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SlavnoStní zaStupitelStvo  
a velký obecní večer

Nově zvolení zastupitelé obce v čele se starostou Martinem Kupkou. Foto Luboš Kovář

Ve středu 5. listopadu 2014 se uskutečnilo 
v Divadle kouzel první zasedání nově zvole-
ného zastupitelstva, spojené s velkým obec-
ním večerem. Náplní večera bylo představení 
nového pavilonu základní školy a připravova-
né stavby školní tělocvičny na fotbalovém 
hřišti. Zajímavou novinkou pak byl vznik po-
citové mapy obce. 

Zastupitelstvo za přítomnosti více než stovky 
spoluobčanů zvolilo (staro)nové vedení obce. Další 
čtyři roky bude Líbeznicím starostovat Martin Kup
ka. Místostarosty se stali František Závorka a Mi
chal Doubrava, nově budou oba místostarostové 
neuvolnění.

Do pětičlenné rady obce zastupitelé zvolili Jana 
Havlíčka a novou posilou se stal František Grunt. 
Zároveň ustavující jednání zastupitelstva zřídilo 
jednotlivé výbory. Předsedou finančního výboru 
obce se stal Petr Honěk, kontrolní výbor vede Jan 
Pour. V kulturním a sportovním výboru je předsed
kyní Šárka Kettnerová. Výbor pro rozvoj obce má 
jako předseda na starosti Roman Ehrenberger. Do
pravní a bezpečnostní výbor bude řídit František 
Grunt a předsedou nově ustaveného Sociálního 
výboru zastupitelé zvolili Václava Mikoláše.

„Líbeznice se dosud dařilo rozvíjet díky věcnému 
přístupu všech zastupitelů a jejich spolupráci. Rádi 
bychom v tom pokračovali. Proto jsme oslovili druhé 
volební uskupení s nabídkou spolupráce i v dalším 
volebním období,“ komentoval rychlý průběh zastu
pitelstva Martin Kupka, lídr vítězné kandidátky ODS.

Po samotné volbě vedení obce zastupitelstvo 
přijalo také nový Program pro Líbeznice 2014 až 

2018, který je jakýmsi manifestem společné vůle 
zastupitelů a koaliční dohody.

Kromě volby nového vedení obce došlo na usta
vujícím zastupitelstvu i na jednu zajímavou novin
ku. Vznikala pocitová mapa obce. Každý mohl na 
mapu Líbeznic připíchnout lísteček s texty: Tady se 
mi to líbí. Tady se nudím. Tady je to ošklivé. Rychle 
s tím něco dělejme. Tady je to super. Před koncem 
večera byla mapa samý špendlík.

Ani tím obecní večer v Divadle kouzel Pavla Ko
žíška nekončil. Další část programu tvořily dvě dis
kuse s architekty. Autor nového pavilonu základní 
školy architekt Adam Halíř z renomovaného atelié
ru Projektil představil nejprve základní rysy Ronde
lu, v němž by se mělo od nového školního roku 
učit 240 dětí z Líbeznic a okolí. Na celou řadu 
technických dotazů pak spolu s ním odpovídal 
projektant technického řešení Ondřej Hlaváček. 
Hlavní nosný prvek budovy tvoří železobetonová 
konstrukce, celý obvod pak bude pokrytý dřevem, 
střecha Rondelu je plánována v zeleni, aby se na ni 
z budovy základní školy dobře koukalo, přirozené 
světlo zajistí kromě oken i střešní světlíky. Nová bu
dova bude obsahovat kromě 8 tříd a zázemí pro 
žáky a učitele i prostor pro pořádání koncertů či 
jiných školních akcí. Provoz budovy je navržen 
ekologicky, zdroj tepla zajistí hlubinné vrty, teplotu 
bude řídit chytrá jednotka, která pro určení vhod
ného klima použije nejen údaje o venkovní teplo
tě, ale i předpověď počasí a v budoucnu i historic
ké nastavení v jednotlivých obdobích. Otevření 
Rondelu je plánováno na 1. září 2015. 

