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SLOVO STAROSTYTÉMA MĚSÍCE

Zpravodaj obce Líbeznice 

Líbeznický
zpravodaj

NOVÝ TERMÍN PRO JEDNÁNÍ EIA 
O LETIŠTI VODOCHODY – 23. ČERVENCE

Milí čtenáři,

letošní prázdniny nejsou pro vedení obce ani 
 trochu odpočinkové. Každému, kdo někdy stavěl 
dům, se nepochybně vepsalo do paměti mnoho 
intenzivních zážitků ze spolupráce se stavební fir-
mou. Základní podmínkou pro odvrácení velkých 
problémů je nepřetržitá bdělost. Na bedrech obce 
jsou v současné době dvě relativně velké stavby 
a v srpnu přibude další. Kontroly na staveništích 
probíhají i několikrát denně. V případě investice do 
škol musí totiž práce pokračovat velmi rychle. Jako 
při každé rekonstrukci staršího objektu se i v líbez-
nickém případě přijde každý den nejméně na jednu 
záludnost, drobný nedostatek projektu či skrytou 
komplikaci. Všechny síly se samozřejmě upínají 
k tomu, aby do obou škol mohli děti a žáci nastou-
pit hned druhého září.

Novou stavbou budou od začátku srpna nová 
dopravní opatření. Společnost Strabag by měla na 
základě úspěchu ve výběrovém řízení realizovat 
zvýšený přechod v Hovorčovické ulici nedaleko re-
staurace U Musilů, zvýšený přechod na Mělnické 
ulici u Mazlíčka a zúžený přechod pro chodce u kři-
žovatky Mělnické ulice a ulice Karla Hynka Máchy. 
Větší rekonstrukcí projde také část Seifertovy ulice 
mezi křižovatkami s Pražskou a Mělnickou ulicí. 
Diskuse o dopravních opatřeních trvala dlouho. Le-
tos se podařilo získat dotaci na dopravní opatření 
na Mělnické. Rekonstrukce části Seifertovy ulice 
má řešit kolizní situace, ke kterým v tomto místě 
docházelo kvůli souběhu intenzivní automobilové 
dopravy a pohybu chodců.

Dobrou zprávu přineslo na začátku července roz-
hodnutí Regionálního operačního programu Střed-
ní Čechy. Díky evropské dotaci bude možné na jaře 
příštího roku upravit prostranství před školou a dát 
konečně nový pevný povrch ulicím Školské a Ho-
vorčovické-Sportovní.

Naopak s velkými obavami hledíme k nově vyhlá-
šenému termínu veřejného projednání EIA pro Le-
tiště Vodochody. Po zrušení původně plánovaného 
jednání v Kralupech v polovině června kvůli povod-
ním svolalo Ministerstvo životního prostředí jedná-
ní na prostředek léta, kdy vrcholí období dovole-
ných a navíc by místem jednání měly být pražské 
Letňany. O to silněji zní moje výzva vůči všem, kteří 
se chtějí k záměru vyslovit, aby si našli čas v úterý 
23. července a přijeli svůj názor vyjádřit na letňan-
ské výstaviště. Je to opravdu poslední příležitost 
zvrátit kladný posudek záměru, který by nepochyb-
ně životní podmínky v naší obci zhoršil.

S přáním krásných a plných letních dnů

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo 
nový termín pro veřejné projednání EIA 
k záměru rozšířit Letiště Vodochody. Usku-
tečnit by se mělo v úterý 23. července 2013 
od 12 hodin na výstavišti Praha-Letňany.

-

života mnoha obcí a měst v okolí projednávaného 

Číslo měsíce: 23. 7. 2013 – termín veřejného jed-
nání EIA k záměru rozšířit Letiště Vodochody

23. července 2013 – poslední příležitost zvrátit kladný posudek EIA pro Letiště Vodochody. 
Foto -archiv-

jednání probíhat.
-

-
-
-

pech, jak se původně plánovalo,“ říká starosta 
-

dostal.“
-

Veřejné projednání je poslední příležitost, 
kdy můžete zasáhnout do konečného výsled-
ku EIA pro Letiště Vodochody!

