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Záměr roZšíření Letiště Vodochody 
směřuje k Veřejnému projednání

Milí čtenáři,

nedávno jsem si povídal s několika místními lid
mi. Shodli jsme se na tom, že je společnost vším 
děním hodně otrávená. Scházejí dobré zprávy. Te
levizní zpravodajství zaplavují buď tragické lidské 
příběhy nebo hádky a skandály politiků. Každý den 
se ve sdělovacích prostředcích nejméně jednou zo
pakuje, že procházíme obdobím hospodářské re
cese. Sečteno a podtrženo, byl to docela pesimis
tický hovor. Obávám se ale, že vystihl současnou 
převládající náladu ve společnosti docela dobře.

Vždycky se mi líbila písnička Osvobozeného di
vadla Stonožka. Zpívá se v ní: „Já vám nemám ty
hle lidi rád, co se nechtěj a neuměj smát. Řekněte 
mi má to smysl takhle si kabonit mysl…“ Následu
je popis těžkého osudu stonožky, která musí mít 
s tolika páry nohou pořádně těžkou svízel. V po
rovnání s ní na tom jsme, alespoň co se nohou 
týče, podle Voskovce a Wericha mnohem lépe. 
Myslím, že i v tomhle uhodili hřebíček na hlavičku. 
Srovnání dělá mnoho. Bohužel si mnohem méně 
uvědomujeme, že v porovnání s většinou světa 
a dokonce i s velkou částí Evropy na tom nejsme 
co do bohatství a komfortních podmínek pro život 
vůbec špatně. Možná zbytečně porovnáváme naši 
současnost s představou pohodlného a luxusního 
života vystřiženého z katalogů cestovních kance
láří, livestylových časopisů a reklam na nové ještě 
krásnější, ještě vybavenější a ještě pohodlnější 
vozy.

Tak jsem se rozhodl nabídnout v tomto krátkém 
sloupku optimistický pohled na svět. Má se začínat 
od malých věcí. Začněme tedy v šíření dobré nála
dy malými dobrými zprávami ze života Líbeznic – 
Mělnickou ulici zdobí nová alej jasanů, náměstí 
letos na jaře rozkvetlo krásnými tulipány a saku
rou, nový kabát i vnitřek dostaly fotbalové kabiny, 
Mratínka je uklizená a lépe se tam teď chodí, opra
vami prošla i kaplička a příjemnější bude díky ma
lým úpravám i čekání na autobus ve směru na Pra
hu na obou líbeznických zastávkách. Omlouvám 
se, pokud se vám tyhle případy zdají banální a za
nedbatelně malé. Chtěl jsem se jen trochu podělit 
o starostovskou radost. 

A aby nebyli skeptici a pesimisté zaskočení příliš 
velkou dávkou pozitivních informací, i pro ně se tu 
něco najde: blíží se veřejné projednání EIA k rozší
ření Letiště Vodochody a stále bojujeme s intenziv
ní tranzitní dopravou v obci.

Více se o tom pozitivním i negativním dočtete 
na dalších stranách.

Martin Kupka
váš starosta

Společnost Penta získala kladný posudek pro 
záměr rozšířit letiště ve Vodochodech. Veřej-
né projednání záměru se uskuteční v pondělí 
17. června 2013 od 12 hodin na Zimním sta-
dionu v Kralupech nad Vltavou. Bude to po-
slední příležitost ovlivnit proces EIA a zvrátit 
závěry posudku.

Posudek EIA končí kladným závěrem i přes 
množství věcných připomínek občanů i z obcí 
v okolí Vodochod. „Autor posudku se s řadou při-
pomínek vypořádal ledabyle nebo dokonce přezíra-
vě,“ hodnotí starosta Líbeznic Martin Kupka. 
„V našich připomínkách jsme například upozornili 
na nedostatečné zdůvodnění potřeby tohoto zámě-
ru. O stavbě ve veřejném zájmu nemůže být řeč“, 
dodává. Přesto posudek konstatuje, že „zdůvodně-
ní potřeby záměru je dle zákona č. 100/2001 Sb. 
zcela věcí oznamovatele a nijak nevstupuje do pro-
cesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí“. 
S ohledem na to, že dokumentace předkládaná in-
vestorem tuto část zahrnuje, měla by být podle sta-
rosty Líbeznic také náležitě vyhodnocena. „Pro au-
tora posudku bylo samozřejmě nejjednodušší se 
zhodnocení veřejného zájmu a potřebnosti záměru 
vyhnout. Představuje to ale zároveň jeden z viditel-
ných nedostatků, na který budeme upozorňovat. 
Má-li dojít na jedné straně k výraznému zhoršení 
podmínek pro život lidí, měl by k tomu být jiný zá-
važný důvod než pouhý komerční zájem,“ dodává 
Martin Kupka a upozorňuje, že Penta nedávno zno-
vu veřejně prezentovala, že se chystá celý areál le-
tiště včetně výrobního závodu prodat. 

Naprosto nedostatečné je podle starosty obce 
vyjádření autora posudku k připomínce obce Líbez-
nice k nedostatečnému posouzení vlivu záměru na 

Číslo měsíce: 33 – tolik nových stromů vysadili 
pracovníci technických služeb v Líbeznicích v květnu 
2013 (více čtěte na str. 3)

Z demonstrace při testovacích přeletech nad Vodochody (březen 2010). Foto archiv

veřejné zdraví. Dokumentace EIA i posudek se 
omezují na konstatování, že při splnění všech pod-
mínek nedojde k překročení dílčích hygienických li-
mitů. V případě dopadu na zdraví obyvatel se ale 
jednotlivé vlivy sčítají. Obec Líbeznice proto na ná-
vrh jednoho ze zastupitelů Petra Hoňka upozornila 
na světově uznávanou metodu DALY, která je 
schopna zhodnotit celkový vliv na veřejné zdraví 
a vyjádřit jej prostřednictvím počtu ztracených let 
zdravého života. „Na tuto konkrétní připomínku 
autor posudku nereaguje. Nechci soudit, zda je to 
jen věcné a odborné pochybení, nebo také vyjádře-
ní přezíravého postoje vůči věcným připomínkám 
lidí,“ říká Martin Kupka.

Občané i obce teď mají lhůtu 30 dnů (tedy do 
14. června 2013) na zpracování a odeslání připo-
mínek k posudku. V podělí 17. června pak proběh-
ne veřejné projednání záměru v rámci procesu EIA. 
Zkusíme vytvořit takové podmínky, aby se na jed-
nání mohli dostavit všichni, kteří budou chtít vyjá-
dřit svůj názor nebo jej alespoň projevit svou účastí,“ 
dodává první místostarosta obce František Závor-
ka. Obec bude na svých internetových stránkách 
www.libeznice.cz pravidelně aktualizovat údaje 
o veřejném projednávání. Zveřejní zde i jízdní řád 
autobusů pro dopravu na místo jednání a zpět. 
K dispozici budou také veškeré podklady a vzorové 
návrhy připomínek k posudku. Prostřednictvím 
obecního webu se dostanete i k oficiálnímu zdroji 
všech rozsáhlých dokumentů, které vznikaly v rámci 
procesu EIA. „Všechny informace a dokumenty jsou 
k dispozici také přímo na úřadě v tištěné podobě. 
Využívat budeme k informování občanů o odjez-
dech autobusů samozřejmě místního rozhlasu,“ 
dodává místostarosta obce František Závorka.

-na-
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ROZHOVOR
Aby si spoLu Lidé 
Více poVídALi…
Už 79 let působí v Líbeznicích baráčníci. Spolu 
se skauty mají nejdelší místní tradici. Přesto 
stále hodně lidí domnívá, že baráčníci musejí 
mít něco společného s rodinnými domy. Jak 
to je ve skutečnosti, na to odpovídá násle-
dující dvojrozhovor. O třetí květnové neděli 
jej poskytly Věra Vörösová a Eva Vejvodová. 

Od rodinných domů se název baráčníci oprav-
du neodvozuje. Kdo to vlastně jsou baráčníci?

VV: Baráčník vznikl roku 1873 v Kolíně Čicovi-
cích v hospůdce, které se říkalo Baráček. Od toho 
tedy pochází název.

Proč baráčníci vznikli? Co je pospojovalo?
EV: Celý název zní „Vlastenecko dobročinná 

obec baráčníků“. To už také o náplni naší tehdejší 
i současné činnosti vypovídá více. V kolínském Ba-
ráčku se před 140 lety sešli lidé, kteří bojovali za 
čistotu řeči. Pomáhali jeden druhému. Věnovali se 
také sebevzdělávání – a to bez ohledu na věk. Po 
sedmi letech se první baráčníci začali scházet 
i v Praze. Po dalších pěti letech bylo v Praze a jejím 
okolí na 32 obcí baráčníků.

A kdy se baráčníci začali scházet v Líbez-
nicích:

VV: Bylo to v květnu 1934. Příští rok budeme mít 
výročí 80 let. Na samém začátku tehdy stály význač-
né líbeznické osobnosti: pan Pelc a pan Jelínek. Ti 
tehdy dali kolem sebe dohromady na 100 aktivních 
lidí. Po válce potom převzal hlavní díl práce Franti-
šek Košina. To byl opravdu mimořádný člověk. Zce-
la přirozeně vzbuzoval autoritu. Zároveň ale půso-
bil mimořádně vlídně a lidsky. Byl to navíc vlastenec 
v nejlepším slova smyslu.

