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SLOVO STAROSTY✍TÉMA MĚSÍCE

Zpravodaj obce Líbeznice 

Číslo 7 • Ročník 10

červenec 2012

LíbeznickýLíbeznický
zpravodaj

Číslo měsíce: 324 metrů – délka nových chodníků, 
které v obci vyrostly od začátku letošního roku.

Milí spoluobčané,
ani s letními horky se Líbeznice nepohroužily 

do prázdninového spánku. Jak by řekl klasik: 
Pořád se něco děje. A to je dobře. Ještě před 
koncem školního roku otevřelo Tesco v Líbeznicích 
novou prodejnu a díky Poštovní spořitelně už 
nemusíme kvůli výběru hotovosti jezdit do Čakovic 
nebo do Neratovic. Konečně je u nás dlouho 
očekávaný a dlouho vyjednávaný bankomat. 
Kvalita života tím sice hned neposkočila o schod 
výš, jisté vylepšení a zjednodušení to ale je. 

Zároveň obec samotná v prvních červencových 
dnech dokončila chodník u zastávky Líbeznice II 
a fi nální podobu dostala horní část náměstí. Dosud 
nespojité kousky mlatových cestiček a betonové 
monolity vytvořily konečně ucelený a logický 
obrazec. Díky lavičkám je už také, kam si sednout. 
Architektonickému řešení, které v obci vyvolává jak 
pozitivní, tak negativní ohlasy, se budeme věnovat 
na následujících stranách. Jedná se nepochybně 
o jeden z nejviditelnějších počinů poslední doby, 
který navíc dává středu Líbeznic novou tvář pro 
další léta a možná i desetiletí. Těší mě, že tato 
novinka vyvolává diskusi.

Zvolili jsme moderní řešení, které podle mého 
přesvědčení citlivě zapadá do starého centra 
Líbeznic a nově ho dotváří. Jako krásný nápad 
architektů oceňuji kašnu s chrličem v podobě staré 
líbeznické pumpy. Podle pamětníků právě taková 
pumpa ke starým Líbeznicím neodmyslitelně patří. 
Stávala téměř u každého domu. Její využití jako 
nejvýraznějšího prvku kašny pokládám za vtipné 
a neotřelé spojení nového a starého.

Bránil jsem se vždy jednoduchým závěrům, že je 
jedno, jak architektura vypadá, hlavně když vyvolává 
emoce. Nechtěl bych obhajovat stavbu, která sice 
vyjadřují silný a originální architektonický názor, ale 
budí jen negativní dojmy. To rozhodně není případ 
nové úpravy našeho náměstí. Pozitivní posun oproti 
šedé asfaltové ploše, která tu ještě před rokem 
zabírala většinu prostoru, asi nikdo zpochybňovat 
nebude. Ledaže by byl zarputilým miláčkem 
kamionové dopravy v centrech obcí. Samozřejmě se 
nová podoba nemusí a vlastně ani nemůže strefi t 
do vkusu všech obyvatel Líbeznic. Přál bych si ale, aby 
všem co nejdříve procházka po náměstí dělala radost. 
Chtěl bych poděkovat těm, kteří svými sponzorskými 
příspěvky a dary a také svou prací nové podobě 
náměstí pomohli na svět.

Martin Kupka
Váš starosta

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ MÁ NOVÝ KABÁT
Je to moc krásné! Kdo 
tuhle hrůzu vymyslel? 
Tomu fandíme, to se 
nám líbí! Tak máme 
konečně i v Líbeznicích 
menhiry! Na mě je to 
příliš moderní! Vypadá 
to dobře. Tím se oprav-
du podařilo Líbeznice 
pozvednout! Děs, běs. 
Chceme zpátky původ-
ní silnici a jehličnany! 
To všechno je možné 
v Líbeznicích zaslech-
nout na adresu nové 
podoby horní části ná-
městí. Neproběhl sice 
žádný podrobný prů-
zkum veřejného míně-
ní, ale převažují příznivá hodnocení nad 
negativními. Ani řidiči nemíjejí náměstí 
lhostejně. Změna je to výrazná, moderní 
a přitom nepopírá architekturu původ-
ních domů.

Návrh nové podoby horní části Mírového ná-
městí vzešel od renomovaného architektonické-
ho ateliéru Vyšehrad. První náčrty na papíře se 
objevily už loni brzy na jaře. Vedení obce teh-
dy veřejnosti představilo návrhy dva. „První byl 
dílem čerstvého absolventa architektury v Gre-
noblu Jana Flegla. Pod ten druhý se podepsali 
architekti ateliéru Vyšehrad,“ připomíná starosta 
obce Martin Kupka a dodává: „První návrh po-
čítal s tím, že se celá vozovka po vzoru center 
v západních městech vyzvedne do úrovně chod-
ců a celý prostor dostane ráz veřejného prostran-
ství, kde prim nehrají automobily, ale pěší. To 
byla představa sympatická a ještě více revoluční, 
ale s ohledem na zeměpisnou polohu obce, do-
pravní zátěž a nutné průjezdy autobusů v tomto 
čase nereálná. Zvítězil proto druhý návrh, který 
vymezoval dopravě užší prostor a zajímavě řešil 
i svažitost terénu.“

Právě betonové monolity umožňují usazení la-
viček do mírného svahu. Jinde hrají roli i jakési 
opěrné zdi. Spolu s tvarem mlatových cest vytvá-
ří betonové kvádry logický celek. Finální přírodní 
podobu s kresbou kamenů dalo pohledovému be-
tonu následné vybroušení. „Snažíme se přemýšlet 
a tvořit v duchu současné architektury s důrazem 
na hledání nových přístupů a řešení. Myslíme si, že 
tradiční architektura domů na náměstí může skvě-
le komunikovat s tvaroslovím moderní architektu-
ry,“ říká jeden z tvůrců návrhu architekt Zdeněk 
Rychtařík. 

