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SLOVO STAROSTY✍TÉMA MĚSÍCE

Zpravodaj obce Líbeznice 

Číslo 11 • Ročník 9

listopad – prosinec 2011

LíbeznickýLíbeznický
zpravodaj

Číslo měsíce: 29 – to je počet nových občánků, 
kteří byli v listopadu přivítáni do naší obce.

Milí čtenáři,

docela nedávno uplynul rok od prvního zasedání 
nového obecního zastupitelstva po komunálních volbách. 
Líbeznice mají za sebou 12 měsíců s novým vedením 
na radnici. Vláda se obvykle hodnotí po 100 dnech.
My jsme si pro první velké hodnocení vybrali období delší.

Rok to byl bezpochyby zlomový. Zásluhu na tom 
si ale nové vedení může přisuzovat jen z malé části. 
Nejvýznamnější změnou bylo totiž zprovoznění 
obchvatu, na kterém předchozí vedení obce a matador 
líbeznických zastupitelstev Jan Vondráš pracovali více 
než deset let. Další velkou novinkou bylo zprovoznění 
nového pavilonu mateřské školy v lednu. I v tomto 
případě šlo ale o výsledek práce našich předchůdců.

Prvním velkým bojem se stalo ještě před koncem 
loňského roku zpracování připomínek pro proces EIA 
k vodochodskému letišti. Výsledkem společného úsilí 
mnoha dotčených obcí bylo rozhodnutí ministerstva 
o vrácení celé dokumentace k dopracování. Další dějství 
tohoto boje se odehrálo na začátku letošního října.

Velkou energii jsme od samého začátku vynakládali 
na poslední etapu výstavby kanalizace. Jde o jednu 
z největších obecních investic. Přesahuje totiž částku
31 milionů korun. Bez dvacitimilionové dotace 
Ministerstva zemědělství bychom stavbu spustit nemohli. 
Vzhledem ke stáří projektu, který putoval od jedné 
dotační žádosti ke druhé, je realizace poměrně náročná. 
Neobešla se samozřejmě bez řady významných změn. 
Ještě před koncem roku bude ale možné připojit 
k novému řadu většinu nemovitostí v centrální části obce.

Jako úspěšný a užitečný počin letošního roku se jeví 
rozšíření Obecní policie o dva strážníky.
To se díky příspěvkům dvou dalších obcí nepromítá 
negativně do rozpočtu obce, zato výrazně přispělo 
k akceschopnosti a dalšímu rozvoji naší obecní 
„ozbrojené složky“. Jsem přesvědčen, že i díky tomu
se můžeme cítit bezpečněji.

Zpracovali jsme celkem 9 dotačních žádostí. 
Všechny, které směřovaly ke Středočeskému kraji, 
skončily neúspěchem. Milým a těžce vydobytým 
překvapením se stalo Oranžové hřiště v areálu škol, 
které od září slouží i široké veřejnosti. Jako nečekaná 
pomoc ze stejného zdroje – tedy z Nadace ČEZ – přišly 
i prostředky na výsadbu nových stromů.

Na své vlastní prostředky jsme zůstali odkázaní 
při rekonstrukci komunitního centra Archa, které 
od poloviny září poskytuje střechu nad hlavou všem 
líbeznickým občanským aktivitám.

To je jen letmý výběr nejdůležitějších milníků 
letošního roku. Pevně doufám, že máme za sebou 
mnohem více dobrých rozhodnutí, než těch špatných. 
Nemůžeme se samozřejmě zavděčit všem a nikdy 
nebudeme mít v obecní pokladně prostředky 
na všechno, co bychom si přáli udělat. Věřím ale, že 
Líbeznice kráčejí s naší pomocí správným směrem. 
Právě to musíte posoudit Vy sami.

Ať se vám tak trochu bilanční číslo zpravodaje čte dobře.

váš starosta
Martin Kupka

Obec Líbeznice po letech velké dopravní zá-
těže mění tvář. V úterý 22. listopadu 2011 
v 10 hodin zahájilo zasazení prvního stro-
mu Na Chrupavce parkovou úpravu lokality 
u zdravotního střediska a zároveň Mírové-
ho náměstí. O symbolické zasazení prvního 
stromu se postaraly líbeznické děti spolu 
s aktivními seniory místních spolků. Ještě 
do Vánoc přibude v Líbeznicích celkem 28 
nových vzrostlých stromů v obou parcích.

S úpravou obou prostranství mohla obec Líbeznice 
začít díky dotaci Nadace ČEZ na výsadbu stromů 
ve výši 171 tis. Kč a také díky významné podpo-
ře místních obyvatel. Na vybudování parku na Mí-
rovém náměstí přispěli sami líbezničtí občané 
zatím celkem 115 tis. Kč. Celkové náklady na par-
kovou úpravu obou lokalit činí 1200 tis. Kč. Samotná 
obec tak ze svého rozpočtu zaplatí kolem 900 tis. Kč.

„Každého ovlivňuje prostředí, ve kterém žije. Zá-
leží na tom, zda se můžeme dívat do krásné zeleně, 
projít se třeba jen jednou za čas hezkým parkem, 
nebo hledět na tovární komíny, nevzhledné skládky 
a neudržovaná zákoutí. Rozhodli jsme se realizo-
vat ještě v letošním roce parkové úpravy na dvou 
místech – Na Chrupavce a na Mírovém náměstí. 
Chceme, aby se Líbeznice po letech neúnosné do-
pravní zátěže mohly nadechnout. K tomu nestačí 
jen snižovat počty projíždějících aut. K tomu je tře-
ba dalších změn, které by obec udělaly přívětivější,“ 
říká starosta Líbeznic Martin Kupka.

Na Mírovém náměstí proběhne v letošním roce jen 
první etapa úprav. Konečnou podobu dostane horní 
část náměstí až v polovině příštího roku, kdy se výraz-
ně zúží Mělnická ulice od Katranu směrem k Divadlu 

NOVÉ STROMY PRO LÍBEZNICE

kouzel. Zeleň se rozšíří i do míst nynějšího odbočova-
cího pruhu do Zdibské ulice. Přímo proti kostelu vyros-
te nová kašna s chrličem v podobě typické líbeznické 
ruční pumpy. Lavičky pod nově zasazeným javorem 
spojí s prostranstvím před kostelem zvýšený přechod 
pro chodce, který by měl sloužit i jako přirozené ome-
zení tranzitní dopravy. Podobu parku na Mírovém 
náměstí včetně netradičních laviček a kašny navrhli 
Zdeněk Rychtařík a Tereza Mandíková z renomova-
ného architektonického ateliéru Vyšehrad.