Jak?
Zúčastněte se veřejného projednání a vy-

stupte se svou připomínkou nebo ji předejte 
v písemné podobě!

Má to smysl? Není už rozhodnuto dopředu?
Nemělo by být! Pevně věříme, že veřejné 

projednání není formální záležitost. Jedině 
svou přítomností a demonstrací svého postoje 
můžete zvrátit kladný závěr posudku celého 
záměru!

Dokončení na str. 3

Váš starosta

ZAJIŠTĚNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
na Výstaviště Praha-Letňany, hala č. 2,  

Beranových 667, Praha 9-Letňany

Odjezdy autobusu: 
Odolena Voda  
(Dolní nám. U Pošty) 11.00 14.00 17.00

Odolena Voda 
(klub Aero ) 11.05 14.05 17.05

Panenské Břežany 
(zastávka U školky) 11.15 14.15 17.15

Bašť (Obecní úřad) 11.25 14.25 17.25

Měšice (Obecní úřad) 11.35 14.35 17.35

Líbeznice  
(fotbalové hřiště) 11.40 14.40 17.40

Odjezdy z Letňan z parkoviště výstaviště 
v 16.00, 20.00, 24.00 přes Líbeznice, Měšice, 
Bašť, Panenské Břežany a Odolena Vodu.  
Doprava zdarma.
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ROZHOVOR

DÍVÁM SE NA SVĚT 
POZITIVNĚ
Přesně tak by se dalo definovat základní na-
ladění občanského sdružení Stonožka a jeho 
hybatelky Miriam Kupkové. Už tři roky orga-
nizuje v Líbeznicích spolu s dalšími spřízně-
nými dušemi nejrůznější kroužky pro děti, 
podílí se na většině místních společenských 
akcí a letos poprvé připravuje také příměst-
ský tábor. Co přivedlo Miriam Kupkovou 
z rodného Sabinova na východním Sloven-
sku do středočeských Líbeznic a co ji nutí 
k práci s dětmi – to napoví následující roz-
hovor.

Napadá mě, jestli vás k těmto aktivitám 
doma trochu nenutí?

Jak došlo na založení Stonožky?

-

-

-

S čím se Stonožka v Líbeznicích rozjížděla?

-

-

-

-

 Yamaha. Samozřejmostí 
je, že se Stonožka od za-

dětských dnů, posvícení 
a dalších podobných akcí 
v obci.

Pro kolik dětí dnes 
Stonožka organizuje 
program?

Například letos se do 
-

pojilo na 120 dětí nejen 
z Líbeznic, ale i z okolních 

-

Letos poprvé připra-
vujete pro líbeznické 
děti také příměstský tá-
bor…

-
-

Co chystáte do dalšího školního roku?

-

Co byste ráda, aby se podařilo v Líbeznicích 
ještě udělat?

-

-
-

Není na obtíž, že Váš muž v obci starostuje?

-
-

nými dětmi a o naše vlastní se nám starají kama-

-lz-

-

 nedělala.

Před jménem ale máte inženýrský, nikoli pe-
dagogický titul?

-
-

 úplně jiný kraj. V Čechách jsem potom poznala 

Jak dlouho žijete v Líbeznicích?

malé děti a hledali jsme pro ně příjemnější prostře-
-
-

-

Miriam Kupková v kroužku dětí na skautském táboře. Foto Iva Matulíková

SEJDEME SE NA NÁMĚSTÍ

-

LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ

 Doprovodný program

-
 

LÍBEZNIČTÍ SKAUTI POMÁHALI  
PŘI POVODNÍCH

 

v pěti lidech jsme naplnili za jeden den 5 kontejnerů 

DOTACE NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
-

-

-
těže na realizaci stavebních prací. Samotná stavba 

SOUTĚŽ ZAHRÁDKÁŘŮ POKRAČUJE

 
můžete ještě do 31. srpna 2013 předat do krabice, 

 
alena.krb@seznam.cz -

-
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Co v posudku k dokumentaci EIA chybí?
„Autor posudku na některé připomínky rea-

goval velmi povrchně nebo dokonce přehlíži-
vě. K některým se prokazatelně nevyslovil vů-
bec,“
„V našich připomínkách jsme například upo-
zornili na nedostatečné zdůvodnění potřeby 
tohoto záměru. O stavbě ve veřejném zájmu 
nemůže být řeč,“ -