Nejvýraznější prvek horní části náměstí je nová 
kašna s chrličem v podobě staré pumpy. „Archi-
tekti si všimli na mnoha místech v obci ručních 
pump a přišli s tímto originálním řešením. Je 
to podle mne vtipné a šťastné spojení tradiční-
ho líbeznického prvku a moderního architek-
tonického stylu,“ soudí starosta Martin Kupka. 
„V případě naší pumpy poteče navíc voda sama 
i bez pumpování,“ dodává. Zajímavý je i původ 
samotné pumpy. Nepochází totiž z žádného sta-
rožitnictví. Léta sloužila obyvatelům Líbeznic 200 
metrů od svého současného umístění. Pro novou 
veřejnou dráhu netradiční kašny ji obci daroval 
místostarosta Michal Doubrava.

Náklady na všechny parkové úpravy včetně mo-
delace terénu, laviček i kašny se podařilo udržet pod 
800 tisíci korunami. S vybudováním veřejného osvět-
lení pomohla společnost Eltodo. Větší část nákladů 
na úpravu křižovatky neslo Ředitelství silnic a dálnic 
v souvislosti s dokončením obchvatu. Významný pří-
spěvek ve výši 200 tisíc korun na celou investici se 
podařilo získat díky fi nančním příspěvkům mnoha 
místních obyvatel.

Zcela novou tvář získá Mírové náměstí, až se po-
daří upravit i jeho spodní část. Připravena je po prv-
ním kolu připomínek základní architektonická stu-
die. Její vizualizace bude v krátké době vyvěšena 
i na obecních webových stránkách www.libeznice.
cz. Na podzim proběhne veřejná debata nad tím-
to návrhem. „S konečnou verzí v ruce se potom 
pokusíme požádat kraj a stát o fi nanční podporu. 
Podle optimistického scénáře by i spodní část ná-
městí mohla být hotová do dvou let. Doufejme, že 
půjde vše stejně rychle jako u horní části, která má 
vlastně rok předstih,“ doplňuje první místostarosta 
obce František Závorka.

-na-

Zatím pumpa pózovala jen pro fotografa. Foto -na-

POZVÁNKA
Srdečně vás zveme na slavnostní otevření horní 
části Mírového náměstí ve čtvrtek 26. července 
od 19 hodin. Součástí večera, který se koná té-
měř na den rok po zprovoznění obchvatu, bude 
i slavnostní zprovoznění a rozsvícení kašny. K tanci 
i poslechu bude hrát staropražská kapela pod ve-
dením Romana Novotného. Občerstvení zajištěno.
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ROZHOVOR

NOVÉ A STARÉ
JDE DOHROMADY
Autory návrhu úprav Mírového náměstí jsou 
mladí čeští architekti Tereza Mandíková, Zde-
něk Rychtařík a Jiří Smolík z architektonického 
studia VYŠEHRAD atelier.

Co jste chtěli na líbeznickém náměstí změnit 
především? Jak jste jej chtěli udělat?

Zásadním momentem pro revitalizaci náměstí 
byla myšlenka přístupnosti ploch náměstí pro ob-
čany obce. V minulosti byly tyto prostory nevyu-
žívané, v horní části zarostlé nepřístupnou zelení 
a ve spodní části pokryté asfaltem s nemožnos-
tí posezení či relaxace. Chtěli jsme zde vytvořit 
plochy, kam se budou jak místní obyvatelé, tak 
návštěvníci obce rádi vracet. V horní části náměstí 
tedy vznikl pobytový park s kašnou a ve spodní 
bude časem větší dlážděná plocha pro konání 
obecních akcí, ale také pro relaxaci a odpočinek. 
Dalším zásadním aspektem, který ovlivňoval nové 
řešení, byla výrazná zátěž dopravou, kterou se 
v průběhu práce na návrhu podařilo provozně 
a regulačně korigovat.

Původní prostor vyplňovala v převážné míře 
komunikace. Dnes zabírá mnohem menší pro-
stor. Přesto je na náměstí stále poměrně rušný 
automobilový provoz. Myslíte, že se za těchto 
okolností může stát upravený prostor přiroze-
ným a vlídným náměstím?

Předpokládáme, že se dopravní ruch na této 
komunikaci ještě zklidní zvýšeným přechodem 
pro chodce. Přesto je již v této chvíli snížení hlu-
ku markantní. Doufáme tedy, že se prostor ce-
lého náměstí stane příjemným prostředím pro 
všechny jeho návštěvníky, hlavně také pro děti. 
Ve spodní části náměstí by navíc měly být insta-
lovány zahradní nádoby se vzrostlými keři, tím 
budou tyto plochy částečně vizuálně odděleny, 
což podpoří pocit bezpečí a intimity. Doufáme 
také, že si projíždějící řidiči uvědomí, že by se 
měli v této centrální části obce chovat ukázně-
ně a že k tomu částečně přispěje i psychologic-
ký efekt nových zklidněných, relaxačních ploch 
s vyšší návštěvností.

Co bylo největším oříškem při práci na ná-
vrhu?

Asi nejobtížnější pro nás bylo vyřešit dopravní si-
tuaci v tomto místě, v čemž nám výrazně pomohl 
Ing. Josef Filip, který navrhl celkové řešení hlavní 
křižovatky a ostatních dopravních ploch. Proble-
matické bylo také detailní provedení realizace dle 
našeho návrhu.

Použili jste moderní architektonické prv-
ky jako např. pohledový beton v kombinaci 
s kovem. Nemůže se to trochu hádat s rázem 
menší obce? Už při výstavbě se obcí šířila různá 
hodnocení – příznivá i nepříznivá.

Náš atelier se snaží přemýšlet a tvořit v du-
chu současné architektury s důrazem na hledání 
nových přístupů a řešení. Prostor líbeznického 
náměstí byl ideálním místem pro aplikaci této 
myšlenky. Myslíme si, že tradiční architektu-
ra domů na náměstí může skvěle komunikovat 
s tvaroslovím moderní architektury, a tak vytvořit 
funkční symbiózu.