NOVÝ POHLED NA CHRUPAVKU
Pro park Na Chrupavce vzniklo už v předchozích 

letech několik návrhů. Všechny ale počítaly s tím, 
že zeminu z nevzhledné deponie bude nutné využít 
k vybudování několika valů. Díky stavbě obchvatu 
se ale podařilo více než tisíc tun zeminy odstranit 
jinak. Mohl tak vzniknout návrh parku, který více 
odpovídá vesnickému rázu krajiny. Jeho autorkou 
je Barbora Eismanová ze společnosti Zahradní archi-
tektura Ing. Ivan Marek. Nedávno navrhla například 
úpravu parku v Lázních Toušeni a získala za tuto rea-
lizaci ocenění Park roku. Jednou z podmínek zadání 
bylo zachovat dostatečně volný a otevřený prostor 
pro další líbeznická posvícení a další podobné akce. 
Významnou injekcí pro úpravy prostranství Na Chru-
pavce je zmíněná dotace Nadace ČEZ. 

„Těší mě, že pomoc naší nadace přispěla k tomu, 
že se v Líbeznicích mohli do parkových úprav pus-
tit. Věřím, že se díky tomu prostředí pro život v obci 
zlepší,“ zdůraznil ředitel Nadace ČEZ Ondřej Šuch.

V parku Na Chrupavce zasadí zahradnická fi rma Jin-
dřicha Bursíka 22 vzrostlých stromů. Mírové náměstí 
by mělo nově doplnit šest vzrostlých listnatých stromů.

František Závorka 

Osud hlavního stromu je v rukách líbeznických dětí. Foto -mk-
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ROZHOVOR

DOPRAVA NESMÍ 
OMEZOVAT ŽIVOT 
LÍBEZNIC

Stál na začátku bojů o líbeznický obchvat. 
Spoluzaložil sdružení Bezpečné Líbeznice, které 
je jedním z nejsilnějších uskupení v líbeznickém 
zastupitelstvu. Vedl jeho úspěšnou kandidátku 
i před loňskými volbami. Je přirozeným garan-
tem všech významných změn v oblasti dopravy 
v obci. Letošní rok znamenal pro Jana Vondráše 
naplnění dosavadního úsilí i start nových aktivit. 
Jeho ohlédnutí za přelomovým rokem 2011 v lí-
beznické dopravě přináší následující rozhovor.

Více než deset let aktivit, soustavného tla-
ku a jednání bylo v polovině léta korunováno 
úspěchem – po líbeznickém obchvatu začala 
jezdit auta. Dostavil se pocit zaslouženého 
uspokojení? Alespoň na chvíli?

Ano, pocit zadostiučinění za léta práce a soustav-
ného tlaku na orgány státu se dostavil. Trval však 
přesně jen 7 týdnů – tj. do doby, než se odstranily se-
mafory provázející výstavbu kanalizace v obci. Co mě 
však opravdu potěšilo, bylo osobní poděkování řady 
starousedlíků za dotažení celého dlouholetého snaže-
ní do konce. Před 10 lety mi totiž mnoho lidí říkalo, že 
obchvat stejně nikdy neprosadíme, že už tady takové 
pokusy byly a vždy skončily neúspěchem…

Po dvou měsících částečného uzavření Líbez-
nic kvůli výstavbě kanalizace se do obce znovu 
hodně aut vrátilo. Čím si to vysvětlujete?

Bohužel se naplnily mé nejčernější obavy, že kvůli 
neřešené situaci se sjezdem ze Staré pošty z D8 na I/9 
a malé kapacitě kruhového objezdu na příjezdu 
od Líbeznic se část vozidel bude vracet na původní 
trasu po II/243. V celé záležitosti jsme od roku 2003 
vyvolali řadu jednání, avšak nikdy se nepodařilo spojit 
výstavbu sjezdové rampy s výstavbou obchvatu. Dů-
vody bych zde ale nerad široce rozebíral. Byly zejmé-
na kompetenční a také spojené se zcela protichůdný-
mi zájmy kolem „obchvatu“ Březiněvse.

Zásadní úzké hrdlo a překážku pro efektivněj-
ší využití obchvatu představuje křížení s dálnicí 
u Zdib. Spolu se starostou a místostarostou obce 
jste hned po zprovoznění obchvatu rozběhl dal-
ší jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic. K čemu 
už vedla a k čemu by měla vést do budoucna?

Ano, již v průběhu března 2011 se mi na osob-
ním jednání s tehdejším ředitelem ŘSD podařilo 

Má vize s pracovním názvem „7 kroků k míru“ za-
hrnuje souhrn opatření, která se musí v příštích dvou 
letech učinit, aby nastal v Líbeznicích skutečný klid 
od tranzitní dopravy a skončil již 10letý boj s úřady 
o právo na bezpečný a klidný život v obci. Není prostě 
možné, aby byl za cca 600 mil. Kč vybudován obchvat, 
který je nefunkční a občané byli nadále vystaveni živo-
tu v karcinogenním prostředí a rizikům havárií a střetů 
chodců s tranzitní dopravou. Poslední událost na pře-
chodu u večerky je dostatečným varováním.

Tedy: 
1. Dopravní opatření na výjezdu z D 8 (napojovací 

pruh) – již dokončeno.
2. Instalace zákazů vjezdu do obce pro nákladní 

automobily z obchvatu a od Měšic – v realizaci.
3. Realizace dvou světelných semaforů v obci 

v místech největších rizik pro děti – u kapličky 
a u večerky. Realizace 2012.

4. Zúžení silnice na náměstí, instalace dvou zvýše-
ných přechodů, snížení rychlosti. Realizace 2012.

5. Vybudování by-passu u kruhového objezdu při 
nájezdu na D8 z obchvatu. Realizace 2012.

6. Dopravní opatření na nově vzniklém úseku 
silnice III. třídy v obci. Realizace 2012.

7. Vybudování sjezdové rampy z D8 na I/9 a dosa-
žení plynulého odbočování směrem na obchvat. 
Realizace 2013?

Nejste ale jen hybatelem dopravních změn 
v obci. Stejnou roli hrajete i v líbeznickém ping 
pongu. Jak se po této stránce podařil poslední rok?