Co tehdejší baráčníci dělali a co děláte dnes?
VV: Tehdy baráčníci organizovali například do-

žínky, průvody a samozřejmě také plesy. Byly to 
větší akce, než na jaké dosáhneme dnes. Naše sou-
časná činnost spočívá především v organizaci pravi-
delných měsíčních večerů, kde se potkáváme a in-
formujeme se o tom, co připravují v sousedních 
baráčnických obcích. Domlouváme se samozřejmě 
i na našich vlastních větších akcích. Čtyřikrát do 
roka organizujeme taneční zábavy výhradně s čes-
kými písničkami. Snažíme se tak udržovat tradici 
českých textů i melodií.

EV: Organizujeme spolu se zahrádkáři výlety po 
pamětihodných místech. Snažíme se, aby se neza-
pomnělo na české dějiny. Snažíme se udržovat 
naše kroje a svéráz.

Co to vlastně je baráčnický svéráz?
VV: Tak říkáme baráčnickému kroji. Ten tvoří ba-

revně vyšívané bílé halenky a černé sukně. U mužů 
pak černé kalhoty. Ty kroje se často dědí. Některé 
mohou být i 80 let staré. Máme přirozeně radost 
z toho, pokud se můžeme v těch krojích někde uká-
zat. V Líbeznicích to bývá tradiční posvícení. Více 
příležitostí ale máme při župních i celorepubliko-
vých setkáních. Možná vás zarazí, že se oslovujeme 
„tetičko“ a „sousede“. Od první chvíle mezi baráč-
níky to na mě působilo domácky mile a bezpro-
středně. Je to člověku určitě bližší než paní a paní.

To ale není všechno čím baráčníci mohou 
v 21. století překvapit…

EV: Využíváme stále historická označení pro jed-
notlivé role. Obec baráčníků vede rychtář. Ústřed-
ním symbolem při našich sezeních je počestné prá-

žuji historii Líbeznic i dalších obcí. Připomínám nej-
různější výročí. Snažím se přitom dbát na to, aby se 
všechny ty zprávy mohly chlubit krásnou češtinou.

Ani syndičkou a vzdělavatelkou zajímavé 
názvy funkcí nekončí…

VV: Pak máme důležitou zapisovatelku neboli 
škrabačku. Ta z každého našeho setkání pořizuje 
zápis. Prostě škrábe. Se škrabáním brambor to ale 
nemá nic společného, jak by se někomu při prvním 
zaslechnutí mohlo zdát. Další důležité role jsou 
pantatínek a paňmaminka. Ti na závěr hodnotí 
kaž dé sezení a dohlížejí na čistotu krojů – aby bylo 
všechno tak, jak to má být. Na úvod každého 
 setkání podávají šafářky všem u stolu chléb se solí 
na uvítanou. A v některých obcích mají i drába, ale 
toho my nepotřebujeme. My jsme hodná obec.

EV: A nesmíme zapomenout ještě na berní. Ta 
zase hlídá naši truhlici, neboli kasu či pokladnu.

Jak jste se samy k líbeznickým baráčníkům 
dostaly?

VV: Já jsme se vždycky cítila jako vlastenka. Mám 
naši zem opravdu ráda. A svůj podíl na tom měl 

také František Košina – to byl opravdu poctivý 
a čestný člověk, kterého jsme všichni uznávali.

EV: A já jsme od Františka Košiny zase převzala 
roli vzdělavatelky. On vykonával několik rolí součas-
ně. Po jeho náhlém odchodu jsme se o to všechno 
prostě museli podělit.

Říkáte, že jste vlastenky. Ten pojem se dnes 
už moc nepoužívá. Co vlastně pro vás zname-
ná vlastenectví?

VV: Už jsem to zmínila. Je to vztah k vlastní zemi. 
Usilujeme o to, aby nic z českého jazyka a kultury 
nezaniklo. Proto také upřednostňujeme české pís-
ničky a na všech zábavách na ně nejen tancujeme., 
ale také si je společně zpíváme.

EV: Pro mě je myšlenka baráčníků spojena také 
s tím, že byste měl mít rád lidi a dokázal si s kaž-
dým popovídat. A měl byste se také umět postavit 
pomluvám a lžím. 

Kdy pociťujete to, čemu se říká národní 
 hrdost?

VV: Už třeba když se rozhlédnu po krásné české 
přírodě nebo navštívím některou z našich památek. 
Naopak mi vadí, když se ve společnosti projevují 
mezi lidmi špatné vztahy.

Dnes se hodně hovoří o poškozených mezi-
lidských vztazích. Viděli byste přesto nějakou 
naději?

VV: Člověk nesmí ztrácet naději, to by se nedalo 
žít, to bychom se mohli rovnou někde zakopat a ko-
nec. Musíme si vážit každé dobré kapičky. Oceňuji, 
že se teď lidé v naší obci více scházejí. Mají více pří-
ležitostí. Při našich zábavách se nás sejde u českých 
písniček 30. To není tak málo. Posledně jsme překva-
pili hospodského, když jsme začali hned od začátku 
tancovat. Prý čekal, že se rozhýbeme až mnohem 
později. A my jsme si k tomu navíc zpívali.

Na co byste mohli nalákat zaujatého čtenáře 
Líbeznického zpravodaje, aby mezi baráčníky 
zavítal?

VV: Jednou za rok pořádáme výlet, jednou vý-
pravu do divadla. Čtyřikrát do roka se scházíme 
u českých písniček. A jednou za měsíc, vždy v pon-
dělí, se setkáváme v Arše. Přijít může každý. Termí-
ny máme vyvěšené ve vitríně na náměstí. 

EV: Baráčník má v hesle: Ni zisk, ni sláva! Všech-
no je to o srdci. Budeme rádi za každého, kdo mezi 
nás přijde s novými podněty a novými myšlenkami. 
Upozorní nás na další zajímavá místa v naší zemi. 

Žijete v Líbeznicích. Řekněte, co by se tu 
mělo změnit k lepšímu?

VV: Přála bych si, aby lidé k sobě více hledali ces-
tu a více se scházeli. Když se na ulici potkají, tak 
aby se zastavili a popovídali si. Je moc dobře, že se 
tu teď děje více akcí, kde se lidé můžou setká vat.

-na-

vo – malý dřevěnný sloupec se stuhami. Každý, kdo 
při sezeních vystupuje, má začínat právě tím sym-
bolickým oslovením „Počestné právo!“ a pokraču-
je „Pane rychtáři, tetičky a sousedé…“. 

Musím prozradit, že Věra Vörösová je syn-
dička. Co to vlastně znamená? Co máte na sta-
rosti?

VV: Dávám dohromady většinu setkání a akcí, 
dnes by se asi řeklo, že zajišťuji organizaci, starám 
se o veškerou poštu a podobně.

Tak to jste vlastně taková výkonná manažer-
ka místních baráčníků. Eva Vejvodová je zase 
vzdělavatelka…

EV: Snažím se přinášet na setkání informace 
o tom, co zajímavého je možné vidět v našem okolí. 
Jaké jsou tu pamětihodnosti a zajímavá místa. Přibli-

Eva Vejvodová a Věra Vörösová. Foto -mk-

Drobnými opravami prošla na začátku května 
kaplička Panny Marie na křižovatce Mělnické a Mě-
šické ulice. Hlavním cílem bylo zajistit odvlhčení této 
drobné sakrální stavby. Podél celého obvodu vznikl 
drenážní kanál vyplněný kačírkem. Až do úrovně 
80 cm odstranili pracovníci technických služeb omít-
ku v interiéru, aby zdivo mohlo proschnout. Proved-
li zároveň drobné opravy vnější omítky.

Stavba pochází z 2. poloviny 18. století. Je přímo 
ve vlastnictví obce Líbeznice. 

V neděli 9. června v 11.30 hodin bude kaplička 
znovu vysvěcena. Krátký obřad bude celebrovat 
Mons. Mgr. Vladimír Málek. Všichni jsou zváni.

 -na-

kApLičkA pAnny mArie bude 
po oprAVách ZnoVu VysVěcenA

Kaplička Panny Marie. Foto -na-
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TÉMA
ZeLené LíbeZnice
Na začátku května přibyly do Líbeznic dal-
ší stromy. „Rádi bychom, aby se i naše obec 
mohla chlubit krásnými stromořadími a co 
nejlépe udržovanou zelení,“ říká první mís-
tostarosta obce František Závorka. 

Právě z jeho popudu se na začátku května poda-
řilo dokončit alej podél Mělnické ulice. „Na histo-
rických snímcích je vidět, že cestu na Prahu lemo-
valy vzrostlé stromy. Chtěli bychom současnou 
podobu této rušné ulice alespoň trochu přiblížit 

původnímu obrazu. Nové stromy by měly zdejším 
lidem zpříjemnit život. I frekventovaná cesta vypa-
dá se stromořadím lépe,“ říká František Závorka.