Nehodily by se do obce více klasické lavičky 
s oblými područkami než betonové bloky?

Pro sezení jsme použili bloky z pohledového 
broušeného betonu, na které jsou následně insta-
lovány dřevěné lavičky s kovovou konstrukcí. Toto 
řešení plně koresponduje s naším návrhem, který 
vychází ze současné architektury, a betonové seg-
menty zároveň slouží k lepší modelaci terénu, kte-
rý je na náměstí často v poměrně velkém sklonu. 
Proto by nebylo mimo jiné vhodné instalovat jiné 
standardní lavičky.

Měla jste nějakou inspiraci při řešení líbez-
nického náměstí?

Inspirací je vždy hodně, ale žádná konkrétní 
neodpovídá fi nálnímu řešení Mírového náměstí. 
Snažili jsme se vytvořit netradiční řešení s originál-
ními prvky. Tím jsme chtěli v návštěvnících podpořit 
efekt zapamatovatelnosti a netypického návrhu. 

Každé město a vlastně i každá obec chce mít 
nějakou kašnu nebo fontánu. Ta líbeznická je 
hodně originální a skromná. Co Vás k tomuto 
nápadu přivedlo?

Kašna je navržena jako kruhový objekt s tmavě 
šedým oplechováním, k výtoku vody je použita sta-
rá, v místě původní, pumpa. K myšlence využití této 
pumpy nás přivedlo především ekonomické hledisko 
tohoto řešení. Navíc jsme chtěli tento tradiční prvek 
návsi použít v netradičním pojetí. Pumpa se stává ar-

tefaktem použitým v novém kontextu, je zachována 
její tradiční hodnota a symboličnost návsi, ale jejím 
novým umístěním dostává současné uplatnění.

Architektonická díla by měla překračovat 
generace. Čím by mohlo líbeznické náměstí 
oslovovat i příští generace a přežívat poryvy 
módních trendů?

Použité prvky a materiály, především pohledový 
beton, má dle našeho názoru jak svou trvanlivos-
tí, tak svou vizuální podobou efekt nadčasovosti. 
To, co ale vždy budí respekt napříč generacemi, je 
v podstatě nearchitektonický prvek zeleně. Samo-
zřejmostí našeho návrhu tedy bylo vysazení několi-
ka stromů, které se časem stanou hlavní dominan-
tou náměstí.

Co by vás jako architekty potěšilo v souvis-
losti s Líbeznicemi a jejich náměstím?

Byli bychom velice rádi, kdyby se podařilo do-
končit realizaci úprav celého náměstí a dalších 
souvisejících ploch dle našeho návrhu. Naším nej-
větším přáním ale je, aby si obyvatelé obce tyto 
prostory oblíbili a četně je navštěvovali, čímž by se 
celé náměstí zapojilo do fungujících ploch veřejné-
ho prostranství.

-mk-

VYŠEHRAD ATELIER

Vyrovnanost a souhra praktické účinnos-
ti a estetického půvabu – to je určující 
impuls tvorby architektonického studia 
VYŠEHRAD atelier. Náplní práce je širo-
ké spektrum témat v oblasti navrhování 
novostaveb, rekonstrukcí, interiérů, de-
signu, urbanismu a územního plánování. 
Každý projekt je řešen individuálně se 
snahou o nalezení nového a často netra-
dičního řešení. VYŠEHRAD atelier založili 
v roce 1996 architekti Zdeněk Rychta-
řík a Jiří Smolík a od té doby byly práce 
atelieru několikrát oceněny v prestiž-
ních domácích i zahraničních soutěžích, 
za nejvýznamnější lze považovat hlavní 
cenu v soutěži Contractworld Award 2011 
– 1. cena v kategorii přestavba / změna 
využití, které doplňuje několik ocenění 
v GRAND PRIX Obce architektů a v dalších 
architektonických přehlídkách.

Nový pohled na věž kostela sv. Martina. Foto -mk-
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TÉMA

UDÁLOST

LETNÍ NOVINKY – 
TESCO A BANKOMAT
Den před koncem školního roku zazna-
menaly Líbeznice dva viditelné přírůstky. 
Společnost Tesco otevřela svou nově re-
konstruovanou samoobsluhu a Poštovní 
spořitelna hned vedle hlavního vchodu 
do prodejny zprovoznila dlouhou očeká-
vaný a dojednávaný bankomat. 

Pásku nové prodejny slavnostně přestřihával 
první místostarosta obce František Závorka. Prodej-
ně popřál spokojené zákazníky a vyslovil zároveň 
přání, aby nová prodejna Líbeznicím jen prospívala 
a aby její konkurence nebyla pro ostatní živnostníky 
jen přítěží, ale i hnacím motorem.

Objekt prodejny prošel celkovou zevrubnou re-
konstrukcí. Společnost Tesco fi nancovala i kom-
pletní opravu příjezdové komunikace a parkoviště 
za objektem. Stavební práce začaly na začátku 
dubna a skončily v polovině června. Ve čtvrtek 
28. června po osmé hodině do rekonstruované 
prodejny vstoupili první návštěvníci.

OBEC DĚLAJÍ 
I CHODNÍKY
Od počátku roku přibylo v obci 324 met-
rů nových chodníků. Na náměstí vznikaly 
chodníky na novém místě, jinde se staré 
povrchy měnily za nové ze zámkové dlažby. 
„Obec nedělají jen silnice a domy. Důležitou 
roli hraje zeleň a chodníky. Aby se v obci 
dobře žilo, musí se po ní i dobře chodit,“ 
říká místostarosta obce Michal Doubrava.