Nové sezona v celostátní 3. lize začala pro nás 
opravdu skvěle. Předsezonním cílem bylo totiž je-
diné – v konkurenci velkých městských oddílů se 
zachránit. Důvodem byl fakt, že ukončil činnost 
náš druhý nejlepší hráč a odešel také 4. hráč zá-
kladní sestavy a náhradu jsme nesehnali. Soutěž 
jsme zahájili třemi vítězstvími nad mužstvy TTC 
Kladno, TTC Litoměřice a Slavoj Ústí nad Labem. 
Po třech kolech jsme dokonce vedli bez ztráty bodu 
tabulku, nyní po 9. kole jsme na čtvrtém místě, ale 
pouze 3 body za prvním TTC Jirkov. Pokud uspěje-
me příští víkend v Novém Boru a Liberci, budeme 
hrát s TTC Bělá 11. 12. v domácím prostředí o třetí 
místo! Tímto bych chtěl také zájemce o stolní tenis 
na toto utkání srdečně pozvat. 

Jaká je vaše vize Líbeznic za pět a za deset let?
Je ještě mnoho úsilí a práce před námi. Nicméně 

hlavní úkol – kanalizace je již téměř splněn. Pro-
to je v popředí stále otázka dopravy – tzn. klidné 
a bezpečné Líbeznice defi nitivně bez tranzitní do-
pravy, ale i bez přeletů letadel na letiště Vodocho-
dy, s nově upraveným a zklidněným centrem obce 
a dobudovanou infrastrukturou. Prostě aby byly 
Líbeznice skutečně líbezným místem pro život.

-mk-

UDÁLOST

VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ
V sobotu 12. listopadu 2011 ožila svatební 
síň Obecní úřadu Líbeznice dětskými hlasy 
a hlásky. Konalo se tu již tradiční vítání no-
vých občánků do obce.

Konec roku 2010 a celý rok 2011 byl pro obec 
vskutku plodný. Při vítání občánků se sešlo v doprovodu 
rodičů, sourozenců, babiček, dědečků a dalších 
příbuzných celkem 29 dětí. Starosta obce Martin Kupka 
malé občánky důstojně přivítal. Stejně jako v loňském 
roce přibyla do obce také dvojčátka, tentokrát to byli 

chlapci. Vítání provázel i malý kulturní program, který 
připravily děti z Mateřské školy v Líbeznicích pod 
vedením učitelky Štěpánky Oliveriusové. 

Každé dítě dostalo od obce malý dárek a také 
fotografi e, které budou v rodinném albu jejich 
vstup do života v obci připomínat. Vítání občánků 
pořádá obec vždy jednou za rok, takže se při něm 
scházejí jak čerstvě narozená miminka, tak i děti, 
které si na malou slavnost dojdou téměř po svých. 
Tuto tradici chceme rozhodně v naší obci zachovat 
i do budoucna. Pamětní zápis o slavnostním uvítání 
do života zůstává uchován pro další generace. 

Letos jsme do obce přivítali tyto děti: Vojtěch 
Grunt, Adam Šádek, Matyáš a Tomáš Pechačovi, 
Kristýna Svobodová, Kryštof Kulíšek, Anna Hejtíková, 
Viliam Jacko, Elen Zachařová, Zuzana Bártová, Petr 
Lichnovský, Miroslav Šmíd, Alžběta Jarošová, Lukáš 
Příhoda, Xavier Kulda, Václav Šrubař, Tadeáš Červený, 
Dominik Kružík, Laura Kloutvorová, Michal Novák, 

Matěj Otáhal, Adam Charvát, Khadijah Mustapha, 
Alžběta Bejblíková, Zdeněk Cincibus, Filip Veselý, 
Kryštof Suchomel, Ella Pöpperle a Adam Hilský. 

Lucie Vörösová,
matrikářka 

Přání šťastným maminkám. Foto M. Hvězda

dohodnout, že vybudování sjezdové rampy a by- 
passu u kruhového objezdu na Staré poště je 
nezbytným krokem k tomu, aby se stal obchvat 
skutečně funkčním. Ihned po zprovoznění ob-
chvatu jsme na celé záležitosti začali s vedením 
obce a ŘSD pracovat. Věci se tedy po téměř osmi 
letech konečně hnuly kupředu. Na jaře by se měl 
vybudovat by-pass a v následném roce – pokud 
vše půjde, také přímá sjezdová rampa na I/9. Tyto 
kroky odstraní největší problémy s průchodností 
křížení s D8. 

Jak hodnotíte změnu, kterou se podařilo re-
alizovat v uplynulých třech týdnech?

Prvním viditelným krokem aktivit spojených 
s průchodností křižovatky na D8 jsou dopravní 
opatření (tzn. paralelní napojovací pruh a trasová-
ní komunikace) na výjezdu z D8. Auta odbočující 
nyní na Líbeznice mají přeci jen více prostoru a času 
na odbočení a výjezd se urychlí. Nicméně je to jen 
doprovodné opatření, které podstatu problému 
nevyřeší. Druhým krokem je prosazení zrušení zpo-
platnění úseku D8 od Březiněvsi na Starou poštu 
od 1. 1. 2012, což je také jeden z faktorů, který 
využití obchvatu významně ovlivňoval.

Do poloviny příštího roku by mělo význam-
nými změnami projít Mírové náměstí. Spolu 
se zúžením komunikace bude možné rozšířit 
a dokončit samotný park. Jakou podobu může 
mít Mírové náměstí pro motoristy?

Na urbanistickém a dopravním řešení se nyní 
intenzivně s pomocí projektantů pracuje. Cílem je 
vytvořit stav, kdy bude náměstí plnit skutečně funk-
ci klidného a bezpečného středu obce s možností 
odpočinku, bez stresu z projíždějící tranzitní dopra-
vy. Opatření tedy povedou k maximálnímu ztížení 
průjezdu tranzitní dopravy mimo jiné také vybu-
dováním dvou zvýšených přechodů (tzv. „sleeping 
policemanů“), snížení rychlosti na 30  km a dalších 
opatření.