Na podzim loňského roku se s výsadbou začalo. 
První zimu tu bez jediné ztráty přežilo 15 jasanů. 
K nim letos přibylo dalších 14. „Po poradě s den-
drology jsme vybrali jasany, protože snesou i zimní 
solení. Kultivar ‚Meczek’ má navíc velmi pravidel-
nou kulovitou korunu. Nejedná se o příliš mohutné 
stromy. V dospělosti dorůstají výšky kolem 8 met-
rů,“ přibližuje František Závorka.

přírůstky nA mrAtínce
Při jarní úpravě Mratínky vzalo za své několik šíp-

kových keřů a náletových dřevin. Obec se zavázala, 
že místo nich sem vysadí nové kvalitní stromy. 
V budocnu by tuto cestu pro pěší do Měšic měly 

zdobit tři mohutné solitéry. Jedná se o červenolisté 
buky (Fagus sylvatika f. purpurea), které mohou 
dorůst výšky až 30 metrů. „Mohly by tak v zeleném 
pásu nynější Mratínky vytvořit zajímavý barevný 
předěl. Brzy k nim přibude i lavička, aby si tu lidé na 
procházce mohli na chvíli odpočinout,“ dodává 
František Závorka.

 
měšická s noVými duby
Nových 15 dubů napočítáte také podél chodníku 

od školy do Měšic. Před několika lety tu obec vysa-
dila alej letních dubů s úzkou, vysokou korunou. 
Řada z nich padla, bohužel, za oběť vandalům. „Už 
nějaký čas vypadala celá alej jako noty na buben. 
Většinu míst jsme nově zaplnili. Na podzim přidá-
me ještě několik třešní pro zpestření,“ slibuje Fran-
tišek Závorka. Při nové výsadbě zůstalo u původní-
ho druhu dubu letního s úzkou korunu (Quercus 
robur ´Fastigiata Koster´).          -na-Další „zelený“ počin 1. místostarosty obce Františka Závorky. Foto -na-

Procházka po nově upravené Mratínce. 
Foto -na-

sběrAči koVů
Vzhledem k nárůstu krádeží železa, prováděla 

v únoru 2013 obecní policie několikrát prověrku 
provozovny sběrných surovin v obci Líbeznice. 
V jednom případě bylo zjištěno, že provozovatel 
sběrných surovin vykoupil železné rošty, které byly 
odcizeny z lávky parovodu v katastru obce. Šetře-
ním hlídkou obecní policie byli zjištěni dva mladíci, 
kteří tyto rošty odcizili a následně se k činu doznali. 
Vzhledem k výši způsobené škody byla věc řešena 
pro přestupek proti majetku. Protože provozovatel 
sběrných surovin vykoupil od mladíků část obecně 
prospěšného zařízení, dopustil se tímto porušení 
zákona o živnostenském podnikání. Toto jednání 
bylo následně oznámeno příslušnému správnímu 
orgánu, který provozovateli sběrných surovin uložil 
sankci za spáchání správního deliktu.

nepoučiteLný řidič

Co není přivařeno, neobstojí. Foto -rs-

Nějaký čas si nezajezdí. Foto -rs-

požár sběrného 
dVorA

Dne 21. 4. 2013 bylo hlídkou OP přijato ozná-
mení o požáru sběrného dvora v obci Líbeznice. Na 
místě bylo zjištěno, že došlo k zahoření plastového 
kontejneru. Hlídka obecní policie zajistila místo 
proti vstupu nepovolaných osob vzhledem k tomu, 
že docházelo k výbuchům zbytků barev umístěných 
v kontejneru. Následně se na místo dostavily jed-
notky HZS Neratovice a SDH Líbeznice, které v sou-
činnosti provedli uhašení požáru. Šetřením na mís-
tě bylo od svědků zjištěno, že požár měli údajně 
založit nezletilé děti, které si hráli v okolí sběrného 
dvora. Událost si poté k dalšímu šetření převzali 
policisté z OO PČR Odolena Voda.

Scéna skoro jako z akčního filmu. Foto -rs-

TÉMA

V odpoledních hodinách dne 5. 4. 2013 byl hlíd-
kou obecní policie v obci Bašť kontrolován řidič 
osobního motorového vozidla, který místo řidičské-
ho průkazu předložil sdělení obvinění z maření výko-
nu úředního rozhodnutí. Toto rozhodnutí řidič obdr-
žel ten samý den od policejního orgánu v Praze, kde 
byl v nočních hodinách zadržen, když řídil motorové 
vozidlo i přes to, že mu byl udělen trest zákazu říze-
ní. Řidič byl hlídkou obecní policie předán kolegům 
z OO PČR Odolena Voda, kde mu bylo opětovně 
sděleno obvinění. Dne 10. 4. 2013 zaregistrovala 
hlídka obecní policie v katastru obce Předboj výše 
uvedeného řidiče, jak jede v osobním motorovém 
vozidle směrem do obce Bašť. Řidič byl hlídkou opě-
tovně zastaven a předán kolegům z OO PČR Odole-
na Voda pro již několikáté porušení zákazu řízení.

OBecNí POLIcIe
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DOPRAVA

jAk dáL 
s doprAVou 
V LíbeZnicích?
Omezení tranzitní dopravy v Líbeznicích je 
stále jedním z hlavních témat, kterým se 
obec věnuje. Na programu jednání zastupi-
telů 13. května bylo představení podrobné 
simulace dopravních toků společnosti AF Ci-
tyPlan. Aby se s prezentací mohlo seznámit 
co nejvíce lidí, probíhalo jednání v Divadle 
kouzel. Vedle patnácti obecních zastupitelů 
se v hledišti objevily tři desítky místních oby-
vatel, kterým doprava leží na srdci.

Smyslem celé simulace dopravních toků bylo 
prověřit, jak dopravu v obci ovlivní další připravo-
vaná dopravní opatření. Společnost AF CityPlan 
měla od obce za úkol doplnit loňský průzkum do-
pravní zátěže o doporučení, co by bylo nejvhod-
nější udělat – jaká dopravní opatření realizovat.

„Dlouhodobou prioritou obce je přimět stát 
ke kompletní přestavbě dálniční křižovatky ve Zdi-
bech. Je dobrá zpráva, že se ještě letos v létě po-
daří zrealizovat alespoň bypass kruhové křižovatky 
pro rychlejší napojení na dálnici ve směru na Pra-
hu,“ říká starosta obce Martin Kupka.

Obec samotná přibližně ve stejném čase zreali-
zuje několik opatření přímo v obci – mírně zvýšený 
přechod pro chodce u prodejny Mazlíček a nový 
přechod se zúžením vozovky u křižovatky Mělnic-

mentoval pro mnohé překvapivé zjištění autor si-
mulace Petr Hof hanzl.

Jedním z důležitých výstupů průzkumu bylo 
zhodnocení různých kombinací dopravních opa-
tření z hlediska „zdržení“ řidičů na průjezdu obcí 
a cestou přes dálniční křižovatku. „Cílem těch 
změn je udělat cestu po obchvatu atraktivnější 
a naopak odradit řidiče od cesty přes centra obcí,“ 
vysvětluje Petr Hofhanzl.

Na základě podrobného zhodnocení všech uka-
zatelů předložila společnost AF CityPlan obci své 
doporučení:

Bez ohledu na ostatní změny realizovat opatření 
zvýšení přechodů pro chodce v 1. fázi, která výraz-
ně zvýší bezpečnost chodců v obci.

 Omezit vjezd tranzitní dopravě v období ranní 
špičky proměnným, nebo pevným dopravním zna-
čením dle fáze 2B.

Po zhodnocení vlivu účinnosti provedených 
opatření (včetně bypassu u OK Zdiby a SSZ v Březi-
něvsi) přistoupit k realizaci světelné signalizace 
v oblasti křižovatky Mělnická × Měšická. 

Zastupitelé na svém jednání 13. května 2013 
hlasovali o následném postupu obce v nejbližších 
měsících. Nejvíce hlasů získal návrh usnesení, který 
počítá s projektovou přípravou proměnlivého do-
pravního značení i světelně řízené křižovatky až po 
zhodnocení dopadu realizace bypassu a zároveň 
již schválených opatření v obci.

„Tímto rozhodnutím se, bohužel, realizace dal-
ších opatření posouvá zbytečně o další měsíce. 
O to déle budeme muset snášet dopravní zátěž 
v obci. Celý dopravní výbor hlasoval proti tomuto 
nesmyslnému zabrzdění dalších kroků v následné 
2. fázi. Realizace bypassu situaci o víkendech ani 
v odpoledních a večerních hodinách pracovních 
dnů v obci nijak nezlepší. V té době je kruhový ob-
jezd zcela bez problémů průjezdný. To je ze studie 
CityPlanu i zkušeností všech řidičů zcela známé…
Čekat není již na co, čekali jsme bezvýsledně již 
40 let! To by si měli zastupitelé, kteří zvedli pro 
tento postup ruku, konečně uvědomit,“ hodnotí 
výsledek květnového zastupitelstva předseda do-
pravního výboru Jan Vondráš.

„Pokládáme za rozumné posečkat s dalšími 
kroky do okamžiku, než život ukáže, jak se sku-
tečně projeví všechna připravená a domluvená 
opatření. Nehovořím o ročním výhledu. Všechna 
ta opatření by měla být ještě letos v létě dokonče-
ná a na hodnocení by měly stačit další tři měsíce,“ 
říká Petr Honěk, který pro výsledné usnesení hla-
soval.

Samotná projektová příprava dalších zvažova-
ných opatření a jejich projednání s příslušnými 

trasa
trasa I/9 →  

MÚK Zdiby → D8
trasa I/9 → Líbeznice 
→ Březiněves → D8

Čas jízdy 7:00 7:25

Doba jízdy 13 minut 19 sekund 14 minut 51 sekund

Průměrná jízdní rychlost 52,8 km/h 28,2 km/h

Délka trasy 8,6 kilometrů 6,0 kilometrů

Zdržení v koloně vozidel 6 minut 50 sekund 4 minuty 45 sekund

ké ulice a ulice Karla Hynka Máchy, dále zvýšený 
přechod u pomníčku (který je součástí 1. fáze 
opatření). „To jsou opatření, na kterých jsme se 
usnesli v minulosti a pro která se podařilo získat 
i státní dotaci,“ doplňuje Martin Kupka. Zároveň 
by měla také letos v létě Březiněves postavit svě-
telně řízenou křižovatku na hlavní ulici u fotbalo-
vého hřiště.