Číslo měsíce: 112 – počet občanů, kteří se zúčast-
nili velkého obecního večera a slavnostního zastu-
pitelstva obceDokončení na str. 2

Váš starosta

Milí čtenáři,
při svém ustavujícím zasedání ve středu 5. listopa-

du nově zvolené líbeznické zastupitelstvo rozhodlo, 
že se ještě nějaký čas nebude měnit autor tohoto 
úvodního sloupku. Všechno při starém ale nezůstane.

Konečně i samotné jednání mělo nezvyklou podo-
bu. Kromě samotných voleb vedení obce totiž došlo 
i na živou diskusi o nových obecních projektech. Po-
těšilo mě, že se v sále sešla více než stovka lidí. Stavba 
nového pavilonu školy i chystaného sportovního 
a společenského centra si takový zájem nepochybně 
zasluhují. Otázky i připomínky adresované autorům-
-architektům nebyly rozhodně formální a v některých 
případech prozrazovaly zjevnou odbornou erudici.

Velice zajímavou zpětnou vazbu přineslo společné 
vytváření pocitové mapy obce. Objevily se tam samo-
zřejmě i cedulky s pochvalou. Ještě důležitější jsou ale 
ty, které volají po změně nebo ukazují na nějaký nedo-
statek. Jasným zadáním pro nadcházející čtyři roky se 
kromě úprav komunikací ukázalo oživení Areálu zdra-
ví. Tohle místo na mapě obce pokrylo nejvíc špendlíků 
s papírky. Tak jako jsme se na úvodním jednání věno-
vali zevrubně dvěma novým stavbám, uspořádáme 
určitě podobnou akci zaměřenou jenom na to, co by 
bylo dobré udělat v Areálu zdraví. Tak už si chystejte 
nápady. Představíme při té příležitosti i projekty (nová 
lávka, posilovací stroje, nový tenisový kurt), na které 
jsme se už v předchozích letech snažili sehnat finanční 
prostředky, ale úspěšní jsme zatím nebyli.

Jednou z nejkrásnějších akcí mého dosavadního 
starostování bylo určitě společné sázení lipové aleje 
na cestě na Beckov. A nebylo to samozřejmě jen tím, 
že nám počasí k tomu sázení přímo tleskalo. Účast 
byla nad veškerá očekávání. S nářadím i bez nářadí 
dorazilo více než tři sta lidí. Pokud se v médiích na 
stav věcí kolem nás spíše nadává, tak tohle byla proti 
tomu všemu jasná dobrá zpráva o stavu občanské 
společnosti. Obrovský zájem na druhou stranu odhalil 
drobné nedostatky v organizaci. Připravili jsme napří-
klad jen tři buchary na zatloukání kůlů. Co bychom 
taky s větším množstvím dělali, když se právě nesází. 
Snad ani čekání na ten správný nástroj ale nikoho ne-
odradilo a nepobouřilo. O to víc bylo nutné si vzájem-
ně pomáhat. A k tomu tam panovala mimořádně 
dobrá atmosféra. Moc děkuji všem, kteří k ní svými 
silami napomohli. (V každém případě budeme na 
 další alej zase o několik zkušeností připravenější.)

Neopomenuli jsme v našich Líbeznicích ani připo-
mínku 25 let svobody. V Arše se 17. listopadu večer 
konalo setkání těch, kteří tu vytvořili občanské fórum 
a změnili další vývoj obce. 

Ještě jedna změna po ustavujícím jednání zastupi-
telstva stojí za zmínku. Starost o Líbeznický zpravodaj 
převzal nově zvolený radní František Grunt. Pomáhat 
mu budou v rámci úzké redakční rady Jana Idjerová 
a Pavla Zarembová. Určitě se rozroste i okruh stálých 
dopisovatelů. Věřím, že i díky této změně bude náš 
Zpravodaj zajímavější a přitažlivější. 