Co je podle vás ještě možné udělat pro to, 
aby se doprava v Líbeznicích uklidnila?
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LÍBEZNICE KULTURNÍ
Rok od loňských komunálních voleb je příleži-
tost pro ohlédnutí, co se za ten čas změnilo v lí-
beznické kultuře. Slyšeli jsme od mnoha lidí, že 
by bylo dobře, kdyby Líbeznice ještě více ožily 
a nemuselo se za kulturou jezdit jen do Prahy. 
Pohled zpět do kalendáře ukazuje, že se na spl-
nění tohoto přání hodně zapracovalo. 

24. 12. 2010 – Vánoční setkání s punčem a bet-
lémským světlem – pokus o založení nové vánoční 
tradice, lahodný punč, sousedské setkání a společ-
ný zpěv koled úspěšně bojovaly proti nepříjemné-
mu počasí, nejtěžší bylo udržet ve větru plaménky 
betlémského světla.

• • •
5. 2. 2011 – Vepřové hody – překvapivě velká účast 
– až 400 gurmánů, jarní počasí a sousedské poví-
dání nad ovarem a jitrničkami.

• • •
26. 2. 2011 – Karneval – 152 krásných masek, bo-
hatá tombola, tanec a řádění s Vandou a Standou, 
před jejich uměním zabavit děti klobouk dolů! 

• • •
25. 3. 2011 – Maškarní zábava – rej masek, tanec 
až do rána na parketu, těžké rozhodování poroty 
o vítězích, důkaz, že Líbeznice nejsou xenofóbní – 
vyhrály dvě muslimské ženy.

• • •
23. 4. 2011 – Farmářské trhy – všemožné dobroty 
na dosah ruky a hlavně z místních luhů a hájů.

• • •
29. 4. 2011 – Setkání s Terezou Brodskou a jejími 
hosty ze seriálu Ulice – známé tváře přijely velice 
ochotně, bez nároku na honorář, příjemné povídá-
ní v přátelské atmosféře.

• • •
12. 5. 2011 – Filmový večer – Kuky se vrací... snad 
se vrátí někdy příště, jediná akce, kterou bylo nutné 
pro malý zájem zrušit.

• • •
13. 5. 2011 – Školní zahradní slavnost – nová líbez-
nická oslava Dne matek na zahradě základní školy 
s vystoupením dětí a s divadlem pro děti na závěr. 

Posvícení přesídlilo Na Chrupavku. Foto V. Mikoláš 

KULTURA

BLAHOPŘÁNÍ

POZVÁNKY

VÁNOCE V LÍBEZNICÍCH 2011
Adventní koncert skupiny JAZZDEATH
Tradiční líbeznický předvánoční hudební večer s jaz-
zový mi rytmy se uskuteční v kostele sv. Martina v ne-
děli 11. prosince 2011 v 16 hodin. 

Setkání s vánočním punčem
a betlémským světlem
Na Štědrý den – v sobotu 24. prosince od 14.30 
hodin – vás obec Líbeznice, líbezničtí skauti, hasiči 
a Kulturní výbor obce Líbeznice zvou na společné 
Setkání s vánočním punčem a betlémským světlem. 
Přijďte si před kostel sv. Martina zazpívat koledy, po-
přát klidné svátky sousedům a ohřát se lahodným 
vánočním punčem. Každý si přineste svůj vlastní hr-
neček na punč, abychom nerušili vánoční atmosféru.

Půlnoční mše
Tradiční půlnoční mše začne v líbeznickém koste-
le sv. Martina na Štědrý den ve 22 hodin. Přinese 
koledy a pastorely českých mistrů. Účinkovat bude 
Komorní chrámový sbor z Líbeznic. Na trubky za-
hrají členové rodiny Řápkových z Bořanovic. Pro-
vedení bude řídit a na varhany hrát Lucie Stollová.

Česká mše vánoční na Silvestra
Také v poslední den roku 2011 zazní v líbeznickém 
kostele sv. Martina od 16 hodin Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby. Spoluúčinkovat budou mělnický 
chrámový sbor, hudebníci místní a hosté z různých 
pražských těles. Na varhany zahraje dómský varha-
ník Otto Novák. Provedení bude řídit Lucie Stollová.

Karel Stoll

PAVEL TRÁVNÍČEK
A ZDENĚK IZER
V LÍBEZNICÍCH

Kouzla a Vánoce patří neodmyslitelně k sobě. 
V prosinci líbeznické Divadlo kouzel uvádí vánoční 
speciál plný úžasných kouzel a legrace nejen pro děti 
s názvem Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek, 
ale Kožíšek! Přijďte prožít s dětmi pravé kouzelnické 
Vánoce… Líbeznické divadlo připravilo pro místní ob-
čany na začátek příštího roku dvě hostující představe-
ní pro dospělé. První je úspěšná komedie Sborovna, 
kterou uvádí Divadlo Pavla Trávníčka 7. února 2012. 
Vedle principála se můžete těšit na Uršulu Klukovou, 
Kateřinu Kornovou a další. Dále jsme pro vás připra-
vili premiéru nové zábavné show všestranného bavi-
če Zdeňka Izera. Rozhodně to jako vždy bude těžký 
útok na naše bránice. Všechny příznivce humoru 
zveme 29. března 2012. Vstupenky doporučujeme si 
zařídit s předstihem, již jsou v předprodeji. Aktuální 
program našeho divadla naleznete vždy na www.di-
vadlokouzel.cz. Vstupenky si diváci mohou zakoupit 
vyjma pokladny divadla také každý den vyjma pondělí 
od 10.00 do 22.00 hodin v Restaurantu Katran, který 
se nachází přímo přes náměstí naproti divadlu.

Petra Pavlíková

Blahopřejeme listopadovým jubilantům:
Kreisingerová Hana – 89 let, Kačírková Eliška – 86, 
Pecková Marie – 80, Kráter Václav – 75, Štemprok Ja-
roslav – 75, Kotosová Nina – 70, Oliverius Josef – 70, 
Tomanová Zuzana – 60, Řepa Oldřich – 60, Studený 
Karel – 60, Fořtová Eva – 60, Košinová Jaroslava – 60. 

11. 6. 2011 – Dětský den – den plný dětského smí-
chu a krásného počasí.

• • •
25. 6. 2011 – Mammutfest – letní festival, jak má 
být – sluníčko, pohoda, hudba, přátelé.