Cílem simulace bylo prověřit, jak všechna tato 
opa tření ovlivní průjezd Líbeznicemi a chování řidi-
čů. „Nechali jsme navíc prověřit další zvažovaná 
opatření – světelně řízenou křižovatku v Líbezni-
cích u kapličky a proměnné značky omezující vjezd 
do obce v dopravních špičkách,“ shrnuje předseda 
dopravního výboru obce Jan Vondráš a dodává: 
„Tranzitní dopravu v obci musíme omezit. Snažíme 

se o to více než 12 
let. Není možné, aby 
obchvat sloužil jen na 
půl plynu.“

Průzkum společ-
nosti AF CityPlan uká-
zal, že už v současné 
době je cesta přes 
dálniční křižovatku ve 
Zdibech na čas kratší. 
Dva výzkumy tzv. plo-
voucím vozidlem po 
sedmé hodině ranní 
ukázaly, že cesta po 
obchvatu na dálnici 
může trvat 13 minut, 
zatímco přes Líbezni-
ce a Březiněves si ces-
ta vyžádá až 15 mi-
nut. Srovnání ukazuje 
tabulka vlevo dole. 

Další dopravní 
opatření v obci by 
měla po zprovoznění 
bypassu odvést co 
nejvíce vozidel mimo 
obec. „Je to zjevně 
i psychologická zále-
žitost. Řidiči patrně 
hůře snášejí čekání 
v koloně uprostřed 
polí, než když se po-
malu pohybují cen-
trem obcí. Je to sa-
mozřejmě nesmyslné 
chování, ale i takto 
nevyzpytatelně se do-
prava chová,“ ko-
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 úřady si vyžádá v každém případě nejméně tři mě-
síce. Obecní rada chce proto ještě do prázdnin 
uspořádat pracovní jednání projektantů, zástupců 
policie a správních orgánů, které by mělo budoucí 
projednání urychlit a zprůchodnit.

Prezentaci, kterou měli možnost sledovat  
účastníci květnového jednání obecního zastupi-
telstva, najdete na internetových stránkách obce 
www.libeznice.cz.          -mk-

dALší doprAVní ránA  
pro LíbeZnice
Obec obdržela ve čtvrtek 23. května 2013 ozná-

mení dopravního odboru Městského úřadu v Bran-
dýse nad Labem-Staré Boleslavi, že by na podnět 
Policie ČR mělo v obci dojít ke zrušení nejvyšší po-
volené rychlosti 40 km/hod. Znovu by se tak po 
obci mohlo jezdit rychlostí 50 km/hod.

„Pokládám to za nepřijatelný a nesmyslný ná-

➣ 0. fáze 
 bypass na okružní křižovatce v oblasti MÚK Zdiby 

– na Staré poště.
 SSZ na křižovatce na Hlavní × U Parku v Březiněvsi

➣ 1. fáze 
 zpomalovací zvýšený osvětlený přechod 

U Mazlíčka na II/243 
 zpomalovací zvýšený osvětlený přechod 

u pomníčku
 zpomalovací zúžený přechod u Havlíčků

➣ 2. fáze 
 2A. fáze 
 SSZ Mělnická × Měšická
 zpomalovací semafor na Mělnické před 

zahradnictvím
 zpomalovací semafor na Zdibské

 2B. fáze 
 proměnná dopravní značka (popř. pevná 

s doplňkovou tabulkou) – v době 7:00 až  
9:00 hod. zákaz vjezdu do Líbeznic

 zpomalovací semafor na Mělnické před 
zahradnictvím

 zpomalovací semafor na Zdibské

➣ 3. fáze 
 SSZ Mělnická × Měšická
 proměnná dopravní značka  

(popř. pevná s doplňkovou tabulkou)  
– v době 7:00 až 9:00 hod. zákaz vjezdu  
do Líbeznic

 zpomalovací semafor na Mělnické před 
zahradnictvím

 zpomalovací semafor na Zdibské

➣ 4. fáze 
 SSZ Mělnická × Zdibská
 zpomalovací ostrůvek na Mělnické před vjezdem 

do obce
 zvýšení prostoru v křižovatce  

Mělnická × Družstevní

vrh. Směřuje přímo proti snaze obce dosáhnout 
větší bezpečnosti na silnicích a celkového zklidně-
ní dopravy. Připravíme samozřejmě pádné námit-
ky proti takovému zásahu do současného stavu 
a připravíme i petice, ke které se bude moci přidat 
i veřejnost,“ říká důrazně starosta obce Martin 
Kupka.

„Pokud to Policie ČR myslí vážně, chce nás vrh-
nout o několik let zpět. Uděláme všechno pro to, 
aby se na současném rychlostním omezení nic ne-
změnilo. Velká část řidičů jezdí i dnes přes obec 
více než padesátikilometrovou rychlostí. Zvýšení 
povolené rychlosti by popustilo těmto řidičům 
uzdu až k sedmdesátce. Vzhledem k této okolnos-
ti by se mělo dle mého názoru také celé nedávné 
usnesení zastupitelstva obce o vyčkávání s dalšími 
dopravními opatřeními revokovat a naopak při-
stoupit v k jejich urychlené realizaci,“ přidává se 
Jan Vondráš.

Oznámení v podobě vyhlášky visí od čtvrtka  
23. května 2013 na úřední desce obce. Do 23. června 
2013 je prostor k podání námitek, který obec 
 využije. Připojit se samozřejmě může každý občan. 
Jednou z možných forem je podání vlastní námit-
ky či připojení k petici, která bude od 3. června 
2013 k dispozici na obecním úřadě a na dalších 
místech v obci. Se zněním vyhlášky i postojem 
obce je možné se blíže seznámit na obecním webu 
www.libeznice.cz.         -na-

TÉMA
kAuZA „mAteřská 
škoLA” 

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás s touto žádostí: do školy 
jsme neměly přijat děti, hlavně proto, že je v ní 
dost předškolních. Myslíme na to, že byste mohli 
tyto děti na čas (než bude udělána přístavba škol
ky) umístit v Arše. Ta by všem požadavkům vyho
vovala. Aktivity, které se v Arše konají, přemístěte 
do domu služeb. To nám snad nájemníci, kteří tam 
jsou, tolik neplatí, aby se tyto prostory mohly po
užít pro větší veřejnost a děti, než aby si tam se děli 
podnikatelé (je to snad obecní?). A místností je 
tam asi také dost.

Prosíme zamyslete se nad tím a dejte nám šanci 
umístit děti od září do školky.

Děkujeme
líbeznické maminky

Váš názor sdělte ve „zpravodaji“. 
Děkujeme
Dne 5. 5. 2013

Tedy do toho,

uvažoval jsem sice, zda vůbec reagovat. Mrzelo 
by mne totiž, kdyby si na základě tohoto ohlasu 
udělali ostatní líbezničtí občané o „líbeznických 
maminkách“ pokřivený obraz. Přijímám to ale na-
konec jako příležitost vysvětlit několik důležitých 
bodů.

1) Archa bohužel nesplňuje podmínky pro pro-
voz mateřské školy. To by její přestavba stála 
mnohem více peněz a prostor by musel být ne-
srovnatelně větší. V současné době je navíc využi-
ta v dopoledních, odpoledních i večerních hodi-
nách pro tolik aktivit, že jejich přesun vůbec 
možný není. Osobně si naprosto nedovedu před-

stavit, že by obec připustila takto macešský pří-
stup ke všem těm aktivním lidem, kteří v Arše 
našli útočiště a připravují program pro druhé 
a nic za to nežádají.

2) V Arše dvě dopoledne v týdnu působí 
Mateřské centrum Lodička, které je otevřené 
všem maminkám z Líbeznic. Kdokoli se může do 
aktivit tohoto centra zapojit. Navíc má toto 
mateřské centrum tu výhodu, že tam maminky 
mohou s dětmi tvořit, hrát si a také spolu hovořit. 
To je bezesporu významná hodnota. Nebo máte 
jiný názor? Jen to samozřejmě vyžaduje aktivní 
zapojení.

3) Dům služeb nemá prostory, kde by se mohlo 
sejít více lidí a které by mohly sloužit jako náhra-
da Archy. Podnikatelé využívají prostory tohoto 
domu na základě platných smluv. Pokud chceme 
jednat jako civilizovaní lidé, a to my chceme, ne-
můžeme jim říct: „Haló, zítra se stěhujete, proto-
že tady bude něco jiného.“ Nejde vůbec o výši 
nájmů, ani o to, kolik tvoří suma vybraného ná-
jemného. Respektujeme uzavřené smlouvy. Na 
okraj dodávám, že podnikatelé nejsou už z prin-
cipu špatní lidé, jak naznačuje anonym. Dávají 
práci druhým a nesou odpovědnost za to, že jim 
každý měsíc vyplácejí mzdu. To, zejména v době 
hospodářské recese, není vůbec zanedbatelná 
odpovědnost.

4) Troufnu si říct, že obec Líbeznice udělala pro 
maminky s dětmi více než většina jiných obcí. Ne-
budu vypočítávat všechny zcela nehonorované ve-
čery, které padly za oběť snaze zvládnout přístavbu 
mateřské školy ještě do začátku nového školního 
roku. Je dokonce stále malá naděje, že se to poda-
ří a budeme moci požádat o malý zápis do české 
knihy rekordů.

Pevně věřím, že mělo smysl všechno úsilí vynalo-
žit ve prospěch školky, která bude sloužit dětem 
a zejména těm maminkám, které by takový ano-
nym nikdy nenapsaly. Třeba jen pro to, že by se 
před tím přišly zeptat, jak se věci mají.