V neděli 30. listopadu začne v Líbeznicích vánoční-
mi trhy, rozsvícením stromu a vánočním koncertem 
adventní čas. Přeji Vám, abyste jej prožili co nejkrás-
něji a nenechali se zbytečně rozladit předvánočním 
shonem.
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TÉMA

Závěrečná část večera patřila připravovanému 
projektu nové školní tělocvičny u fotbalového 
 hřiště, která by měla sloužit zároveň jako Sportov
ní a společenské centrum. Z diskuse s architektem 
Janem Hájkem z ateliéru M1 vzešly další připo
mínky a podněty pro finální úpravu architektonic
kého záměru. Nová stavba je navržena s oválným 
půdorysem, který vhodně zapadá do stávající zá

stavby a umožnuje přirozené otevření a dostatek 
prostoru pro parkování směrem do křižovatky ulic 
na Chrupavce a Hovorčovická. Hlavním prostorem 
je tělocvična s hrací plochou rozměrů 25x15 m 
poskytující dostatek prostoru pro sporty, jakými 
jsou například volejbal, basketbal, halový fotbal, 
líný tenis a badminton. Tento prostor bude rovněž 
možno variabilně upravit na společenský sál, kde 
mohou probíhat plesy nebo jiné kulturní akce. Vý
znamnou část objektu pak bude tvořit zázemí pro 

líbeznické spolky 
a oddíly, vhodné 
prostory tu najdou 
skauti, fotbalisté, 
stolní tenisté, ma
teřské centrum 
a další. V objektu 
je rovněž plánová
na posilovna a pro
stor pro občerstve
ní – bar, kavárna. 
Na střeše vznikne 
tribuna, ze které 
bude nádherný vý
hled na fotbalové 
hřiště. 

V současné době 
společně s archi
tekty a zaintereso
vanými spolky vzni
ká finální podoba 
studie, následovat 
bude podání žá

dosti o dotaci a pokud vše dobře dopadne, stavět 
by se začalo v roce 2016. 

-fg-

Takto vznikala pocitová mapa obce. Foto Luboš Kovář

Dokončení ze str. 1

ZastupiteLstVo obce LíbeZNice:

Michal Doubrava – místostarosta

Ing. Roman Ehrenberger – předseda Výboru 
pro rozvoj obce

PhDr. František Grunt – radní, předseda 
Dopravního a bezpečnostního výboru

Mgr. Jan Havlíček – radní

MUDr. et JUDr. Petr Honěk – předseda 
Finančního výboru

Mgr. Ivan Karas 

Šárka Kettnerová – předsedkyně Kulturního 
a sportovního výboru

Mgr. Martin Kupka – starosta

Václav Mikoláš – předseda Sociálního výboru

PhDr. Roman Novotný 

Michal Pokorný 

Jan Pour – předseda Kontrolního výboru

Vratislav Srb 

Ing. Petr Svoboda Ph.D. 

Mgr. František Závorka – místostarosta

líbeznice – míSto, 
kde jSme doma
program pro líbeznice 2014–2018

chceme budovat obec, kde spolu sousedi 
mluví bez ohledu na to, jak dlouho tu žijí, 
obec s příznivou atmosférou a dobrými vzta-
hy. obec, která bude nejen místem pro byd-
lení, ale skutečným domovem.

Pokusíme se nejen budovat chodníky, opravovat 
komunikace a dělat obec krásnější, ale chceme 
vytvo řit takové podmínky, aby se tu dařilo všem 
aktivním lidem, kteří organizují nejrůznější akce 
a setkání pro druhé. 

priority:
– Stěžejním tématem bude podpora rodiny – 

rozšíříme mateřskou školu i základní školu a zá
kladní uměleckou školu. Zaměříme se také na 
zlepšení podmínek pro seniory – chceme se 
v tomto volebním období přiblížit k vybudování 
bezbariérových bytů v centru obce. Budeme 
podporovat aktivity určené nejmladším obča
nům obce, seniorům, ale i všem aktivním mla
dým lidem.

– S domovem se neodmyslitelně pojí i pocit 
bezpečí. Dobře fungující Obecní policie se 
zaměří na drobnou kriminalitu. Ještě větší 
důraz bude klást na pochůzkovou činnost 
a práci „prvorepublikových“ strážníků v uli
cích. Nadále budou dobrou vizitkou práce 
Obecní policie profesionální zásahy proti pacha
telům přestupků a trestných činů a nadstan
dardní spolupráce s Policií ČR.

– Nezvýšíme současné zadlužení obce. 
Do konce volebního období bezpečně spla
tíme stávající úvěry.