• • •
28. 7. 2011 – Líbeznický obchvaťák – kulturně 
sportovní podvečer na zbrusu novém obchvatu 
těsně před jeho zprovozněním, přes 500 občanů 
a občanek Líbeznic a okolních obcí se přišlo podí-
vat na fotografi e Václava Mikoláše dokumentující 
celý průběh stavby, nejodvážnější účastníci se za-
pojili do soutěže na kolech a in-linech o unikátní 
titul „Líbeznický obchvaťák“, s ohledem na povoz 
na komunikaci se další ročník neplánuje dříve než 
za sto let.

• • •
27. 8. 2011 – LíbezniceFest – příspěvek líbeznic-
kých Varanů do kulturního kalendáře obce zkrápě-
ly kapky vytrvalého srpnového deště, dobrá nálada 
přesto v kalužích neutonula.

• • •
10. 9. 2011 – Posvícení – nové místo překvapilo 
a většinu návštěvníků nadchlo, účast tradičně vyso-
ká – 1450 platících diváků.

• • •
27. 10. 2011 – Autorské čtení Michala Viewegha 
– náš nejčtenější autor se ukázal jako sympatický 
společník, většina účastnic odcházela nadšená ne-
jen jeho čtením, ale i neformálním povídáním.

• • •
26. 11. 2011 – Adventní koncert, vánoční trhy 
a dětská dílnička v Arše – milé zakončení roku, vá-
noční dobroty a příjemná atmosféra, a také krásné 
vydechnutí, když se rozsvítil nový líbeznický vánoč-
ní strom. 

• • •
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kte-
ří nám při těchto událostech pomáhali – Skaut-
ské středisko Willi Líbeznice, nezisková orga-
nizace Stonožka, zahrádkáři, baráčníci, obecní 
policisté, pracovníci technických služeb, hasiči. 
A hlavně děkujeme vám, naši milí spoluobča-
né, za vaši přízeň a za váš zájem.

Šárka Kettnerová,
předsedkyně Kulturního výboru

obce Líbeznice
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TÉMA

PROSINEC 2010
Odpor proti rozšíření letiště ve Vodochodech
Obec zorganizovala veřejnou debatu ke zveřej-

nění dokumentace EIA pro záměr rozšířit letiště 
ve Vodochodech. Formulovala své věcné připo-
mínky a vyzvala také místní občany, aby adresovali 
Ministerstvu životního prostředí i své individuální 
námitky. Z Líbeznic nakonec odešlo téměř 80 při-
pomínek. Pokud by se zmíněný projekt realizoval, 
nalétávalo by denně na přistání v prostoru nad 
Líbeznicemi více než padesát proudových doprav-
ních letadel.

LEDEN 2011
Otevření Bezinky
Nový pavilon mateřské školy a školní družiny se 

v pondělí 3. ledna 2011 otevřel líbeznickým dětem. 
Slavnostního otevření se účastnil také bývalý sta-
rosta obce Otakar Hlavín. Výstavba nového pavilo-
nu MŠ byla především jeho zásluha.

Obec Líbeznice nový pavilon vybudovala ze 
svého rozhodnutí a ze svých vlastních prostřed-
ků v rekordně krátkém čase 5 měsíců. Stavba si 
vyžádala náklady 8 mil. Kč. Podařilo se tak roz-
šířit kapacitu místní mateřské školy o dalších 25 
dětí. Stejný počet dětí bude využívat také školní 
družinu.

ROK PO VOLBÁCH

Sběrný dvůr otevřen i ve středu
Otevírací doba líbeznického sběrného dvora se 

rozšířila i na středu večer. Rozšíření provozu o dal-
ší den v týdnu v období letního času se osvědčilo. 
Zvýšené náklady vyvažují lepší služby pro občany 
a ve výsledku i uklizenější obec.

Nové internetové stránky www.libeznice.cz
Veřejnosti začal sloužit nový obecní web. Je 

přehlednější. Nabízí více obrazových informací 
i dokumentů ke stažení. Přináší také nové funkce – 
odběr novinek v podobě elektronického bulletinu, 
diskuse a také možnost vkládat vlastní pozvánky. 
V průběhu roku se nabídka internetových stránek 
rozšířila ještě o sousedskou burzu a rezervaci obec-
ních prostor. Aktuálně se pracuje na zpřístupnění 
mapových služeb geoportálu.

DUBEN 2011
Obecní úřad veselejší a přívětivější
Obecní úřad v Líbeznicích prošel několika drobný-

mi úpravami. Chce být i na pohled moderní, otevře-
ný a přívětivý. Autorkou výtvarných návrhů a nové 
výmalby je líbeznická výtvarnice Kateřina Kovářová. 
„Snažili jsme se, aby se vnitřek úřadu stal pro ná-
vštěvníky přívětivější. Moderní úřad nemá být še-
divý a odtažitý. Je to služba pro lidi a vstřícnost by 
měla vyjadřovat i tvář úřadu,“ vysvětlil starosta obce 
Martin Kupka. Důležitou změnou zejména pro hůře 
pohyblivé občany je i nové zábradlí na schodišti. Je 
to alespoň malá pomoc. Vybudování výtahu je nad 
fi nanční síly obce a bylo by i technicky velmi obtížné.

Pytlíky na psí exkrementy
Nad speciálními odpadkovými koši pro psí exkre-

menty přibyly nové držáky na papírové sáčky s lo-
patkou pro komfortní nakládání voňavých hromá-
dek. Uklízení po psech se tak pro všechny majitele 
psů stalo jednodušší.

KVĚTEN 2011
Nový chodník na hřbitově
Na líbeznickém hřbitově se podařilo dokončit 

další metry chodníku. Obec do vybudování nové-
ho chodníku ze zámkové dlažby na hřbitově vlo-
žila necelých 100 tisíc kroun. Nový povrch položil 
správce hřbitova Václav Vašenda.

První kroky dětí v Bezince. Foto S. Pecháček

Obrana proti rušení spojů uspěla
Z iniciativy obce Líbeznice se celkem 12 sta-

rostů Svazku obcí Region povodí Mratínského 
potoka postavilo proti záměru Středočeského 
kraje masivně rušit autobusové spoje. Návrh 
na rušení desítek spojů obdržely obce v prvních 
dnech roku a reagovat měly do 12. ledna 2011. 
Díky vlně odporu, na jejímž začátku byl i líbez-
nický hlas, kraj nakonec od masivního rušení 
spojů upustil.