Martin Kupka

co obec uděLALA pro roZšíření 
kApAcity mAteřské škoLy:

 v roce 2010 investovala celkem 8 miliónů ko-
run do výstavby nového pavilonu mateřské 
školy s kapacitou 25 dětí,

 na konci roku 2011 zpracoval přední český 
architektonický ateliér Projektil na základě ví-
tězství v soutěži projekt nové budovy MŠ, kte-
rý dostal název „Rondel“. Obec do zpracová-
ní projektu investovala 859,2 tis. Kč,

 na konci roku zastupitelstvo obce rozhodlo 
v roce 2011 o prodeji staré budovy MŠ s tím, 
že výtěžek z prodeje bude plně využit na vý-
stavbu nové MŠ,

 na jaře 2012 proběhla soutěž na zhotovitele 
stavby,

 zároveň obec nechala na jaře 2012 zpracovat 
podrobnou demografickou prognózu, aby 
prověřila předpoklad dalšího strmého nárůstu 
počtu dětí v obci, výsledky tento předpoklad 
plně potvrdily,

 i při postupném snižování kupní ceny staré 
budovy MŠ se objekt nepodařilo prodat ani 
do konce roku 2012, ani na jaře 2013,

 na začátku roku 2013 začala obec prověřovat 
další možnosti rozšíření kapacity mateřské 
školy – nový malý pavilon v areálu školy, nový 
malý pavilon na zahradě u starého objektu 
MŠ, přístavba starého objektu MŠ,

 v dubnu 2013 se zastupitelstvo obce rozhodlo 
pro variantu přístavba a přestavba stávajícího 
objektu MŠ s tím, že by investice neměla pře-
sáhnout 6 mil. Kč, tato varianta nejlépe řeší 
i potřebnou úpravou současných prostor školky,

 v rekordně krátkém čase – od 18. dubna do 
6. května – vznikla prováděcí dokumentace 
stavby,

 6. května byla vyhlášena a 22. května vyhod-
nocena veřejná soutěž na zhotovitele,

 pokud se nikdo ze soutěžících neodvolá, 
 mohla by přestavba MŠ začít 3. června 2013 
a do konce srpna by měla být hotová – kapaci-
ta MŠ by se tak od září zvýšila o 30 dětí, celko-
vě by se tedy líbeznická MŠ starala o 103 dětí.

Vysvětlivky ke grafu na str. 4



Líbeznický zpravodaj 5/20136

Líbeznický zpravodaj  č. 5, květen 2013, ročník 11

Uctění obětí 2. světové války 9. května 2013. Foto -na-

připomenutí konce 
2. sVětoVé VáLky
Obec Líbeznice se připojila k vzpomínkovým 
akcím připomínajícím konec druhé světové 
války ve čtvrtek 9. května 2013.

Starosta obce spolu s 1. místostarostou, před-
sedkyní Kulturního výboru Šárkou Kettnerovou 
a velitelem strážníků Rudolfem Sedlákem položili 
kytici k pomníku na Mírovém náměstí a zároveň 
po jedné růži k hrobům padlých vojáků na líbez-
nickém hřbitově. Podle informací Hany Závorkové, 
ředitelky Oblastního muzea Praha-východ, to byl 
tradiční termín, kdy lidé v Líbeznicích vzdávali hold 
obětem obou světových válek.

pomník nA náměstí
V I. světové válce (1914–1918 ) zahynulo na bo-

jištích 28 líbeznických mužů. K uctění jejich památ-
ky jim byl na náměstí postaven pomník. Na něm je 
umístěna pamětní deska se jmény obětí. Jeho bez-
prostřední okolí bylo upraveno a osázeno zelení. 

Ve II. světové válce (1939–1945) naše země ofi-
ciálně nebyla ve válečném stavu, přesto počtem 

našich lidí, kteří v ní 
zahynuli, jsme se ocit - 
li na 5. místě v celo-
světovém průměru!

Líbezničtí občané 
zahynuli ve II. světo-
vé válce v koncen-
tračních táborech, byli 
popraveni nebo padli 
v přímých bojích s ne-
přítelem. Jim je věno-
vána druhá pamětní 
deska, která je umís-
těna v nižší partii po-
mníku. 

V roce 1946 byla 
provedena parková 
úprava celého ná-
městí. 

pomník nA hřbitoVě
Ve východní části hřbitova, dříve sadu, je po-

mník s hroby Rudoarmějců. Jednak jsou zde po-
chováni ruští zajatci, kteří během války byli převá-
ženi do koncentračního tábora v dobytčích 
vagonech přes vlakové nádraží v Měšicích. Když 
tento vlak v Měšicích zastavil, mrtví, kteří strastipl-
nou cestu nepřežili, byli vyneseni z vagonů a poz-
ději pochováni na hřbitově v Líbeznicích. 

Dalšími jsou ruští zajatci, kteří se zúčastnili osvo-

bození Líbeznic a okolí. Téměř na samém konci vál-
ky šli do cihelny pro zbraně, které tam byly uloženy 
v muničním skladě. Bohužel zde objevili cisternu 
s lihem, domnívali se, že se jedná o konzumní líh, 
ovšem netušili, že se mýlili. Zemřelo jich tehdy 16 na 
otravu metanolem a spolu s nimi i jeden náš člověk. 

Informace o pietních místech v Líbeznicích 
připravila Hana Závorková,  

ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

ZAhrAdní 
sLAVnosti 
ke dni mAtek 
Kdo v neděli 12. 5. 2013 odpoledne zavítal 
k líbeznické škole na (již tradiční) 3. ročník 
Zahradní slavnosti ke Dni matek, určitě ne-
litoval. Na každého, kdo se nechal zlákat 
veselým plakátem či osobním pozváním, če-
kala pestrá mozaika uměleckých vystoupení, 
a tak si nepochybně všichni odnesli domů 
mnoho krásných dojmů. 

Nedělnímu slavnostnímu odpoledni přálo i po-
časí – po celou dobu všem účinkujícím svítilo slu-
níčko a obávaný avizovaný déšť přišel až v mo-
mentě, kdy byla slavnost u konce, takže nemuselo 

dojít na „krizový scénář“ v podobě zrychleného 
přesunu do tělocvičny školy.

Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, 
které připravili převážně rodiče účinkujících dětí. 
A nutno podotknout, že kvalita domácích dobrot 
byla vynikající, nemluvě o množství, které bylo 
opravdu nad očekávání velké (např. v kuchyňce 
Bezinky, kde se přinesené lahůdky chystaly na talí-
ře a tácy, to před začátkem slavnosti vypadalo jako 
v cukrárensko-pekárenské prodejně).

V průběhu téměř dvouhodinové slavnosti se na 
podiu i před ním představily se svými vystoupeními 
nejen děti z mateřské školy, talentovaní žáci umě-
lecké školy při základní škole, ale v neposlední 
řadě i někteří členové pedagogického sboru.

Slavnost zahájil tradičně náš pan starosta Martin 
Kupka svým vlídným proslovem.

Když po přivítání, několika informacích a orga-
nizačních upozorněních, předal tulipán spolu s po-
děkováním ředitelkám mateřské a základní školy, 
mohlo začít očekávané pásmo vystoupení.

Nejprve se představily děti mateřské školy. za 
hudebního doprovodu paní učitelky na podium 

přišly dvě holčičky 
„Líbezinky“, které 
chtěly popřát ma-
mince k svátku, ale 
protože „nevěděly, 
jaký dárek by to měl 
být, vydaly se pro 
radu“. Tu hledaly 
u čtyř ročních období 
– každé z nich před-
stavovala jedna ze 
čtyř tříd MŠ se svými 
vystoupeními. Všech-
ny děti předvedly 
krásný, dojemný vý-
kon. Celkový dojem 
z vystoupení byl 
umocněn i kostýmy 
dětí, a tak nikdo ne-
mohl být na pochy-
bách, že si na přípra-

vě daly záležet nejen děti, ale i paní učitelky, za 
což si jistě zaslouží minimálně pochvalu. Děti svý-
mi výkony nejednu maminku či babičku (a dost 
možná i tatínka či dědečka) dojaly k slzičkám, 
zvláště při závěrečném společném přání k svátku 
maminek. Na památku přinesly děti maminkám 
ještě vlastnoručně vyrobený drobný dáreček.

Každá přítomná maminka dostala ke Dni matek 
krásný tulipán.

Na podiu pak zazněla skladba What A Wonder-
ful World v nádherném provedení hudebníků, 
včetně učitelů i ředitele ZUŠ, které pro tuto příleži-
tost pan starosta Kupka přejmenoval na „Líbezni-
ce School Garden Party Band“.

Ředitel ZUŠ PhDr. Roman Novotný poté postup-
ně uváděl jednotlivá hudební a taneční vystoupení 
žáků ZUŠ. Ať už to byly pěvecké výkony, hra na 
klavír, kytaru, klarinet a další hudební nástroje či 
ukázky tanečního umění, všechna předvedená čís-
la byla originální a zasloužila si obdiv a potlesk, 
kterým byli talentovaní šikovní mladí umělci vždy 
právem odměněni.

Činnost výtvarného oboru ZUŠ byla prezentová-
na bohatou galerií výtvarných prací v budově ško-
ly, kde bylo vystaveno mnoho děl, a bylo opravdu 
co obdivovat.

Nezvyklou, ale o to atraktivnější prezentací vý-
tvarného oboru byla dražba dvou krásných obrazů 
žáků ZUŠ, jejíž výtěžek poslouží pro nákup výtvar-
ných potřeb.