Největší změnu zaznamenalo v souvislosti s no-
vým chodníkem okolí zastávky Líbeznice II. Čekání 
na autobus by se mělo odehrávat v co nejpříjem-
nějším prostředí. K němu by v krátkém čase měly 
přispět nové lavičky a také úprava samotné zastáv-
ky. Velkým posunem dopředu ale je sama o sobě 
nová zámková dlažba a nově tvarovaná pole pro 
trávníky. Kulturněji vyhlíží díky novému chodníku 
i východní vstup do Líbeznického dvora. V celé 
lokalitě se podařilo vybudovat také nové pouliční 
osvětlení, které přispívá k větší přehlednosti pro 
motoristy a k větší bezpečnosti pro chodce.

Z ČINNOSTI
OBECNÍ POLICIE 

Za první pololetí letošního roku eviduje Obecní 
policie Líbeznice celkem 1191 nejrůznějších udá-
lostí, které řešila v katastru obce Líbeznice a obcí 
Bašť, Předboj a Bořanovice. Z toho bylo 967 pře-
stupků řešeno blokovou pokutou na místě, kdy 
se v 77 % jednalo o přestupky v dopravě, a to 
zejména překročením nejvyšší povolené rychlosti 
v obci, porušením zákazu vjezdu nákladních vozi-
del a podobně. 88 přestupků bylo řešeno blokově 
pro překročení rychlosti v obci o více než 20 km/h. 
38 přestupků v dopravě bylo postoupeno místně 
příslušnému odboru dopravy k správnímu řízení. 
V uvedeném období obecní policie asistovala pou-
ze u 6 dopravních nehod v obci, což je opro-
ti minulému období a létům předcházejícím 
značný pokles. 

Obecní policii se podařilo za výše uvedené obdo-
bí zadržet 8 pachatelů různých trestných činů, kdy 
se ve 3 případech jednalo o řidiče motorových vozi-
del, kteří se dopustili trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí, 1 řidiče pod vlivem alkoholu, 

Zásah u dosud nejvážnějšího případu. Foto -rs-

„Na zákazníky u nás čeká více než dva tisíce růz-
ných položek, nejen čerstvých a trvanlivých potra-
vin, ale i potřeb do domácnosti. Velmi oblíbeným 
se již stal pult s lahůdkami. Při vytváření sortimentu 
jsme nezapomněli ani na oblíbené lokální produk-
ty, takže máme třeba cvrčovický chleba,“ říká ma-
nažerka obchodu Simona Houdková.

„Do konce roku bychom chtěli zrealizovat ještě 
nový chodník kolem Domu služeb. Díky dohodě 
s investorem nové výstavby bude do konce září do-
končen chodník podél Zdibské. Pokud by se nám 
podařilo sehnat peníze, rádi bychom letos vybudo-
vali ještě zbývající část chodníku od Tesca k faře,“ 
doplňuje Michal Doubrava.

Letošními investicemi ale práce na chodníkách 
v obci nekončí. „Zpracováváme projekt bezbarié-
rové cesty obcí, který by měl pomoci při získávání 
dotací. V příštím roce bychom chtěli zajistit napří-
klad prostředky na stavebně náročný chodník po-
dél Družstevní,“ dodává Michal Doubrava.

-na-

OBECNÍ POLICIE

kterému bylo následně policejním orgánem sděle-
no obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Zadrželi jsme také čtyři muže, kteří 
v sousedních obcích páchali majetkovou trestnou 
činnost zejména krádeže vloupáním do novosta-
veb. Těmto již bylo sděleno policejním orgánem 
obvinění z krádeží a porušování domovní svobody 
a není vyloučeno, že po vyhodnocení stop zajiště-
ných na místě činu, bude jejich obvinění rozšířeno 
o další majetkovou trestnou činnost. 

Dne 29. června 2012 zasahovala hlídka obecní 
policie při spáchání zatím nejzávažnějšího trest-
ného činu v letošním roce, kdy v dopoledních ho-
dinách došlo na křižovatce ulic Mělnická a Druž-
stevní v obci Líbeznice k potyčce tří mužů, která 
vyvrcholila bodnutím nožem jednoho z účastníků 
potyčky do oblasti břicha. Poté pachatel z místa 
činu okamžitě odjel osobním motorovým vozi-
dlem. Hlídka poskytla na místě poškozenému prv-
ní pomoc a udržovala jej při vědomí do příjezdu 
záchranné služby, zajistila místo činu a ztotožnila 
svědky události. Všechny informace z místa činu 
byly poté předány přivolané hlídce Policie ČR, která 
na jejich základě již za dvě hodiny od události zadr-
žela podezřelého pachatele v sousední obci. Případ 
dále šetří služba kriminální policie a vyšetřování 
Středočeského kraje.

Rudolf Sedlák

Vážným dluhem zůstává snad jen nedostatek 
parkovacích míst v bezprostřední blízkosti samo-
obsluhy. Obec proto tlačí na obchodní řetězec, 
aby co nejdříve vybudoval parkoviště při severní 
straně prodejny. Hotové by mělo být do konce 
letošního roku.

-mk-

Slavnostní přestřižení pásky měl v rukou František Závorka. Foto archiv Tesca
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NOVINKY

NOVÉ
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Část Východní ulice je nově vybavena veřejným 
osvětlením. Obec mohla tuto investici realizovat 
díky pomoci společnosti Eltodo.

Na nedostatečné osvětlení v horní části Východní 
ulice si v posledních měsících stěžovalo stále více 
lidí. „V celé lokalitě Na Chrupavce bylo jen pár svě-
tel u zdravotního střediska. Před koncem loňského 
roku jsme osadili dvě světla do nového parku. Pět 
zbrusu nových světel od sběrného dvora až po kři-
žovatku u zdravotního střediska by mělo světelné 
podmínky zásadním způsobem zlepšit,“ vysvětluje 
1. místostarosta obce František Závorka a dodává: 
„Uvědomujeme si, že v této části obce v poslední 
době přibylo hodně lidí. Nové osvětlení by mělo 
přispět k jejich větší bezpečnosti.“

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

TAJEMSTVÍ ELFŮ
Ten, kdo se v ranních hodinách prvního prázdni-

nového dne pohyboval po Líbeznicích, možná zažil 
nevšední podívanou. Ulicemi a uličkami naší vesnice 
se totiž proplétal autobus. Byl na něm podivný ná-
pis Líbeznice – Elfí les, jeho průvodčí byla ušatá elfka 
a cestující pouze děti (a jejich rodiče), které několik 
dní před tím našly ve schránce jízdenku na Elfí bus. 
V autobusu potom dostal každý malý pasažér tajem-
ný balíček s elfím oblečkem určeným jen a jen pro 
něj, a jelo se do Elfího lesa vstříc dobrodružstvím.