Líbeznický zpravodaj vychází jako měsíčník
V zájmu lepší informovanosti občanů začal Lí-

beznický zpravodaj vycházet v měsíční periodě 
a postupně i ve větším rozsahu. Proměnou prošla 
i jeho grafi cká podoba.

BŘEZEN 2011
Odstartovala dostavba kanalizace
Dlouho očekávaná dostavba kanalizace za-

čala v lokalitě Na Rybníčku ve středu 9. břez-
na. „Díky dotaci Ministerstva zemědělství bude 
možné podmínky pro život v obci pro všechny 
občany zlepšit. Další investice pak budou smě-
řovat do viditelnějších úprav komunikací a ve-
řejného prostranství,“ hodnotí starosta obce 
Martin Kupka.

Usazení přečerpávací jímky Na Rybníčku. Foto -mk-

Okno někdy mnoho zmůže. Foto -mk-

Nový chodník na hřbitově. Foto -mk-

ČERVEN 2011
 Začala diskuse o nové podobě Mírového 
náměstí
Zprovoznění obchvatu obce otevírá novou 

kapitolu ve vývoji obce. Konečně je možné sou-
středit pozornost na vzhled centra obce, které 
nebude už jen tranzitní tepnou. Obec oslovila 
mladého architekta Jana Flegla a zároveň reno-
movaný architektonický ateliér Vyšehrad, aby 
připravili první skici možných úprav centra obce. 
Byl to startovní vystřel k diskusi o budoucí podo-
bě středu obce. První dějství této veřejné debaty 
se odehrálo na květnovém jednání zastupitelstva 
obce a potom spolu s občany při červnovém set-
kání s oběma architekty.

PRVNÍ VELKÉ ÚČTOVÁNÍ
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Obecní policie Líbeznice se rozrostla
Obecní police Líbeznice má od čtvrtka 16. červ-

na 2011 o dva nové strážníky více. Čtyřčlenný sbor 
svou působnost rozšířil také na obec Předboj. 

„Nechceme obecní policii kvůli represi občanů, 
ale kvůli pořádku a zvýšení pocitu bezpečí v obci,“ 
zdůraznil starosta obce Martin Kupka. „Rozšíření 
obecní policie představuje samozřejmě důležitou 
výhodu i pro Líbeznice. Není to jen starost navíc. 
Větší obecní policie je akceschopnější. Bude možné 
také prodloužit dobu, kdy je možné obecní policii 
využívat, a to třeba i při víkendových akcích,“ dopl-
nil první místostarosta František Závorka. 

Díky této změně v obecní policii bylo možné 
rozšířit služby strážníků i o víkendech, kdy v obcích 
probíhají kulturní akce. Bylo možné rozšířit také vo-
zový park o motocykl Honda Transalp.

borným vedením nová pracovnice. Podařilo se tak 
upravit keře kolem zdravotního střediska, v Areálu 
zdraví, v Družstevní ulici a za samoobsluhou a upra-
vit nové záhony kolem hřbitova. Velkou péčí začala 
své zahradě věnovat také základní škola. Dnes patří 
její okolí k nejupravenějším místům v obci. 

Základní škola získala nové vybavení
Líbeznická základní škola se zapojila do projek-

tu „EU peníze školám“ a získala v letošním roce 
dotaci ve výši jeden milión korun na zkvalitnění 
podmínek pro vzdělávání. Za tyto prostředky se 
podařilo získat například dvě moderní interaktivní 
tabule a vybudovat novou multifunkční počítačo-
vou učebnu se zaměřením na výuku cizích jazyků.

ZÁŘÍ 2011
Líbeznice mají nové hřiště
Několik přímých kopů na bránu otevíralo ve čtvr-

tek 1. září první líbeznické multifunkční hřiště. 
Sportoviště s moderním umělým povrchem o roz-
měrech 36×18 metrů vzniklo díky podpoře Nadace 
ČEZ. Celkové náklady na stavbu a umělý povrch 
dosáhly výše 1,23 miliony korun. Pomoc Nadace 
představuje 1 milion korun. Zbývajících 230 tisíc 
Kč hradí obec ze svého rozpočtu. Stavba začala 
na konci července.

Obecní policie Líbeznice v nové sestavě. Foto -mk-

Líbeznice začaly s tříděním bioodpadu
Obec Líbeznice spustila pilotní projekt sezonního 

sběru bioodpadu. Domácnostem, které se do pro-
jektu dobrovolně zapojily, odváží společnost  IPO-
DEC-ČISTÉ MĚSTO jednou za 14 dnů bioodpad 
shromážděný ve speciálních nádobách.

ČERVENEC 2011
Obchvat obce po mnoha letech čekání
V pátek 29. července 2011 začal Líbeznicím 

život bez nákladní tranzitní dopravy. Poslední 
červencový pátek byla kolem poledne slav-
nostně přestřižena  páska a obchvat v režimu 
předběžného užívání zprovozněn!

„Dlouholetý dluh státu vůči občanům obce se po-
dařilo splatit. K dosažení plné funkčnosti obchvatu je 
ještě nutné co nejdříve vybudovat by-pass kruhového 
objezdu a novou sjezdovou rampu na křížení dálni-
ce D8 se silnici I/9,“ zdůraznil při otevření obchvatu 
předseda dopravního výboru obce Jan Vondráš. Jed-
nání směřující k tomuto cíli se také hned rozběhla.

SRPEN 2011
Péče o zeleň
Díky dotaci Úřadu práce se podařilo s minimální-

mi náklady obce rozšířit počet zaměstnanců technic-
kých služeb. Od srpna se obecní zeleni věnuje s od-

Z posledních týdnů výstavby obchvatu. Foto -mk-

Do rekonstrukce prostoru obec investovala více než 
půl milionu korun. Další prostředky si vyžádalo zá-
kladní vybavení centra.

ŘÍJEN 2011
Další kolo odporu proti letišti
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo dopl-

něnou dokumentaci EIA pro záměr rozšířit Letiště 
Vodochody. Obec Líbeznice zorganizovala znovu 
veřejné slyšení, aby představila změny v doplněné 
dokumentaci a popsala hlavní výhrady. Ty také do-
ručila Ministerstvu životního prostředí spolu s další-
mi téměř 50 připomínkami občanů.

