedy. Doufám jen, že za mnou nebu-
dou chodit i o půlnoci.

-mk-
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KRÁTKÉ ZPRÁVYZe ŽIVOTA SPOLKŮ
tábor dívčího 
oddílu SkautSkého 
StřediSka Willi 
líbeznice

Na naše tradiční tábořiště v bývalém vojenském 
prostoru u Mimoně jsme vyrazili letos na začátku 
července v trochu jiném složení. Poprvé se totiž konal 
samostatný tábor dívčího oddílu. Při návštěvě byste 
spatřili hezké mladé slečny, jak vaří v kuchyni, nosí 
vodu na mytí rukou z řeky, sekají dříví, jezdí na nákup 
nebo tahají těžké barely s pitnou vodou, odpočívají 
v tee-pee nebo stanech, hrají na hudební nástroje 
nebo s herním zápalem běhají po lese. V noci bys-
te pak narazili na celou noc bedlivě střežící hlídky. 
Předsudky, že v takovém množství dívek není možné 
slyšet vlastního slova nebo že se všechny navzájem 
pomluví a pohádají, pusťte, prosím, z hlavy. 

Na našem táboře byl prostor pro zábavu, odpo-
činek i práci, a hlavně pro ty druhé. 

Za pěkného počasí a při ranních rozcvičkách 
jsme se koupaly v přilehlé Ploučnici, několikrát 
vyrazily i mimo tábor na vícedenní výpravu nebo 
přespání pod blízkým převisem. Zmiňovanou řeku 
jsme sjížděly i na lodích.

Skrze vybrané zvíře jsme se snažili proniknout 
do tajů místní přírody, a vznikly tak čtyři přírodo-
vědné projekty, jejichž ústředními postavami byli 
Tydla a Špidla (dva chrobáci), pět Mimoňů (brouci 
roháči), mravenci a motýlice obecná.

Ve skautském duchu všestranného rozvoje jsme 
také sportovaly, z drátků, korálků a bavlnek vytvá-
řely různé ozdoby pro sebe nebo dárky pro ostatní.

O program se staral tým zkušených vedoucích. 
Jednou z jeho částí byla také etapová hra, letos 
na téma indiánů. Neuváženými kroky při cestě 

do tábora byl rozzuřen duch Soumračné hory, 
přes kterou jsme se měly dostat na dobrá loviště. 
Porušením zákazu vstupu na starobylé pohřebiště 
jsme byly vykázány za řeku, abychom se za dvanáct 
dní pokusily získat smírnou oběť pro ducha a ten 
by nás pak pustil na dobrá loviště. Čtyři indiánské 
kmeny bojovaly o suroviny, lovily bizony, kradly orlí 
vejce a očarovávaly své totemy. V okamžiku zúčto-
vání však oběť vítězného kmene nestačila, a proto 
se všichni museli spojit v jeden kmen, aby ducha 
Soumračné hory usmířili. 

Oproti pesimistickým předpovědím nám pršelo 
jen velmi málo, protože naše veselá nálada všechny 
černé mraky, hromy a blesky zahnala do bezpečné 
vzdálenosti. 

Největší dík patří všem, kteří se na přípravě 
a chodu tábora podíleli, všichni to dělali ve svém 
volném čase, zcela zdarma, ale o to s větším elá-
nem a radostí!

Veronika Konopásková,
hlavní vůdkyně tábora

Indiánskou stezkou. Foto Roštěnka

tábor oddílu 
rodinného 
Skautingu tornádo 
16.–23. 7. 2011
Věřte, nebo nevěřte, po Ploučnici letos při-
plula námořnická posádka. A ne jen tak leda-
jaká! Do lodi Tornádo (kterou postavili naši 
tatínci za jedno odpoledne převážně z toho, 
co les dal) nasedlo každý den neuvěřitelných 
dvacet jedna pruhovaných triček. (To dvacá-
té druhé bylo letos ještě v kočárku.)

Pod vedením neohroženého kapitána a kormi-
delníka naši námořníci denně vyplouvali za jedním 
ze známých souhvězdí. Seznámili se při tom s ma-
pou hvězdné oblohy a objevili krásu bájí a legend, 
které se vztahují k souhvězdím Orla, Herkula, Lyry, 
Labutě, Kasiopeji, Malého medvěda a Velké med-
vědice. Při plavbě nechybělo však ani dobrodružství 
a hlavně legrace, ať už při bojovkách v lese, olym-
pijském klání, výletě po okolí či návštěvě ostrovů 
umění nebo vynálezů. Závěrečné kroky našich ná-
mořníků vedly potom do tajemné jeskyně poznání, 
kde každý z nich objevil svůj vlastní poklad nevý-
slovné hodnoty…

Radost malých námořníků nezkazil dokonce ani 
vytrvalý, bezmála třídenní déšť. Jeho důsledkem 
se totiž Ploučnice vylila ze svých břehů a naše loď 
Tornádo, která do té doby kotvila na břehu, byla 
konečně (i když proti naší vůli) spuštěna na vodu! 