Ptáte se, kdo jsou ti elfové a kde je ten Elfí les? 
Jde o malé skauty a jejich rodiče z oddílu rodinného 
skautingu Tornádo a o malebné okolí řeky Plouč-
nice v blízkosti Hradčan u Mimoně. Zde se konal 
v prvním prázdninovém týdnu náš tradiční (nebo 
netradiční?) tábor.

KULTURNÍ AKCE

MAMUT FEST 2012
Letošní třetí ročník Mamut festu přinesl nejen 

nové kapely a žánry, ale i tropické teploty. Počasí, 
které bývá vždy alfou a omegou podobných akcí, 
i letos udávalo rytmus celého dne. Úvodní program 
festivalu tak výstižně ladil se stoupající teplotou. 

 Nejprve se na pódiu představila neratovická 
formace Tour de Bars, která v poklidném tempu 
reggae tónů začala festival probouzet. Navazující 
dancehallová skupina Larika pod tříčlenným dám-
ským vedením pak začala vítat první odvážné ná-
vštěvníky, kteří nedali přednost pobytu u vody.

Po nich se objevila kapela The Spankers, která 
se nedávno vrátila z brazilského turné. Na vysoké 
teploty se zdála být dobře adaptována především 
jejich slovenská frontmanka Sisa Feherová, která 
nedávno svým temperamentem pořádně rozvířila 
atmosféru v soutěži Hlas Československa. 

 Během odpoledne se většina návštěvníků ochla-
zovala u baru variací koktejlů, pojídala čerstvě upeče-
nou pizzu a pochutnávala si u pojízdné retro kavárny.

Pro děti, které však letos, díky vysokým teplotám, 
nedorazily v tak hojném počtu jako v minulých letech, 
bylo připraveno hned několik pouťových atrakcí. Na-
konec je zde však zastoupili někteří hraví dospělí. 

MÍSTOPIS

NA ZVONICI
Původní kostel sv. Martina stával na místě čp. 142, 

přesný rok jeho vzniku neznáme, ale patřil evidentně 

Ulička Na Zvonici. Foto -mk-

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme červencovým jubilantům:
Košinová Marie – 85 let, Pelcová Věra – 85, Naj-
mannová Libuše – 85, Turek Josef – 75, Procházka 
Ota – 60, Voráček Zlatko – 60, Hejtík Miroslav – 60, 
Štrbka Štefan – 60, Koutecká Lenka – 50, Novotný 
Roman – 50, Demuthová Marie – 50.

Vybudování nové řady světel řeší nejen problém 
s nedostatečným osvětlením na stále frekventovanější 
cestě, zároveň se díky tomu podařilo propojit s jiným 
rozvaděčem část světel na náměstí. Díky podzemnímu 
vedení kabelů by teď osvětlení náměstí mělo být nezá-
vislé na povětrnostních podmínkách. Dosud osvětlení 
na náměstí za silnějšího větru často vypadávalo.

Finanční prostředky do vybudování nové řady 
světel vložila společnost Eltodo, která veřejné 
osvětlení pro obec provozuje a spravuje.

-mk-

k jedněm z nejstarších v regionu. Věž kostela měla 
u středověkých kostelů většinou funkci obrannou, ale 
nebyla v ní zvonová stolice. Proto naši předci postavili 
dřevěnou zvonici samostatně na místě dnes nazvané 
podle ní Na Zvonici. Zvony v minulosti měly význam-
nou funkci informační, obyvatelé se jimi dozvídali 
o úmrtí, požáru a o významných událostech. Kostel 
i zvonice postupně zanikly – po vybudování nového, 
reprezentativního kostela sv. Martina.

Hana Závorková,
ředitelka oblastního muzea Praha-východ

Ale vraťme se zpět do lesa. Letos to tady nevy-
padalo vůbec růžově. Malí elfové totiž zjistili, že 
les sužuje zlý Zlodur, který z něj neustále užírá. 
Jeho pomocníky Lervy bylo ostatně slyšet již krátce 
po vystoupení z Elfího busu. Naděje ale umírá po-
slední a šance na záchranu lesa přece jen existuje. 
Elfíci však budou muset prokázat velkou odvahu, 
moudrost a hlavně ryzí charakter. Jen tehdy se jim 
podaří zničit všech sedm kořenů Zlodurova zla, kte-
ré jsou ukryty v lese. K tomu jim budou nápomocni 
zejména starší a vážení elfové Hvozdryl a Mudriel. 

Zajímá vás, jaké zlo se skrývalo ve Zlodurových ko-
řenech? Bylo to lakomství, lenost, zbabělost, zahálka, 
svár, zatvrzelost a nenávist. A chcete vědět, jestli je malí 
elfové nakonec našli a zničili? Představte si, že ano. 
Museli však postupně získat sedmero kouzelných by-
lin. Bylinu sounáležitosti lípu srdčitou získali třeba tak, 
že se dokázali rozdělit i s těmi nejmenšími, mátu pepr-
nou – bylinu činorodosti si potom zasloužili při nároč-
ných sportovních disciplínách. Zbabělost překonali při 
noční hře a zasloužili si při tom bylinu odvahy třezalku 
tečkovanou, bylinu vytrvalosti, bez černý, potom získali 
při pěším výletu po okolí. Při hře Člověče, nezlob se do-
kázali, že nemají rádi svár a hádky. To jim dopomohlo 
k meduňce lékařské, bylině míru. Při orientačním běhu 
lesem museli ukázat, že ovládají znalost hub, stromů 
a kytiček a obdrželi tak bylinu lesní moudrosti jitrocel 
kopinatý. Na závěr potom ještě získali bylinu možná 
ze všech nejcennější – maliník obecný – bylinu lásky. 