-
-

Líbeznic z hlediska prokazatelného zhoršení život-
ních podmínek v celém území neobhajitelný.

-

Dokončení ze str. 1 -

-

-

 

-

Středočeský kraj řekl nově k projektu NE! 
a podpořil úsilí obcí

-

-

-

beznic.
-mk-

RUŠNÉ PRÁZDNINY 
VE ŠKOLÁCH
Letošní prázdniny se v celém areálu libeznic-
kých škol nesou ve znamení extrémního sta-
vebního ruchu. Jak rozsáhlé zateplení školy, tak 
přístavba a rekonstrukce staré budovy mateř-
ské školy by měly do konce prázdnin skončit.

NOVÉ TECHNOLOGIE V ZŠ

-
-
-

-

 

-
je pod tlakem do komor, které vznikají mezi stávají-

-
-

-

 
-

NOVÁ ŠKOLKA ZA TŘI MĚSÍCE
 

-

 

-
-
-

-

 

Text a foto -mk- 

Základní škola už má všechna okna nová.

O vystěhování školky v pátek 29. června se 
postarala nejen obec, ale i několik rodičů, 
všechny učitelky a paní ředitelka.

Poslední opustilo školku před přestavbou 
pianino.

Stropy byly na svém místě za pár minut.

Nová podoba školky má už konečné obrysy.
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TÉMA

LEZENÍ PRO RADOST
Nová lezecká stěna v podobě umělého bal-
vanu s lezeckými úchyty rozšířila v červnu 
možnosti vyžití libeznického Areálu zdraví. 

-

v dětství lezl po stromech nebo po skalách. Nový 

-
-

ský. Samotný prvek přišel na více než 100 tisíc ko-

-
žeb.

-
-
-

-

-

-na-

NOVÝ ZAMETACÍ 
STROJ VE 
SLUŽBÁCH OBCE
Na samém začátku července převzali staros-
tové Svazku obcí Region povodí Mratínské-
ho potoka do užívání zbrusu nový zametací 
stroj Egholm City Ranger 2250. Od poloviny 
léta bude pravidelně 
čistit ulice a chodníky 
v Líbeznicích, Měši-
cích, Hovorčovicích, 
Bašti a dalších obcích 
v okolí.

Stroj nabitý moderní 

-

-

-
žení prašnosti v obcích 

-
ním nasazením. Svazek 
obcí také pro jeho ob-

-

-

-

-
-mk-

ZPRÁVIČKY  
ZE ŠKOLIČKY
V červnu byly v mateřské škole zahájeny roz-
sáhlé stavební úpravy. Práce pedagogických 
i nepedagogických pracovníků byla tímto 
ztížena, přesto jsme s dětmi absolvovali stej-
ně akcí jako v předešlých měsících. 

-
-

-
-

Líbezničtí indiáni. Foto -kž-

-

Plavecká soutěž v neratovickém bazénu. Foto -kž-

-

-

S přáním hezké a klidné dovolené 
Kateřina Železníková

Klíčky od nového stroje za všechny obce převzala starostka Baště Iva 
Cucová. Foto -mk-

PROSBA ZA NAŠE KAMARÁDY 
PSÍKY I KOČIČKY V ÚTULKU

Kdysi jako roztomilé klubíčko si je lidé poří-
dili, když vyrostli, bezohledně vyhodili a kruté-
mu jejich osudu je zanechali. Kdyby se jich lidé 
v útulcích neujali, kdoví, zda by již hlady neze-
mřeli.