Pavla Zarembová

Loď Tornáda nakonec vyplula. Foto Petr Zaremba

n Dokončování komunitního centra. V budově 
č.p. 142 v tak zvané Staré škole v těchto dnech 
finišuje rekonstrukce komunitního centra. To bude 
od září sloužit jako prostor otevřený všem líbez-
nickým spolkům pro jejich činnost. Svá setkání tu 
budou moci pořádat baráčníci, zahrádkáři, hasiči, 
senioři, sokolové i svaz invalidů. Zejména v zimě se 
tu budou konat pravidelné schůzky skautských od-
dílů a celoročně kroužky Stonožky. V případě zájmu 
se může od října rozběhnout filmový klub. V dopo-
ledních hodinách by v upravených prostorách moh-
lo působit také mateřské centrum. Zařízení bude 
samozřejmě bezbariérové, jeho využití pro všechny 
neziskové aktivity zdarma. 

• • •
n Sekání trávy a úprava zeleně. Líbeznické tech-
nické služby zajišťují pravidelné sekání trávy na veřej-
ných prostranstvích. Letošní léto si ale kvůli množství 
srážek vyžádalo zkrácení intervalů. Péče o zeleň tak 
tvoří významnou část letní práce technických služeb. 
Není ale v jejich možnostech zajistit sekání všech trav-
natých porostů v obci. I do budoucna se obec bude 
muset spoléhat na své obyvatele – majitele přilehlých 
pozemků ve starší i nové části Líbeznic, že při sekání 
svých trávníků posekají i trávu před svým plotem. Je 
to významná pomoc pro lepší prostředí v obci. Díky 
úspěšné dotační žádosti se podařilo získat od začátku 
prázdnin finanční podporu na další dva  zaměstnance 
technických služeb, kteří se starají o pořádek v obci 
a o základní zahradnickou údržbu zeleně. Společným 
cílem je, aby byly Líbeznice co nejpohlednější. 

POZVÁNKY
n Nezisková organizace Stonožka Líbezni-
ce, o.s. připravuje pro nadcházející školní 
rok otevření osvědčených kroužků pro děti: 
keramika pro předškolní děti i školáky, anglič-
tina, modelářská a tvůrčí dílna. Nově chceme 
nabídnout kroužek moderního tance pro kluky 
i holky (street dance) a zejména pro kluky flor-
bal. Přesný rozvrh jednotlivých aktivit oznámíme 
v první polovině září. Aktuální informace a při-
hlášky najdete na www.stonozka-libeznice.cz. 
Moc se na vás těšíme!
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BLAHOPŘÁNí

n Bioodpad. Sběr biologického odpadu se v Lí-
beznicích rozběhl na začátku července. Každou 
lichou sobotu se speciální hnědé nádoby vyvážejí 
všem, kteří se do projektu zapojili. Přidat se samo-
zřejmě mohou další zájemci. Stačí přijít na Obecní 
úřad a zaplatit poměrnou částku z původní le-
tošní ceny (300 Kč za nádobu 120 litrů, 550 Kč 
za nádobu 240 litrů) a nádobu si vyzvednout.

• • •
n Odstranění mezideponie. Na začátku srpna 
se podařilo odvézt navezenou zeminu z lokality 
u zdravotního střediska. Z Líbeznic ale úplně ne-
zmizela. Posloužila k terénním úpravám v blízkosti 
obchvatu. Jen tak bylo pro obec finančně možné 
se nevzhledného historického dědictví zbavit. Zbý-
vá ještě plochu upravit. Pokud by se podařilo do-
mluvit další pomoc ze strany firem dokončujících 
obchvat, došlo by ještě ke snížení břehu při vyústě-
ní ulice Sportovní do Východní a vytvoření nového 
stání pro automobily proti sběrnému dvoru. Obec 
v současnosti hledá cestu, jak celou lokalitu upravit 
do podoby příjemného „zeleného“ prostranství. 
Je to příležitost pro všechny, kteří by chtěli pomo-
ci sponzorským příspěvkem. První změny by pak 
mohly být vidět ještě v letošním roce. Na místě platí 
samozřejmě přísný zákaz skládky odpadu.