Poslední večer potom vhodili elfíci všechny zlé koře-
ny do ohně a Zlodur se na malý okamžik zjevil. Poté 
na protějším břehu řeky za strašlivého řevu padl. Sláva, 
zvítězili jsme! Ale opravdu se nám podařilo zlo zahubit 
navždy? To se teprve uvidí. Vždyť podobní Zlodurové 
na nás budou číhat po celý náš život, a jestli a jak se 
s nimi dokážeme vypořádat, záleží jen a jen na nás.

Jisté však nyní je, že několik dní po příjezdu z tá-
bora jsme všichni bohatší o ideály, znalost léčivých 
bylin a neustále si prozpěvujeme naši elfskou hym-
nu Vstávej, vstávej, braň dnes náš Elfí les. A ráno se 
mi zdálo, že mi rostou elfí uši.

Pavla Zarembová

 S postupem času začaly opadávat úmorné teplo-
ty a Areál zdraví se začal postupně zaplňovat. Surf-
-rock‘n‘rollová formace Wild Tides tak hrála již pro 
slušnou diváckou kulisu a byla dobrým prologem pro 
hřeb večera, kterým se stala pop-rocková kapela Pra-
gue Conspiracy. Pražané rozjeli své vystoupení v ener-
gickém kytarovém tempu a všem nadšeným fandům 
můžeme slíbit, že je v Líbeznicích neviděli naposledy. 
Tečku za multižánrovým dnem pak udělali se svými 
rockovými melodiemi kostelečtí Sox in the Box. 

Celkově tedy doufáme, že i tento rok se nám po-
dařilo osvěžit lokální kulturní dění, přilákat poslucha-
če zvědavé na netradičně pojatou produkci a v nepo-
slední řadě užít si se všemi pohodový festival.

Jan Demuth, za Kulturní výbor obce

Kytarista a zakladatel kapely Prague Conspira-
cy Kuba Siňor v akci. Foto -jd-

Vyznamenání při večerním elfím obřadu. Foto 
Petr Zaremba
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

LIDICE 2012
Letošního 40. roč-

níku mezinárodní 
dět ské výtvarné sou-
těže Lidice 2012 se 
zúčastnilo rekordních 
26 040 dětí ze 67 
zemí. Protože byla 
konkurence tak silná, 
máme velikou radost z úspěchu Markéty Bízkové, 
žákyně sedmé třídy líbeznické školy, která v této 
soutěži získala Čestné uznání za svoji grafi ku Děti 
a loutky.

Šárka Mišurcová

ZVÍKOVSKÝ
RARÁŠEK

V prosinci minulého roku předvedl ochotnický 
divadelní spolek z Nové Vsi vánoční představení 
Hra o narození... Představení mělo veliký ohlas, 
všichni „herci“ hráli naplno a s velkou chutí, a pro-
to se rozhodli nacvičit novou hru – a to Zvíkovského 
raráška dle knihy Ladislava Stroupežnického.

Od března jsme tedy začali zkoušet, nejprve je-
den den v týdnu, ke konci jsme zkoušeli dvakrát 
týdně. Zkoušky si náš sedmičlenný spolek opravdu 
užíval a díky trpělivé paní režisérce Heleně Pinkero-
vé se nám podařilo celou hru nastudovat a začát-
kem června jsme byli připraveni na premiéru, která 
se konala 15. června 2012.

POZVÁNKY
LÍBEZNICKÝ MINIFEST
Varani Líbeznice zvou všechny občany na 5. roč-
ník Líbeznického minifestu, který se koná v so-
botu 25. srpna 2012 od 18 hodin v Areálu zdraví 
v Líbeznicích. Vystoupí kapely Borky Kempelen, 
Blek Defekt, Yetti On, a další.

LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ
Kulturní výbor zve na tradiční zářijové Líbez-
nické posvícení. Letos ho pro vás připravujeme 
na sobotu 15. září, opět v parku Na Chrupavce 
(u zdravotního střediska) a opět od 13:00 hod. 
Vedle vystoupení na hlavním pódiu vás čeká 
pestrý doprovodný program, stánky s bohatým 
sortimentem, jídlem a pitím, pro děti pouťové 
atrakce, kolotoče, skautské soutěže, jízda na koni 
a na velbloudu. A mnoho dalšího. Přijďte se pře-
svědčit. Pro mladší generaci je opět připravena al-
ternativní scéna v Areálu zdraví. Těšíme se na Vás!

Hlavní program:

13:00 – Excelence

14:00 – Lucky Band

14:30 – Heidi Janků

15:30 – J. Uhlíř s kapelou

16:30 – Olga Lounová

17:30 – Marek Ztracený

18:30 – The Apples

19:30 – 24:00 – Zábava – kapela

Klasickej postup

TÉMA

VYHLÍDKOVÝ LET BALONEM

Nabízíme lety horkovzdušným balonem 
o objemu 8500 m3. Patří mezi největší ba-
lony v Evropě. Vyznačuje se velikou stabil-
ností a bezpečím.

Průměrný let u naší společnosti trval v loňské 
sezoně 1 hodinu a 20 minut. Balon jsme vybavili větší 
zásobou paliva, poskytujeme tak delší zážitek. Díky 
své váze je balonový komplet stabilnější, klidnější 
a bezpečnější, méně se projevují větrné poryvy. Při 
běžném letu mají pasažéři více místa. Koš je rozdělený 
do pěti sekcí a jednotlivé skupinky pasažérů mohou 
být v samostatné kóji, bez pilota a láhví.