30 psích očí hledí za mřížemi kotců a s na dějí 
čekají na nový domov. Vyhlížejí přítele, který už 
nezradí, ruku, která je pohladí, procházky, kte-
ré nemají.

A když večer se setmí, každý s pláčem poví: 
„Další den jsem tu prožil a nikdo si mě ne-
osvojil.“

Svou láskou a věrností se vám odmění. Když 
teskno vám bude, hned přitulí se a smutek 
z vás sejme.

A kde na svého pána, kterého milovat bu-
dou, čekají? V psím útulku v Hovorčovicích, 
Praha-východ, na konci ulice Veleňské za želez-
niční tratí.

Kontakt:

http://www.odchyt-lary.estranky.cz/

Jiří Dvořák, tel. 605189844 – provozovatel 
email: odchyt.lary@seznam.cz

Schůzku a návštěvu vám zprostředkuje 
i paní Polcerová – tel.603949291. 

Pomozte jim, prosím, prožít lepší život s vámi. 
Dejte jim nový domov, dají vám své srdce.

Naši prosbu, prosím, šiřte dále. Děkujeme. 
haf, haf... mňau, mňau... Všem kamarádům 
přejeme, aby svého přítele brzy našli a šťastni 
byli jako my.

fenka Kellinka 
a nalezená kočička Klotylda



Líbeznický zpravodaj 7/2013 5

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ  Č. 7, ČERVENEC 2013, ROČNÍK 11

SKAUTSKÝ TÁBOR 
„HOLUBINKY“
Poblíž vesničky Skryje na Brněnsku se na lou-
ce u řeky Bobrůvky nachází Slovutná Obec 
Holubinky, kde se konal letošní skautský tá-
bor. Účastníci se na čtrnáct dní stali občany 
této zvláštní vesničky, jejíž obyvatelé se za-
bývají sběrem zdejších neobvyklých druhů 
hub, které rostou skryté na různých místech 
po okolí. Indicie k jejich nalezení se dají zís-
kat během tradičního soupeření mezi jednot-
livými rodinkami. 

-

o dědovi Zmatkáři, který se z lenosti snažil zadá-

s nimi měnil svoje povinnosti, až nakonec každý 
dělal úplně něco jiného, než měl původně na sta-

-

LÍBEZNICKÁ 
LAHŮDKA JMÉNEM 
MAMUT FEST
Líbeznický kulturní kalendář má několik 
událostí, které se snažím dle možností nevy-
nechat. Určitě mezi ně patří MAMUT FEST, 
který letos úspěšně absolvoval čtvrtý ročník. 

-

-

zikantů.
-

-

-

-

-
-

Zcela nestandardní je 
koktejlový bar, jehož 

víno a nabídka skvěle 
-

Naprosto nedoceně-

-

dojíždí pravidelně na 
-

mi přineslo teprve 

 
na zářijové posvícení.

-

 

-

Iva Matulíková – Kotla

 

-

-

-

Petr Zaremba

TÉMA

Rodina Satanů kolem Hřibu baterkovitého. Foto Václav Mikoláš

Drsný chraplák Dani-Elwood Knotek. Foto Petr Zaremba
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SRBOVKA
V údolí Makůvky západním směrem od ná-
městí je statek jednoho z nejstarších líbez-
nických rodů – Srbů. Jedná se o klasickou 
zemědělskou usedlost s obytnými a hospo-
dářskými budovami, centrálním dvorem, za-
hradami a polnostmi. 

Patřil k jedněm z největších v obci. Původně  
-
-
-

-
-
-

-
beznických zahrádkářů, zejména pana inženýra 

-

-

-
-

na z nich na nich hospodaří dodnes. Srbovka má 

-

-

-
vena obecní vodárna, která spolehlivě zásobovala 

-
-

-
vat se evidenci nalezených střepů, které jsem na-

-
-
-

-
dé obilí a podíváte se na něj z větší vzdálenosti 

-

výrazně světlejší. 