 Zdravotní středisko s novou střechou 
a podlahami
Nezbytnou investici ve výši půl milionu korun si le-

tos vyžádala budova zdravotního střediska. V průbě-
hu léta se ve velké části objektu vyměnila podlahová 
krytina. V říjnu potom dostala úplně nový moderní 
plášť střecha. V zimě by tedy do objektu už zatékat 
nemělo. Zhotovitel poskytl záruku v délce 10 let.

Obec hledá cestu k nové školce
Přestože obec postavila nový pavilon školky, ka-

pacita stále nestačí. Navíc je nutné najít prostor pro 
další dvě třídy základní školy. Jediným východiskem 
je patrně výstavba nového objektu mateřské školy 
pro 100 dětí a uvolnění nového pavilonu „Bezinky“ 
po potřeby základní školy. Obec spustila kroky, které 
by mohly vést k výstavbě nové budovy školky. Z výbě-
rového řízení vzešel jako vítězný projekt renomované-
ho architektonického ateliéru Projektil. Aktuálně obec 
hledá nejlepší způsob, jak projekt zvládnout fi nančně.

Další nové chodníky
V polovině října začali pracovníci líbeznických tech-

nických služeb pod vedením Petra Poledny s výstav-
bou chodníků ve Zdibské ulici. Centrum obce by se 
tak po mnoha letech stalo dostupnější i pro občany 
se ztíženou pohyblivostí, kteří v této části obce žijí. 
Zároveň začala výstavba chodníku podél Hovorčovic-
ké ulice. Jde o vstřícný krok investora, který buduje 
řadové domy v ulicích Východní, Okrajové a v nové 
ulici Plukovníka Nováka. „Vyslyšeli jsme dodatečný 
požadavek obce. V Líbeznicích naše aktivity rozvíjíme 
dlouho. Chceme dát najevo dobrou vůli a ukázat, že 
odpovědný developer má obci vycházet vstříc,“ říká 
zástupce společnosti Nikmar-invest Elšad Tagiev.

LISTOPAD 2011
Nové stromy v Líbeznicích
Obec Líbeznice po letech velké dopravní zátěže 

mění tvář. Proměnou prochází Mírové náměstí 
i Chrupavka. V úterý 22. listopadu 2011 zahájilo 
zasazení prvního stromu Na Chrupavce parkovou 
úpravu lokality u zdravotního střediska a zároveň Mí-
rového náměstí. Ještě do Vánoc přibude v Líbeznicích 
celkem 28 nových vzrostlých stromů v obou parcích. 
Úpravě lokality Na Chrupavce předcházelo na konci 
léta odklizení více než jednoho tisíce tun navážky.

Nové hřiště otevíraly přímé kopy na branku. 
Foto -fz-

Dvě nové ordinace v Líbeznicích
V líbeznickém zdravotním středisku se 1. září 

otevřely dvě nové ordinace – zubní a gynekologic-
ká. Novou gynekologickou ordinaci najdou paci-
entky v prvním patře nad optikou. Celý prostor cit-
livě rekonstruovala MUDr. Veronika Galambošová. 
Nově v Líbezicích ordinuje stomatoložka MUDr. Sa-
bina Legnerová.

Spolky mají konečně střechu nad hlavou
V sobotu 10. září se veřejnosti otevřelo nově 

rekonstruované komunitní centrum Archa. Od té 
doby slouží jako společenský prostor pro setkávání 
místních spolků, jako klubovna pro skauty, místo 
pro dětské kroužky a do budoucna i pro klubové 
večery a třeba i mateřské centrum. Je to také první 
zcela bezbariérový prostor pro tělesně postižené. 

Svoji pásku k nové Arše přestřihli i baráčníci. 
Foto V. Mikoláš
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ŠŤASTNÁ MAJITELKA 
CHAMELEONA
Miroslav Hořák ze záchranné stanice zví-
řat Ikaros od Pelhřimova přijíždí na besedu 
o zajímavých zvířatech do Základní školy 
Líbeznice již tradičně. Předvádí nadšeným 
dětem své chráněnce: fretky, činčily, hady, 
ještěry i pavouky sklípkany.

Letos byla jeho návštěva pro žáky školy ještě 
zajímavější. Zúčastnili se totiž celorepublikové vý-
tvarné soutěže, kterou záchranná stanice zvířat 
vyhlásila, a kreslili a malovali chameleony. Věděli 
již, že z naší školy jsou dokonce tři ocenění, ale, 
kdo to je a kdo získal první cenu – živého chame-
leona, to nevěděli. 

Chameleon v rukách vítězů. Foto -mš-

DĚTI JAKO
ZE ŠKATULKY

V měsíci listopadu, který nás obdařil mlhavým 
a sychravým počasím, uspořádala naše mateřská 
škola pro děti „akci“ nazvanou „Den společenské-
ho chování“. Děti měly za úkol přijít společensky 
oblečené. Moc jim to slušelo. 

Cílem akce bylo dětem objasnit, vštípit do pově-
domí, a hlavně prakticky vyzkoušet základní pravi-
dla společenského chování při:

1. zdravení – zde jsme vysvětlovali významy jed-
notlivých pozdravů a poukázali i na rozdíl mezi 
tykáním a vykáním,

2. stolování – děti si vytvořily prostírání a samy 
prostřely stoly, 

3. společenských akcích, které jsou dětské věko-
vé kategorii dostupné, tedy v divadle, kině, popř. 
na koncertě – tady bylo pro mnoho dětí novin-
kou slovní spojení „s dovolením“.

Věříme, že Den společenského chování přispěl 
k tomu, že bude na světě zase o něco slušněji.

Kateřina Železníková

MÍSTOPIS

DRUŽSTEVNÍ
Líbeznice byly do poloviny 20. století země-

dělskou vsí v pravém slova smyslu. Vyjdete-li 
na procházku v podzimním čase do polí, kdy je 
čerstvě zoráno, ucítíte neopakovatelnou vůni or-
nice, nádherně zbarvené do tmavohněda. Půda 
je bohatá na humus. A tato úrodná vrstva má 
v některých místech hloubku až jeden metr. Kva-
litní černozem byla základním faktorem, který 
ovlivňoval vývoj kraje po tisíce let. Lidé se větši-
nou živili v zemědělství. Ke změně zdroje obživy 
došlo zásadně v první polovině 20. století. Blíz-
kost Prahy vždy ovlivňovala život v obci, který 
se řídil jejími potřebami. Sloužila jako hospodář-
ské zázemí – zejména pro zajištění potravin, ale 
i pracovních sil.