Často s námi jezdí stevardka, která se věnuje 
pasažérům po celou dobu letu. Jejím úkolem je 
zodpovídat všechny dotazy a starat se o maximální 
spokojenost. Pokud budete mít zájem, dozvíte se 
vše o balonovém létání. Chlazené nealkoholické 
nápoje po dobu letu jsou u nás samozřejmostí.

Po úspěšném přistání vám rozdáme jmenovité 
pamětní certifi káty jako doklad, že jste vstoupili 
do klubu vzduchoplavců. Také si připijeme 
chlazeným sektem a odvezeme vás na místo startu 
nebo do vnitřní Prahy.

KLASICKÝ VYHLÍDKOVÝ LET
V dohodnutý čas na pronajaté louce pozemní 

personál rozvine balon, ukotví ho a připraví k postavení.

Na našem představení se značně podíleli 
i spolužáci z líbeznické školy, kteří nám pomoh-
li vytvořit kulisy. Naše představení zdokonalily 
krásné kostýmy.

Premiéra se konala na hřišti, které se začalo ko-
lem osmé hodiny plnit nedočkavými diváky. Sešlo 
se jich kolem stovky. U nás „herců“ se začínala pro-
jevovat tréma, ta z nás pomalu spadla až po prv-
ních reakcích diváků. 

Zvíkovský rarášek – mladý pan Petr ze Švamber-
ka, je vlastně takový moderní puberťák, který svými 
nezbednými kousky rozdmýchá komickou zápletku 
mezi panem otcem a paní máti – a to kvůli krásné 
Markétce.

Všechny zvědavé tváře diváků vydržely až 
do konce představení. Po skončení za námi všichni 
chodili a chválili nás. Takový úspěch jsme ani neče-
kali a měli jsme z něj samozřejmě velkou radost. 
Můžete se těšit na naše další představení. A jaké 
bude? To je zatím tajemství.

Michaela Bůbelová
a Kristýna Barešová

LÍBEZNICKÝ
RECEPTÁŘ
DROGERIE JANŮ RADÍ...

Chtěli bychom natřít podbití střechy. Musí-
me postavit lešení a opravdu to nechceme dě-
lat za 3 roky znovu. Potřebujeme barvu, která 
vydrží.

Můžeme vám nabídnout výsledek nejnovějšího 
technického pokroku – prémiovou lazuru nejvyšší 
třídy XYLADECOR TINOVA. Hybridní molekuly vytvá-
řejí vysoce pružnou membránu, která umožnuje po-
vrchu neomezeně dýchat a zároveň jej trvale chrání. 
Tato silnovrstvá lazura ochrání Vaše dřevo až 12 let!

Můžu tmavý nátěr dřeva, který se mi už nelíbí, 
přetřít světlým? Mám zahradní nábytek natřený 
světlým odstínem a pod ním dřevo tmavne. Ne-
chci dávat tmavší odstín. Čím to mám natřít?

Lazurol Renovační lazura je určen především 
k zesvětlování tmavých a renovaci starých nátěrů 
dřeva, kterým dodává nový atraktivní vzhled.

Chci si udělat malířskou jasně červenou bar-
vu. Co na to budu potřebovat?

Červený, oranžový ani jiný jasný odstín se vám 
natónovat nepodaří, protože malířská barva obsa-
huje bílé pigmenty, které zabraňují tomu, aby mohl 
vzniknout sytý odstín. Vždy vám vyjde spíše růžová 
či meruňková. Jasné odstíny si nechte raději nató-
novat ve specializovaných prodejnách, kde k tomu 
mají příslušné báze.

Rádi bychom vymalovali jednu stěnu techni-
kou rozmytí metalické barvy. Jsou nějaké inte-
riérové barvy s metalickým efektem?

Pokud se bavíme o metalickém efektu, určitě 
bychom měli zmínit dekorační barvu Remal Efekt. 
Lze s ní linkovat, šablonovat, válečkovat, ale lze ji 
propojit i mnoha způsoby, například rozmýváním 
štětcem a houbičkou. Po té ji můžete snadno pře-
malovat malířskou barvou.

Čím můžu natřít venkovní krb? Potřebuji na-
třít i OSB desky, které jsou venku.

Můžete to natřít fasádní barvou včetně příslušné 
penetrace.

Budeme natírat fasádu. Jaké nejdelší pro-
dlevy je možné udělat mezi penetrací, prvním 
a druhým nátěrem? Můžeme natírat jen o ví-
kendech?

Maximální prodlevy nejsou stanoveny. Další vrs-
tva se obvykle nanáší po zaschnutí té předchozí. 
Týdenní interval ničemu nevadí, pokud se objekt 
nenachází v silně prašném prostředí, kde by usaze-
né částice mohly vytvářet separační vrstvu.

Čím můžu natřít betonovou podlahu v gará-
ži? A jak bych měl postupovat?

Betonová podlaha musí být vyzrálá dva až tři mě-
síce, očištěná a bez prachu.

Pak se napenetruje příslušnou penetrací. Jako 
nátěr je vhodný vodou ředitelný epoxidový nátěr 
Denas Garáž, nebo syntetický epoxid Sadurit Z1, 
použít lze také Izoban.

Rada na závěr. Víte, jaký je důvod nejčastěj-
ších reklamací?

Spěch. Každý povrch ať dřevěný, zděný, nebo 
kovový má být čistý, odmaštěný a opatřený pene-

trací, impregnací, nebo základním nátěrem, který 
se má nechat řádně zaschnout.

Více se dozvíte a hlavně seženete
v Drogerii Janů – Družstevní 31, Líbeznice, 

tel.: 283 981 599

Pokračování na str. 6
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AVIA KONTEJNERY – nízké 3 m3 / vysoké 9 m3

DOPRAVA
písek, beton, štěrk, kačírek, stavební materiál, zeminu, mulč. kůru, okrasné kamínky

a kameny,... suť, hlínu, ipu, směsný odpad, dřevo, železo,...