Jedním z bodů programu bylo představení mas-
kotů školy a školky, které byly vyhotoveny podle 
vítězných návrhů dětí. Maskot ZŠ a ZUŠ „Líbezní-
ček“ vznikl podle návrhu žákyně ZŠ Zuzany Krau-
sové a maskot MŠ „Líbezinka“ byl vytvořen podle 
návrhu předškolačky Terezy Holičové.

O hudební tečku za Zahradní slavností se posta-
ral „School Garden Band“ několika příjemnými 
skladbami, jejichž rytmy roztančily dětičky pod po-
diem až do chvíle, než se přihnal mrak s „májovým 
deštěm“.

Bylo to po všech stránkách vydařené odpoledne.

Blanka Holičová KlokanováVystoupení dětí z mateřské školy. Foto Luboš Kovář

MíSTOPIS

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
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OBECNÍ  KNIHOVNA
jAk se děLá knihA
Dne 22. 4. 2013 proběhla přednáška nakla-
datele Vladimíra Pistoria – Jak se dělá kniha, 
kterou pořádala obecní knihovna v komunit-
ním centru Archa.

Nejdříve Vladimír Pistorius rozebral knihu na pa-
titul, titulní list, frontispis, hlavní titul, autorskou 
a technickou tiráž a názorně ukázal na promíta-
ných obrázcích. Pak přišla ke slovu nejdůležitější 
část – tisk. Zde nakladatel vysvětlil, že v dnešní 
době dominuje ofsetový tisk, který umožňuje počí-
tačovou přípravu stránek a je mnohem pružnější 
a levnější než klasický knihtisk. Dále, jaký papír 
může být zpracován. Věděli jste, že papír má své 
vlastnosti, jako je gramáž, tisková brilance a bě-
lost? Zvolna jsme se dostali až k typografickému 

Obecní knihovna Líbeznice děkuje  paní 
Pavle Bártové a paní Marcele Honsové za 
darování knih do knihovny.

Nové knihy:

Nick Hornby – Můj oblíbený rok, 
Douglas Preston – Mayský kodex
Dan Brown – Andělé a démoni
John Connoly – Polibek smrt
M. Šrámková – Rukověť rodiče malého školáka
K. Kropáčková – Budeme mít prvňáčka
R. Markley – Okrasné dřeviny
A. Ladová – Jak se kocourek vydal do svět
J. Wilsonová – Vzdušné zámky, Konec snění,  
Jacky snílek

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

osLAVy 90 Let 
skAutingu 
V LíbeZnicích

Již devadesát let si můžeme pustit Český roz- 
hlas a stejně tak devadesát let se v Líbeznicích  
pohybují skauti více či méně viditelně. Pohnutá 
historie dvacátého století se podepsala na třech 

zákazech skautského hnu-
tí, a to v letech 1939–1945, 
1948–1968 a 1970–1989. 
Skauti se nemohli ke svým 
myšlenkám veřejně hlásit, 
mnoho oddílů však existo-
valo v ilegalitě, přešlo pod 
hlavičku jiných, pro režim 
stravitelných organizací, či 

bylo rozpuštěno. V Líbeznicích během dob zákazu 
neoficiálně působil 77. klub oldskautů, především 
na základě osobních přátelství. Při všech obnove-
ních (v letech 1945, 1968, 1989) došlo během pár 
týdnů k založení dětských oddílů. Od roku 1990 
v Líbeznicích existuje několik oddílů, kterými pro-
šlo mnoho dětí i dospělých.

minimu – to znamená základní tvary písma. Poté 
jsme ještě zhlédli krátký film z tiskárny – rotační 
tisk, tisk z plochy a jak se postupuje při barevném 
tisku. Nakladatel ukončil přednášku diskusí o au-
torském právu a povinném výtisku.

Alexandra Dančová

K devadesátému výročí uspořádalo skautské 
středisko „Willi“ Líbeznice v sobotu 20. dubna 
2013 oslavy pro své současné i bývalé členy a pro 
veřejnost. Odpoledne s nabitým programem zahá-
jila dobrodružná hra pro děti „Za pokladem Alžbě-
ty Líbezné“. Tříčlenná družstva získávala na stano-
vištích za splněné úkoly indicie, které je pak 
dovedly k pokladu. Celá hra byla inspirována fik-
tivní historií naší vesnice, s reálnými místy. U zdra-
votního střediska jste tak mohli potkat špitální 
 sestry, u kterých jste museli přejít správnou cestou 
po vytyčených dlaždicích, venkovská učitelka děti 
zkoušela u Staré školy z hádanek, porybnému jste 
mohli pomoci s výlovem ryb a v nejstarší části Lí-
beznic, v ulici na Hůrce, strašili duchové. Všichni 
účastníci byli velmi odvážní, protože nejen splnili 
všechny úkoly a získali Alžbětin poklad, ale také se 
odhodlali vzdorovat nepříznivému počasí.

Po skončení hry jsme se všichni sešli v komunit-
ním centru Archa, kde mezitím probíhala výstava, 
vařil se teplý čaj a každý se mohl občerstvit napeče-
nými koláči od maminek. K prohlížení zde byly také 
kroniky z různých dob, nejstarší – ještě předváleč-
ná. Aby slavení nebylo málo, společně jsme sfoukli 
svíčky z devadesáti muffinů. Zároveň při této slav-
nostní příležitosti byla předána vyznamenání ně-
kterým zasloužilým členům našeho střediska jako 
poděkování za dlouholetou obětavou a nezištnou 
činnost při práci s dětmi i při organizaci.

Celé odpoledne uzavřelo promítání fotek a fil-
mů od nejstarších dob až do současnosti s ko-

mentáři br. Martina 
Šíly a br. Václava 
Mikoláše. V Di- 
vadle kouzel Pavla 
Kožíška jsme mohli 
pohodlně a po- 
zorně naslouchat 
historii a vychut- 
nat vzpomínky. Ty 
budou v brzké do- 
bě zdokumentová-
ny i v tištěné podo-
bě almanachu, kte-
rý bude vydán.

Držte nám pal- 
ce, abychom mohli 
za deset let slavit 
stovku!

Veronika 
Konopásková

 90
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Oslavám nechyběl ani originální dort. Foto -na-

VácLAV VětVičkA V Arše
Obecní knihovna Líbeznice zve v pondělí 3. červ-

na 2013 od 19.00 hodin do KC Archa na setkání 
milovníků zahrad s RNDr. Václavem Větvičkou „Čte-
ní o zahradě“. Vstup zdarma. Setkání se uskuteční 
díky finanční podpoře Ministersterstva kultury.

dětský den
Tradiční líbeznický Dětský den vypukne v Areálu 

zdraví v sobotu 8. června ve 14.30 hodin. Kro-
mě soutěží o ceny a opékání buřtů s hasiči se letos 
můžete těšit na akrobatickou show na motorkách 
a na představení Kejklíři na voze. O další program 
se postará Obecní police a Sbor dobrovolných hasi-
čů. Nebude nouze o překva pení. Dětský den pořá-
dají Kulturní výbor obce Líbeznice, Obecní policie 
Líbeznice, líbezničtí hasiči, skauti a baráčníci a ob-
čanská sdružení Stonožka Líbeznice a Sirius Tře- 
bíč. (Pokud byste byli ochotni pomoci s organizací 
dětských soutěží, přihlaste se Šárce Kettnerové na 
e-mail: kettnerovasarka@seznam.cz.)

VysVěcení kApLičky pAnny mArie
Obec Líbeznice a líbezničtí farníci zvou v nedě-

li 9. června v 11.30 hodin na vysvěcení kaplič-
ky Panny Marie na křižovatce Mělnické a Měšic-
ké ulice. Krátký obřad bude celebrovat Mons. 
Mgr. Vladimír Válek. Vysvěcení se uskuteční po 
letošních květnových opravách barokní stavby. 

mAmmutFest
Letošní 4. ročník festivalu MammutFest proběhne 

v sobotu 22. června. Festival si i letos udrží multi-
žánrový charakter a od odpoledních hodin se Areál 
zdraví rozezní v rytmech reggae, ska, rock’n’rollu, 
funky a world music. Hlavním hostem festivalu pak 
bude ska-reggae formace FAST FOOD Orchestra.   
Atmosféru akce doplní několik tematických stánků, 
deco-barů a workshopů. Doufáme, že i letos půjde 
hlavně o příjemnou akci, kde se spolu setkají staro- 
i novousedlíci, mladší a starší generace, prostě všich-
ni příznivci této nonkonformní kultury. Více najdete 
na stránkách www.mammutfest.cz.

POZVÁNKY

spoLečná beZpeč- 
nostní Akce

V nočních hodinách z 13. na 14. 4. 2013 byla 
pod vedením OO PČR Odolena Voda ve spolupráci 
se strážníky OP Zdiby provedena dopravně bezpeč-
nostní akce, která byla zaměřena na řidiče pod vli-
vem alkoholu, osoby v pátrání a závadové osoby 
v našem regionu. V průběhu bezpečnostní akce 
bylo provedeno 78 kontrol osob a 71 dechových 
zkoušek u řidičů. Dále bylo uděleno 6 blokových 
pokut a zadrženi 3 řidiči, kterým byl udělen trest 
zákazu řízení. Potěšujícím faktem je, že při 71 pro-
vedených dechových zkouškách nebyl zjištěn ani 
jeden řidič pod vlivem alkoholu.