líbeznické 
PoSvícení 2011

Touto zprávou bych vás všechny chtěla srdečně 
pozvat na LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ, které je již dlouho-
dobou stálicí v kulturním programu naší obce. Letos 
jsme pro vás přichystali překvapení v podobě změny 
místa konání, a to kvůli výstavbě kanalizace, která 
probíhá v okolí náměstí, kde se posvícení každoročně 
odehrávalo. V sobotu 10. 9. 2011 vám ve 13 ho-
din otevřeme pomyslné brány na travnatém pro-
stranství vedle zdravotního střediska v Líbezni-
cích a budeme doufat, že vás naláká pestrý program 
a neodradí případný deštík. Letos o vaši přízeň budou 
bojovat opět dvě hudební scény. Na té hlavní vystou-
pí v průběhu odpoledne a večera Schovanky, Petr Po-
láček, Romská kapela, Excelence a Dasha. Program 
vyvrcholí koncertem Janka Ledeckého a celým dnem 
bude jistě bravurně provázet bavič Miloš Knor. Druhá 
alternativní scéna bude umístěna v Areálu zdraví. Ta 
nabídné vyžití milovníkům netradičních hudebních 
stylů. Mezi jednotlivými vystoupeními můžete nechat 
povozit děti na velbloudech, na koních, na všemož-
ných atrakcích, budete se moci podívat např. na his-

co Si Pod tímto Pojmem 
PředStavíme dneS?
Zpravidla lidovou veselici, hudbu, tanec, dobré 

jídlo, kolotoče, setkání s příbuznými, známými, 
možná ještě návštěvy kostela. Historie oslav po-
svícení vychází z charakteru kraje – úrodné nížiny 
v povodí řeky Labe. Hlavním způsobem obživy 
zdejších obyvatel bylo od pravěku zemědělství. 
Kvalita života závisela na dobré úrodě a hlavně 
na dostatku obilí, suroviny pro výrobu chleba.

V období, kdy většina plodin byla bezpečně ulo-
žena ve stodolách, což je v oblasti středních Čech 
konec léta či začátek podzimu, lidé tradičně bujaře 
oslavovali zakončení nejnáročnější fáze zemědělské-
ho roku. Šlo vlastně o díkuvzdání za dobrou úrodu. 

V dobách, kdy křesťanské náboženství v Če-
chách získávalo dominantní postavení nad původ-
ním pohanským, lidé postupně opouštěli pohanské 
zvyklosti, spojené s uctíváním bohů. V zemědělské 
populaci však byla tradice oslav silně zakořeněna. 
Křesťanství je nezakazovalo, ale dokázalo je ro-
zumně usměrnit. Slavilo se každoročně, tak jak lidé 
po generace byli zvyklí. Jen průběh oslav dostal cel-
kově jiný charakter. V období slavení pohanských 
tzv. díkůvzdání, vznikala nová tradice slavení po-
svěcení kostelů – posvícení.

v křeSťanSkých dobách Se Staví 
v obcích a měStech nové koStely 
Po dokončení kostelní stavby, na které se podíle-

lo celé okolí, byl kostel posvěcením uveden do pro-
vozu. Byl to tedy významný den pro celou obec. 
Ke slavnosti přijel biskup, protože kostel mohl po-
světit pouze on. Toto významné datum pro celou 
obec se každoročně připomínalo slavností nazvanou 
výročí posvěcení kostela neboli posvícení. První zprá-
vy o výroční slavnosti spojené s posvěcením chrámu 
jsou zaznamenány v Bibli při obnově jeruzalémského 
chrámu v době makabejské roku 164 před Kristem.

Slavilo se původně v příslušném dni, ale už od 16. 
století byly snahy přesunout posvěcení všech kostelů 
v diecézi na stejné datum. Císař Josef II. nelibě nesl, 

Odtud pochází tradice posvícení. Foto -na-

Blahopřejeme srpnovým jubilantům:
Borková Věra – 90 let, Mikolášová Božena – 
80 let, Korintová Zdeňka – 75 let, Hloušková 
Marie – 65 let, Tučková Hana – 65 let, 
Kulhánková Stanislava – 60 let, Vobora Zdeněk – 
60 let, Hájek Jiří – 60 let, Linhart Adolf – 60 let.