VYKLÍZENÍ – sklepů, půd, bytů, domů, zahrad, komerčních prostor,...

VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE – BOBCAT, MINIRYPADLO 3,5 t

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
úklid zahrad, sázení stromů, sekání trávy a křovin, odvoz zahradního odpadu,...

DISPEČINK NONSTOP
tel.: 602 182 870, e-mail: info@galda.cz

Večerní kurzy angličtiny pro dospělé
v ZŠ Líbeznice od září 2012!

Anglicky 4x rychleji pomocí Callanovy metody

OTEVÍRÁME KURZY RŮZNÝCH ÚROVNÍ OD ÚPLNÝCH 
ZAČÁTEČNÍKŮ AŽ PO POKROČILÉ. 

Vezměte sousedy a přijďte na angličtinu, máte to „za rohem“.

Zájemci, prosím hlaste se na následujících kontaktech:

Ing. Pavla Zarembová, PhD.
tel.: +420 727 755 149

e-mail: pavla.zarembova@gmail.cz

nebo

Ing. Markéta Vaníčková
tel.: +420 777 151 324

e-mail: vanickovamarketa@seznam.cz

Výukové centrum angličtiny www.anglictinapraha9.cz

(V NAŠEM VÝUKOVÉM CENTRU V ČAKOVICÍCH) 
NABÍZÍME TAKÉ MINIŠKOLIČKU NEBO DOPOLEDNÍ KURZY 

ANGLIČTINY PRO MAMINKY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ!

Pilot potom svolá všechny účastníky letu a po-
s kytne jim základní informace. Následně přistou-
píme k vlastnímu postavení balonu, což je sama 
o sobě atraktivní podívaná. Obal se plní pomocí 
velkého ventilátoru (jeho výkon je devět koní) nejprve 
studeným a později horkým vzduchem. Když je balon 
dostatečně zahřátý, začne se zvedat a získává stále 
větší sílu, až se dostane do svislé polohy.

V té době již pasažéři mohou nastoupit a pilot 
po provedení povinných předletových úkonů 
pokračuje ve vytápění balonu, až se po chvíli lanoví 
napne a koš se i s pasažéry neznatelně zvedne a začne 
lehounce klouzat po terénu ve směru větru (zatím je 
balon stále připoutaný kotevním lanem k zemi).

V té době naši klienti poprvé cítí, jak se pohybují 
v prostoru, jak se oddělili od země, jak je balon 
lehký a dá se snadno držet třeba jen několik 
centimetrů nad zemí. Také zjistí, jak koš bezpečně 
a klidně visí a jak je balonový komplet ve vzduchu 
stabilní a vyrovnaný. Pokud by však někdo přece 
jen měl obavy, ještě má možnost vystoupit. Dosud 
se tak ale nikdy nestalo, naopak – všichni se chtějí 
podívat do oblak.

Další krok je ten, že z koše vyndáme již téměř 
prázdnou startovací láhev (do vzduchu vzlétáme 
jen s plnými nádržemi – je to bezpečnější, zvyšuje 
se tak rezerva paliva a let může být delší). Potom 
pilot začne intenzivně topit všemi hořáky. Balon 
získává tah. V tomto okamžiku pilot balon odpojí 
od země a ten se začne vznášet do výšky.

Po nějaké chvíli je již balon dostatečně vyhřátý, a tak 
se mohou hořáky vypnout. Proti jejich dosavadnímu 
hřmotu náhle zavládne TICHO. Lidé začínají vidět svět 
z jiného úhlu, než jaký je pro ně běžný.

Balon neslyšně stoupá a vy se nejprve ocitáte 
v polovině výšky stromů. Jejich kmeny nezvykle 
ubíhají a najednou máte oči na úrovni jejich korun. 
Po pár vteřinách jsou stromy a domky vidět shora, 
otevírá se výhled do krajiny. Obzor se během chvilky 
rozšíří na několik kilometrů, jsou vidět vzdálené 
kopce, lesy i údolíčka, ráno často zalitá mlhou. Vše se 
začne zmenšovat až na úroveň pikovláčků. Pilot vás 
může vynést do velké výšky, ale stejně tak můžete při 
přistávání letět těsně nad korunami stromů (možná si 
utrhnete šišku ze stromu) nebo se dotknout košem 
porostu na polích či loukách. Často vidíte lesní zvěř, 
srnky, zajíce, občas i divočáka nebo jelena.

Po letu, který trvá minimálně hodinu, s vámi pilot 
bezpečně přistane. Po přistání, přípitku a rozdání 
certifi kátů vás zavezeme zpět do výchozího 
místa. Nebo, pokud budete chtít, můžete zůstat 
a sledovat balení a naložení těžkého obalu a koše 
na přívěs za pomoci systému lanek a navijáku (které 
dokáže zvládnout i jeden člověk) a odjet až později.

INFORMACE O NÁS
Společnost Česká vzduchoplavecká, s. r. o. byla 

založena dvěma rovnoprávnými společníky v roce 
1999.

Orientujeme se hlavně na pasažérské vyhlídkové 
lety v okolí Prahy a na lety pro větší skupiny klientů.

Horkovzdušný balon, se kterým dnes pracujeme, 
byl nově vyvinutý a schválený do provozu v roce 2009.

Všichni piloti České vzduchoplavecké, s. r. o. jsou 
minimálně držitelé odbornosti dle předpisu L1, 
vnitřního postupu ÚCL CAA-ZLP-050 oprávnění 
HOT – velitel volného horkovzdušného balonu.

Kontaktní údaje:
Česká vzduchoplavecká, s. r. o.

Mělnická 433 Líbeznice, 250 65
Tel.: 606 302 302, 283 981 136

e-mail: info@balonpraha.cz
www.balonpraha.cz
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