 

-
žité a těžké.

Hana Závorková, ředitelka 
Oblastního muzea Praha-východ 

LETNÍ ZAMYŠLENÍ 
ZAHRÁDKÁŘŮ
Co do počtu členů jsme malá organizace. Vě-
kový průměr není 35 let, ale o pár let více. 
Ale přesto se členové naší organizace účastní 
akcí, které pořádají i ostatní. Například Dět-
ský den na Areálu zdraví, kde usilovně po-
máhaly letos s organizací přítelkyně Jarosla-
va Procházková a Růžena Stříbrská. Dovoluji 
si poděkovat oběma členkám, že zastupova-
ly naši organizaci i na této akci. S Dětským 
dnem pomáháme po mnoho let. 

-
-

ný a příjemný den. 
-

dět na akcích pořádaných v naší obci stále stejné 
-

-

postižených.
-

-

alena.krb@seznam.cz. 

odměněni na Líbeznickém posvícení v měsíci září. 

-
-
-

-

-

Alena Krbcová

Výlet na zámek Krásný Dvůr. Foto Anička 
Hlávková Sinecká

Pohled na Srbovku. Foto -na-

BLAHOPŘÁNÍ
-
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Kalendář akcí pro rok 2013
 27. 7. Sejdeme se na náměstí

Hledám ke koupi dům nebo byt  
v okolí Líbeznic do 15 km. 

Možno hotovostní platba.

Za každý tip moc děkuji.

 Tel.: 604 370 077
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centrum
volného
času
MĚŠICE

Přijďte k nám 

O PRÁZDNINÁCH!

Zajímavý program 

pro Vás i Vaše děti!
Prázdninové kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 6 let – kurzy různé 
intenzity, standardní i individuální, kurzy plavání s naší instruktorkou ve 
vašem bazénu.

Příměstské tábory pro školáky – na výběr 4 termíny a 4 témata – výtvarné 
dny plné fantazie, mořský svět, džungle, z pohádky do pohádky. Zajištěno 
stravování a pitný režim, některé obědy si děti připraví samy s výživovou 
poradkyní. Spousta dobrodružství, zábavy a tvoření. Omezený počet míst.

Letní pobyt na konci prázdnin v Penzionu Trautenberk – 7 dní s plaváním, 
putování Egyptem a další zábava pro děti i rodiče. Poslední volné pokoje!

UŽ TEĎ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT I NA PODZIMNÍ KURZY PLAVÁNÍ.

PODROBNÉ INFORMACE, ROZPISY TERMÍNŮ A PŘIHLÁŠKY  NA  www.cvcmesice.cz

NOVĚ OTEVŘENÉ KOSMETICKÉ 
STUDIO V HUSINCI-ŘEŽI

BONITA BEAUTY STUDIO
Slunečná 273, 260 58 Husinec-Řež

www.bonita-studio.cz

Nabízíme nejmodernější kosmetickou péči pro ženy i muže přírodními 
kosmetickými značkami PEVONIA, DECLEOR a LE CHÉRVE LE CHATON.

Provozní doba:
Pondělí – Pátek, po předchozí telefonické domluvě

MOBIL
777 304 708

KAŽDÁ 
ŽENA MŮŽE 
BÝT KRÁSNÁ

CHCETE UMĚT PLYNULE 
KONVERZOVAT?

angličtina,
  němčina,

              francouzština,
španělština

Metoda Speak Anglicky 4x rychleji

V ZÁŘÍ OPĚT OTEVÍRÁME NOVÉ 
KURZY RŮZNÝCH ÚROVNÍ

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY

Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz

Zájemci o ukázkovou hodinu zdarma v ZŠ,
prosím hlaste se na následujících kontaktech:

MICHAL 
DOUBRAVA

doubravamichal@seznam.cz 

Restaurování 
a konzervování  

historického nábytku

Zdibská 175, Líbeznice

Tel.: +420 606 283 687 