OBecNí POLIcIe

Touto cestou si dovoluji poděkovat za vrácení 
ztracených dokladů. Nálezcem byl pan Boris Vanka 
z Líbeznic, kterému jsem za jeho slušné a čestné 
jednání velice vděčná. Poděkování panu Vankovi 
uzavírám s přáním i jemu vše dobré.    E.Poborská

PODěKOVÁNÍ
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Úspěšné 
sportoVkyně 

Petra Vlasáková a Viktorie Kořínková, žákyně 5.B 
ZŠ Líbeznice, potvrdily, že jsou opravdu v dobré fy-
zické kondici. Zúčastnily se dne 24. 4. XII. ročníku 
okresního kola Plavecko-běžeckého poháru Stře-
dočeského kraje v Čelákovicích, kde Petra Vlasá-
ková získala ve své kategorii 2. místo a Viktorie 
Kořínková 3. místo. Obě děvčata postupují do 
krajského kola, takže jim držíme palce, aby se jim 
opět zadařilo.

Šárka Mišurcová

Vítězky okresního kola plavecko-běžeckého 
poháru. Foto -šm-

turnAj Ve Vybíjené 
„Je to tam,“ zvolala Pavlína. A holky to do-

kázaly! 
Dne 25. 4. 2013 se Základní škola v Líbeznicích 

zúčastnila okresního kola Preventan Cupu, turna-
je ve vybíjené, který se konal v Čelákovicích. Naši 
školu reprezentovala dvě družstva, chlapců a dí-
vek, sestavená z žáků a žákyň 5.A, 5.B a 4.A. 
V pěkném prostředí čelákovických kurtů soupeři-

Chlapecké družstvo skončilo v Čelákovicích 
čtvrté. Foto -kž-

Vítězky okresního kola Preventan Cupu. 
Foto -kž-

koLečkA A páčky
Kolečka a páčky – tak se nazývá výtvarná sou-

těž základních uměleckých škol, kterou každoroč-
ně vyhlašuje ZUŠ Říčany společně s Fakultou strojní 
ČVUT. Je to zároveň připomenutí významného ro-
dáka Emila Kolbena. (Pochází ze Strančic nedaleko 
Říčan.) 

Výtvarný obor naší nedávno zrozené ZUŠ Líbez-
nice byl také vyzván k účasti. Výzvu přijal a slaví 
úspěchy:

David Musil se ve II. kategorii umístil na prvním 
místě, Vítek Maleček na druhém a Jakub Steffel na 
třetím, dále ve své kategorii obsadily první místo: 
Veronika Sigmundová, Marie Vaňová a Kateřina 
Kovářová – toto ocenění získaly za své keramické 
kachle. Ve IV. kategorii obsadila třetí místo žákyně 
Michaela Černochová.

Máme radost z jejich úspěchu a blahopřejeme!

Úspěšní líbezničtí výtvarníci. Foto -kž-

hopsA hejsA  
do brAndejsA  
– počtVrté!

Stává se již tradicí, že se druhé květnové pondělí 
vydávají mladí recitátoři líbeznické základní školy do 
Brandýsa nad Labem, kde se na zámku koná známá 
literární a recitační soutěž – Macharův Brandýs.

Také letos vyrazilo dvanáct statečných (Vojta Ko-
toun, Vladimír Buzalka, Václav Mišurec, Kateřina 
Šoltysová, Adam Bartoníček, Petra Vorlíčková, Pav-
lína Lindová, Anna Čechová, Michaela Zanotto, 
Klára Ludvíková, Terezka Grubauerová a Tomáš Vy-
hlídal), aby ve svých kategoriích hájili barvy naší 
školy. Všichni připravili posluchačům krásný umě-
lecký zážitek. Porota ocenila dva z nich. První mís-

dubnoVé 
udáLosti V mš

Jelikož jaro všechny lidičky láká na procházky, na 
výlety, za sporty, na hřiště atd., věnovali jsme ve 
školce zvýšenou pozornost preven-
ci úrazů a bezpečnosti dětí. Během 
dubna jsme realizovali projekt 
„Bezpečná školka“, který spočíval 
v obeznámení a zopakování si zá-
kladních pravidel bezpečného cho-
vání nejen v silničním provozu (do-
pravní značky, pravidla), ale i při 
sportovních činnostech a hrách 
v přírodě (ochranné pomůcky, re-
spektování pravidel). Do projektu 
se aktivně zapojili i někteří rodiče, 
kterým bychom touto cestou rády 
poděkovaly. Na závěr projektu na-
vštívila mateřskou školu obecní po-
licie. Děti si mohly prohlédnout 
policejní vůz, vyzkoušely si policejní 
čepice, vysílačku a společně si zo-
pakovaly bezpečnostní pravidla.

lo mezi sebou 9 chlapeckých družstev a 7 dívčích. 
V této obrovské konkurenci jsme obstáli na jed-
ničku, hoši získali pěkné čtvrté místo a dívky po 
vypjatém boji vybojovaly místo první, přivezly 
škole krásný zlatý pohár, a postoupily tak do kraj-
ského kola, které se odehraje 15. 5. 2013 v Bene-
šově. Radost i nadšení byly veliké, určitě k nim 
napomohlo i to, že vytrvale fandily obě dvě páté 
třídy a celý turnaj provázelo nádherné slunečné 
počasí.

Mgr. Radka Plecháčová

to v I. kategorii získal Václav Mišurec ze 2.A 
a druhé místo v kategorii II. udělila porota Kate-
řině Šoltysové ze 4.A. Gratulujeme!

Další dubnovou událostí byl čarodějnický rej. Ve 
školce se uskutečnil v pondělí 29. dubna a malých 
kouzelníků, čarodějů a ježibab se tu sešlo nespo-
četně. Jelikož nám počasí nepřálo, nebylo možné 
realizovat plánovaný průvod obcí. Ten jsme však 
k velké radosti dětí nahradili soutěžemi a tancem 
ve třídách.           Kateřina Železníková

Líbeznické 1. a 2. místo v soutěži Macharův 
Brandýs. Foto -kž-

Policejní auto budilo zájem dětí i učitelek. Foto -kž-
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den mAminek 
V Lodičce

I ti nejmenší se vzorně připravili na Den matek. 
V MC Lodička se ve čtvrtek 9. května malovalo na 
terakotové květináče a výtvory to byly okouzlují-

TÉMA

BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme květnovým jubilantům: Erbeno-

vá Alena – 70 let, Chaloupková Alena – 70 let, 
Červenka Evžen – 70 let, Mařík Václav – 60 let, 
Střecha Jan – 60 let, Malinský Karel – 60 let, Ťou-
palík Vladimír – 60 let.

Základní umělecká škola Líbeznice 
pořádá zápis dětí do šesti let 

Přijímací zkoušky do hudebního oboru 
proběhnou dne 4. června od 13.30 hod. 
do 17.00 hod. a dne 18. června od 13.30 
hod. do 17.00 hod. v budově základní ško-
ly v přízemí.

Zápis dětí do výtvarného oboru proběh-
ne dne 10. června od 14.00 hod. do 16.30 
hod. v budově základní školy v přízemí. Zá-
jemci přinesou dvě vlastní práce.

Zápis dětí do tanečního oboru proběhne 
dne 17. června od 14.00 hod. do 16.30 hod. 
v tělocvičně základní školy.

čArodějnice
Letošní slet líbeznických čarodějnic přilákal 
početné obecenstvo. Pod těžkými kovově 
šedými mračny se 30. dubna sešlo na fotba-
lovém hřišti na 500 duší.

rodějnického řemesla vyznamenala nejvíc a která se 
jejich šerednosti nejvíce přiblížila. Porota to byla 
přísná. Pekelný soud na čarodějnickým potěrem vy-
nášely Pěknice Nestvůrná, Krutihlava Horkokrevná 
a Řemdicha Plahočivá. Některé ježibaby juniorky se 
dokonce bály před jejich propalujícími pohledy za-
tančit a tajně skrápěly oheň své čarodějnické vášně 
slzami. Přísným sítem prošly ty nejlepší z nejlepších 
a na nejvyšší čarodějnické hranici stanula Kačiklecka 
Kovářná. Kromě náležitě vyděšených pohledů skli-
dila dokonce i čarodějnický dort z těch nejroztodiv-
nějích ingrediencí, včetně ušního lalůčku nejstarší 
líbeznické tarantule. Jistě si na něm pochutnala.

Potom se ale čarodějnická sešlost nečekaně zvrh-
la v milé sousedské setkání. Bylo možné pozorovat 
hloučky tu z Nedvědovy ulice, tu z Pavelkovy ulice 
či ze Dvora. Pozornost všech přilákala samozřejmě 
hořící hranice s vrchní líbeznickou ježibabou na 
 vrchu. Pak si ale kovově temné mraky také řekly 
své. Fotbalisti a Kulturní výbor v rolích pořadatelů 
byli však dobře připraveni i na drobný nečas a zvo-
lili k mírně deštivému večeru kapelu s přiléhavým 
motivačním názvem Nervi si nervy. V každém přípa-
dě znamenaly letošní „Čáry“ další stmelující bod 
v bohatém líbeznickém kalendáři.

Martin Kupka 

Takové milé sousedské opékání. Foto Luboš Kovář

Nejpůsobivější malá čarodějnice Kačiklecka 
Kovářná. Foto Luboš Kovář

Hned na úvod zasedly nejvyhlášenější ježibaby, 
aby určily, která z letošních učednic se v rozvoji ča-

tiletí. Pořadatelské díky patří líbeznickému za-
hradnictví, které opět neodmítlo prosbu MC Lo-
dička a pro tuto příležitost věnovalo květináče 
i květiny.