POZVÁNKA
torický šerm, na dětská taneční vystoupení a ohnivou 
šou. V průběhu odpoledne budete moci zavítat také 
do nově otevřeného komunitního centra. Večerní zá-
bava pod širým nebem bude již samozřejmostí. Ne-
budou chybět ani stánky s ruční řemeslnou tvorbou 
a různými dobrotami.

Na této akci se podílejí – Kulturní výbor obce 
Líbeznice, Skautské středisko „Willi“ Líbeznice, 
nezisková organizace Stonožka, Baráčníci, Zahrád-
káři, Hasiči, Obecní policie a 1. FC Líbeznice. Podě-
kování patří všem sponzorům.

Těšíme se na Vás. 
Šárka Kettnerová

předsedkyně kulturního výboru

líbeznické PoSvícení – hiStorické ohlédnutí

Program Líbeznického posvícení:
13.00 Zahájení Líbeznického posvícení
 JazzDeath Band
14.00 Romská kapela
15.00  Slavnostní otevření Komunitního 

centra (Martinova ulice č.p. 142)
15.30 Excelence
16.00 Petr Poláček
17.00 Schovanky
18.00 Dasha
19.00 Janek Ledecký
20.00 Zábava až do půlnoci

Změna programu vyhrazena

že lidé kvůli putování k posvícením do různých – 
i vzdálených – vesnic zanedbávali polní robotní prá-
ce. Stanovil proto pro celou svou říši jeden termín, 
svátek sv. Havla 16. října. Tak vzniklo císařské neboli 
havelské posvícení. Zavedením císařského posvícení 
se skutečná data posvěcení kostelů stala méně vý-
znamnými. Proto je těžko zjistit skutečné datum po-
svěcení líbeznického kostela. Různé prameny uvádě-
jí pouze rok, i v tom se ale různí – 1793, nebo 1795. 
U dnešního tzv. nového líbeznického kostela máme 
přesně doloženo jen datum posvěcení základního 
kamene dne 1. května 1788 biskupem Erasmem 
Kriegrem.

V Líbeznicích slavíme posvícení první neděli 
po svátku Panny Marie, který připadá na 8. září.

PoSvícení ve vzPomínkách
Přestože lidé měli na podzim plné ruce práce, 

posvícení, pouť a vlastně každá neděle, to byl pří-
kaz k odpočinku. O svátcích nepracovali, neřezali 
dříví, nesekali trávu, ale bavili se a odpočívali. Takto 
na posvícení v Líbeznicích vzpomínal v první olovině 
minulého století líbeznický rodák Vácalv Böhm: „Jo, 
posvícení to byla ale paráda. Maminka celý týden 
smejčila dům, čistila okna, chystala sváteční ubrus. 
Doma všechno vonělo a lesklo se čistotou. V pátek 
ráno brzy vstala. Zdělala z kila a půl až dvou kil mou-
ky těsta na posvícenské malé koláčky. Musely být je-
den jak druhý s jablkovými, hruškovými, švestkovými 
povidly, s tvarohu náplní, mákem, ale i s šimlem, tak 
se říkalo náplni z máku a tvarohu, nakonec je po-
sypala žmolenkou. Péct tyhle koláče, to nebylo jen 
tak. Maminka měla na sobě naškrobenou zástěru 
bílou jako labuť, sváteční. Posvícenské koláče, to 
byl obřad, a té nervozity, jestli jsem tam nedala moc 
tuku, nebo zase málo, aby vykynuly, aby se opravdu 
povedly. Když člověku na něčem záleží, říkala při-
tom maminka, tak to dopadne jinak. Když se koláče 
začaly sázet do trouby, musel jsem jít ven. K večeru 
dům voněl jako v pekárně na návsi. Na dvou žehlicích 
prknech byly narovnané posvícenské koláčky, jen se 
na ně srdce smálo, podle náplně v řadách. Mohl jsem 
si jeden vzít, od každého druhu, abych ‚okoštoval‘ 
a řekl mamince, jestli jsou jako ‚máslo‘. No, aby ne, 
když v nich bylo tolik lásky.“

Hana Závorková,
ředitelka Oblastního muzea Praha - východ
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Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28, Praha 8

Staré Ďáblice

nAbíZí sVé sLužby:
Sběrné suroviny

(železné a neželezné kovy, papír),
prodej mulčovací kůry, 

prodej písku, štěrku, kačírku, 
odvoz suti, odpadu.

Zajistíme betonové, maltové 
směsi. Demontáž menších

technologických celků.

KOntAKty:
tel. 602 284 298, 283 910 864