V nových pražských částech (Čakovice, Letňany, 
Vysočany, Karlín, Libeň, Kbely) se začaly stavět to-
várny, které potřebovaly dělníky, řemeslníky. Lidé 
v nich našli nový, o málo lehčí způsob obživy než 
v tradičním zemědělství. Jejich úbytek při práci 
v hospodářství dokázala vyrovnat mechanizace.

Cestou z Baště. Foto -mk-

Z OBECNÍ POŠTY

„STROM SPLNĚNÝCH KOČIČÍCH 
PŘÁNÍ“ – POMŮŽETE I VY?

Chtěla bych oslovit všechny naše spoluobčany, 
kterým není lhostejný osud opuštěných zvířat, 
a upozornit tak na velkou akci občanského sdru-
žení Devět životů na podporu kočiček v útulcích 
v celé České republice, jejichž cílem je pomoc ob-
čanským sdružením, která se starají o opuštěné 
kočky a jejichž činnost není dotována ani státem 
ani městy, a mají tudíž velmi omezené fi nanční 
prostředky na provoz pouze z příspěvků dárců. 
Akce proběhne koncem tohoto roku od 19. 12. – 
31. 12. 2011 a více informací naleznete na strán-
kách www.kociciprani.cz, kde si podle svých mož-
ností vyberete tu „svoji“ kočičku a pošlete kon-
krétní dáreček nebo peníze. 

Petra Pavlovská

CO MĚ TOČÍ...
Psí hovínka, to je fakt dílo. Dnes, když máme 

na každém druhém rohu koš na psí exkrementy, 
k tomu luxusní pytlíky s lopatičkou, tak nechá-

pu, že pejskaři nejsou schopni po svých miláč-
cích uklidit. Naprosto mě zaráží ta lhostejnost 
a bezohlednost k sousedům, když pejsek udělá 
bobek před cizí brankou a oni ho tam nechají. Ať 
si do toho soused šlápne, ať si ho na pneumatice 
doveze až do garáže, ať mu do toho spadne sot-
va chodící dítě. Nechápu! A že pejsek udělá svo-
ji potřebu na krásně upravený trávník či záhon 
před plotem? Tak to je podle mnohých páníčků 
už „volná příroda“, kde si mohou pejsci dělat, 
co chtějí a nikdo po nich nemusí uklízet. Je to 
lenost, naschvál nebo jen občanská tupost? Ne-
vím. Sám jsem pejskař, tak vím, o čem mluvím. 
Nespoléhám se ani na papírové sáčky u košů, ale 
vždy mám po kapsách vlastní pytlíky. Nevymlou-
vám se na tmu, že jsem hovínko od naší fenky 
neviděl a posvítím si mobilem (ten dnes u sebe 
nosí každý). Vím o pejskařích v našem nejbližším 
okolí, kteří jsou stejně zodpovědní a hlavně ohle-
duplní k sousedům, přesto – soudě podle množ-
ství neposbíraných exkrementů v ulicích Líbeznic 
– je mezi námi mnoho takových, kteří kašlou 
na prostředí okolo sebe a kašlou na své souse-
dy. Na co nám bude hezký park pod střediskem, 
na co nám bude upravené náměstí, na co nám 
budou upravené chodníky či silnice, když budou 
zaneřáděné od psů?

Michal Kloutvor

Po roce 1948 došlo ke změně režimu. Komu-
nistická doktrína zasáhla i do způsobu hospoda-
ření na venkově. Doposud půdu obdělávali její 
vlastníci. Již v roce 1949 byl vydán zákon o jed-
notných zemědělských družstvech. Družstva byla 
zakládána, ale rolníci do nich nechtěli vstupovat. 
Museli je zakládat nezemědělci, straničtí funkci-
onáři. Hospodařit se začínalo na pár hektarech 
půdy, které neměly hospodáře. Komunistická 
vláda musela vyvinout velký tlak na rolníky, aby 
do družstev vstoupili. Využila všemožných hrozeb 
a forem nátlaku. Za dva roky přivedla většinu rol-
níků do družstev.

V prvním kole združstevňování bylo v každé 
obci jedno družstvo o výměře 200–400 ha. Řídili 
je nezemědělci, protože žádný rolník do vedení 
nechtěl. Podle toho také hospodaření vypadalo. 
V prvních letech bylo ztrátové. Situace byla ne-
udržitelná, a proto muselo dojít k reformám, a to 
hlavně v řízení. Až po nich se začalo hospodařit 
se ziskem. Těžká mechanizace byla zprvu soustře-
děna ve strojních stanicích. Bylo to ekonomicky 
výhodné. Později (v roce 1959) byla tato mecha-
nizace prodána družstvům, která si pak všechny 
práce dělala sama. V té době začínala kombajno-
vá sklizeň obilovin. Začínalo první slučování druž-
stev, většinou sousedních. Jejich výměra se zvět-

šovala. Druhé slučování 
začalo v sedmdesátých 
létech. Vznikaly i ně-
kolikatisícihektarové 
podniky. Takový typ 
zemědělského druž-
stva měl sídlo v nynější 
ulici Družstevní. V 80. 
letech líbeznické země-
dělské družstvo patřilo 
svými výnosy k nejlep-
ším podnikům v tehdej-
ším Československu.

Hana Závorková,
ředitelka Oblastního 
muzea Praha-východ
(čerpáno z historických 

pramenů M. Srbka
z Malého Baště)

Na konci besedy poblahopřál Miroslav Hořák 
vítězům. Třetí místo obsadil Martin Pešek z devá-
tého ročníku, druhé Jaromír Maier také z devá-
tého ročníku – chlapci dostali knihy o zvířatech. 
Nejvíce se líbil obrázek Terezky Grubauerové ze 
sedmé třídy, a tak si domů odnášela krásné mlá-
dě chameleona.

Šárka Mišurcová
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Michal Doubrava
doubravamichal@seznam.cz

Restaurování
a konzervování

historického nábytku

Zdibská 175, 250 65
Líbeznice

tel.: +420 606 283 687
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