V MC Lodička se pořád něco děje – sledujte náš 
program na http://www.stonozka.net/mater-
ske-centrum-lodicka/

Andrea Gruntová

Malování květináčů. Foto -ag-

cí. Akrylovými nebo prstíkovými barvami, štětci, 
prsty nebo dlaněmi, lepením vykrojenými kytička-
mi vznikala originální dílka. Po výtvarném projevu 
pak milé dítko vybralo mamince macešku podle 
své oblíbené barvy. Přestože pochybuji, že vý-
znam tohoto svátku malí Líbezničánci chápali, 
maminky byly nadšené a je bez diskuze, že tyto 
dárky budou zdobit domácnost po několik dese-
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McDonald´s Ďáblice 

přijme zaměstnance na HPP a VPP
Náplní Vaší práce bude výroba a prodej produktů McDonald´s.
Nástupní plat pro HPP je cca 14 000 Kč • Mzda se zvyšuje již po odpracování jednoho měsíce

Nástupní plat pro VPP je až 75 Kč/hod. • Mzda se zvyšuje již po odpracování 160 hodin
Možnost kariérního postupu • Flexibilní plánování směn • 50% sleva na stravném

Práce je vhodná pro všechny se základním nebo středoškolským vzděláním.  
Zaškolení je v rámci pracovní doby.

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 777 256 487,  
nebo na e-mail: rm28@cz.mcd.com

McDonald´s Ďáblice 

přijme zaměstnance na HPP a VPP
Náplní Vaší práce bude výroba a prodej produktů McDonald´s.
Nástupní plat pro HPP je cca 14 000 Kč • Mzda se zvyšuje již po odpracování jednoho měsíce

Nástupní plat pro VPP je až 75 Kč/hod. • Mzda se zvyšuje již po odpracování 160 hodin
Možnost kariérního postupu • Flexibilní plánování směn • 50% sleva na stravném

Práce je vhodná pro všechny se základním nebo středoškolským vzděláním.  
Zaškolení je v rámci pracovní doby.

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 777 256 487,  
nebo na e-mail: rm28@cz.mcd.com

D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz 
www.dkgips.cz

Co nabízíme:
•	suchá	výstavba
•	tepelné	izolace	a	folie
•	fasády	a	zateplení
•	stavební	řezivo,		
OSB	a	QSB	desky

•	plastová	okna,		
okenní	sítě	a	žaluzie

•	dveře,	obložky
•	plovoucí	podlahy
•	nářadí	(ruční i elektro)
•	služby	(doprava, montáž,  

poradenství, zápůjčky aj.)
...těšíme se na vaši návštěvu

V	rámci	naší	široké	nabídky	naleznete	také	la-	
minátové	plovoucí	podlahy	značky	Quick-Step,		
jejíž	výrobce	vkládá	do	svých	podlah	tolik	
energie,	know-how	a	odhodlání,	že	si	je	můžete	
bez	obav	užívat,	jak	dlouho	budete	chtít.	Na	
důkaz	tohoto	odhodlání	jsou	naše	laminátové	
podlahy	dodávány	s	až	25letou	zárukou.
Pokračující	výzkum	a	inovace	spolu	se	silným	
zaměřením	na	kvalitu	činí	ze	společnosti		
Quick-Step	jednoho	z	hlavních	hráčů	v	prů-
myslu	podlahových	krytin.	Tato	značka	se	
vyvinula	z	cenově	dostupné	alternativy	ke	
dřevu	ve	svébytnou	kategorii,	jež	přináší	
širokou	řadu	designových	podlah,	které	lze	
rychle	a	snadno	instalovat	a	udržovat	ve	všech		
podmínkách.
Quick-Step	byl	prvním	výrobcem,	který	uvedl	
na	trh	bezlepidlový,	integrovaný	zacvakávací	
systém.	Revoluční	systém	„Uniclic“	zaručuje	
rychlou	a	snadnou	instalaci	laminátových	podlah	
ve	všech	situacích.	Systém	Uniclic	je	celosvě-
tově	patentován.	Rok	co	rok	pečlivě	sledujeme	
nejnovější	trendy	v	interiérovém	designu.
Vyzkoušejte Floor Advisor
Jste	zvědaví,	jak	bude	vypadat	konkrétní	pod-
laha	ve	vašem	interiéru?	Vyzkoušejte	si	nástroj		
Quick-Step	Floor	Advisor.	Pomocí	tohoto	jed-
noduchého	nástroje	si	můžete	nahrát	fotografii	
své	místnosti	a	experimentovat	s	různými	
typy	podlah,	barvou	nábytku,	stěn	apod.	Je	
to	vynikající	způsob,	jak	zjistit,	jaký	vliv	bude	
mít	nová	podlaha	Quick-Step	na	váš	interiér.
Navštivte naši prodejnu a prohlédněte si 
vzorky podlah na vlastní oči.

STAVEBNINY

PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ 
ROLETY  

· DO PŘEKLADŮ HELUZ · ZAOMÍTACÍ 
· PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ OKNA

 · SCREENOVÉ ROLETY · PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE   
· SÍTĚ PROTI HMYZU · MARKÝZY

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 266 310 449,  GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz, www.vasevrata.cz

dos11inzerce10x5_duben.indd   1 11.4.2013   18:59:15

Zveme vás na 
den otevřených 
dveří

•	 Den	otevřených	dveří	s	prohlídkou		
celého	objektu

•	 Burza	pohybových	aktivit	pro	různé		
věkové	kategorie	se	Studiem	4you	

•	 Angličtina	pro	děti	s	Karolínou	–		
Playgroundenglish

•	 Den	s	Ostrovem	objevů		
pro	děti	do	tří	let

•	 Cvičení	s	profesionální	lektorkou		
Katkou	Šístkovou

•	 Výtvarný	ateliér	pro	děti	i	dospělé
•	 Ukázka	kurzů	vaření	pro	děti
•	 Dopoledne	s	Hudební	školou	Yamaha
•	 Ukázkové	lekce	plavání	pro	děti	–		

nutno	objednat	předem!
•	 Kavárna	s	výbornou	kávou,	zmrzlinou		

a	dalšími	dobrotami
•	 Velká	trampolína	a	venkovní	hry

8.června od 10:00 hod.

CVČ baví 
a vzdělává

Více informací na  www.cvcmesice.cz

v centru volného času  
v měšicích
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+420 487 809 711
leto@hotelport.cz
www.hotelport.cz

� Fit & Fun programy, vlastní pláž 
    i sport a wellness centrum 

� Aktivity nejen u vody, odpočinek nejen na pláži 

�  Snídaně na terase, grilování na břehu jezera,
    regionální speciality 

�  Zážitky na míru připravíme i pro firmy

VÁŠ NOVÝ PŘÍSTAV HOTEL PORT...LÉTO JAKO U MOŘE

Zážitky na míru připravíme i pro firmy

Vybrané sportovní služby a půjčovna 

v ceně prázdninových pobytů.

S tímtoinzerátemsleva 10 %do 30. 6.

Certifikované terapeutky z Thajska.

Hledám ke koupi  
dům nebo byt  

v okolí Líbeznic  
do 15 km. 

Možno hotovostní platba.

Za každý tip moc děkuji.

 Tel.: 604 370 077

Kalendář akcí pro rok 
2013

 8. 6. Dětský den

 22. 6. Mamutfest

 27. 7. Sejdeme se na náměstí

31. 8.  Varanfest

14. 9.  Líbeznické posvícení

 30. 11.  Vánoční trhy, koncert 
v kostele sv. Martina

 24. 12.  Vánoční punč
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 Nový objekt o velikosti 600 m2

 Rozlehlá zahrada 2000 m2

 Služby pro děti i rodiče 7 dní v týdnu

 Unikátní projekt mateřského centra se školeným personálem

pro všechny příjmové skupiny

 Školka s výukou angličtiny rodilými mluvčími

 Volnočasové aktivity pro děti i rodiče
 Pestrý víkendový program

 Jesličky

Unikátní projekt 
v ČR, aktivity 
pro celou rodinu 
po celý rok

Unikátní projekt 
v ČR, aktivity 
pro celou rodinu 
po celý rok

Měšická 822

LÍBEZNIČTÍ BARÁČNÍCI, ZAHRÁDKÁŘI A HASIČI POŘÁDAJÍ

 VÝLET ZA KRÁSAMI NAŠÍ VLASTI
V SOBOTU 15. ČERVNA 2013

Odjezd v 8:30 hod. – zastávka autobusu u drogerie „Janů”.

ZÁMEK LÍČKOV
Zámek je čtyřkřídlá dvoupatrová budova okolo malého nádvoří,  

z fasády k hlavní bráně vystupuje válcová věž s cimbuřím.  
Zaujme pěkná rokoková hlavní brána z roku 1765, za ní vlevo  

se pak nachází zpustlá, kdysi výstavná zeď zahradní terasy.  
Vstupné: 20 Kč.

KRÁSNÝ DVŮR
Honosná zámecká rezidence v anglickém parku,  

ve kterém jsou ozdobné stavby a důmyslný vodní systém. 
Vstupné: základní 80 Kč, snížené 60 Kč.

CHÝŠE – zámek + zámecký pivovar
Nejstarší historické zpávy o Chýších pocházejí  

z druhé poloviny 12. století.
V parku 400 let stará lípa, stylová pivnice a vyhlášený pivovar.

Vstupné: základní 80 Kč, snížené 60 Kč.
Cena zájezdu: členové 100 Kč, ostatní 150 Kč, děti 100 Kč.
Přihlášky přijímají tetička Alena Kráčmerová a Věra Vörösová. 

Tel.: 602 848 921 