– Budeme nadále zkvalitňovat odpadové hos
podářství. Při zachování současných legisla
tivních podmínek na celostátní úrovni ne
zvýšíme poplatek za odpad.

– Nepřispějeme k růstu daňové zátěže obča
nů zvýšením daně z nemovitostí.

– Intenzivně budeme podporovat kulturu, 
sport a činnost všech aktivních spolků. Vy
tvoříme grantové programy s transparent
ními podmínkami pro všechny, kteří organi
zují akce i soustavné aktivity pro druhé.

– Budeme aktivní ve vyhledávání a racionál
ním využívání dotačních příležitostí. Aktiv
ně se zapojíme do rozvoje spolupráce mezi 
obcemi a činnosti MAS Nad Prahou.

– Budeme aktivní v komunikaci s veřejností 
prostřednictvím Líbeznického zpravodaje, 
webových stránek a dalších komunikačních 
kanálů.

lepší vybavení obce
– Upravíme spodní část náměstí.

– Vybudujeme nový pavilon Základní školy a Zá
kladní umělecké školy Líbeznice.

– Zaměříme se na sledování kvality vzdělávání v ZŠ 
a ZUŠ Líbeznice.

– Rozšíříme kapacitu mateřské školy ještě nejmé
ně o 10 míst.

– Pokusíme se zajistit prostředky pro výstavbu no
vého společenského a sportovní centra u hřiště 
(s multifunkčním sálem, který bude sloužit jako 
tělocvična i prostor pro kulturní akce).

– Urychlíme proměnu centrální části obce (promě
na areálu Českých sběrných surovin, využití pro

storu pro veřejná prostranství, bytové domy, 
část s bezbariérovými byty pro seniory).

– Zasadíme se o vybudování nové hasičské zbroj
nice a zázemí technických služeb.

– Přispějeme k dalšímu rozšíření služeb zdravotní
ho střediska. 

– Zajistíme další úpravy Areálu zdraví, včetně vy
bavení rehabilitačními stroji pro seniory.

– Pokusíme se zajistit prostředky pro obnovu škol
ního dopravního hřiště, výstavbu sportovního 
areálu a malého amfiteátru ve školní zahradě.

klidnější doprava 
– Zasadíme se o urychlení výstavby přímé sjezdo

vé rampy z dálnice D8 směrem do Mělníka tak, 
aby ještě v tomto volebním období sloužila ve
řejnosti.

– Podpoříme zlepšení autobusového spojení 
s Prahou a zapojení všech spojů do systému 
Pražské integrované dopravy.

– Budeme nadále aktivní v boji proti rozšíření Leti
ště Vodochody.

– Kompletně zrekonstruujeme ulice Pakoměřic
kou, Bořanovickou, Bedřicha Smetany a Praž
skou.

– Vybudujeme nebo opravíme dalších 1000 metrů 
chodníků.

– Zajistíme bezbariérové přístupy na úřad 
a ve zdravotním středisku. 

zelené líbeznice
– Založíme zelený pás kolem obce.

– Zlepšíme cestu do Měšic po Mratínce a alej na 
Beckov.

– Zajistíme pečlivou údržbu veřejné zeleně a čisto
tu v obci.
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ROZHOVOR
25 let Svobodné 
SpolečnoSti 
v líbeznicích
V pondělí 17. listopadu se uskutečnilo setká-
ní a diskuse s účastníky listopadových udá-

lostí a zakladateli míst-
ního občanského fóra. 
Na neformálním setkání 
v arše vzpomínali na 
události staré 25 let pře-

devším Karel stoll, otakar Hlavín, Zdeněk 
paulus, Marie trgiňová, Vladimír Havlíček 
a další. 

Debata, kterou moderoval Martin Kupka, se 
nesla v duchu vzpomínek na dobu těsně po Same
tové revoluci, zlomovým okamžikem bylo v Líbez
nicích setkání občanů se zástupci Občanského 
fóra v dnešním Divadle kouzel, na které vzpomíná 
Karel Stoll takto: „To byla taková ohromná vlna 
vzedmutí většiny občanů v Líbeznicích, tak nacpa-
né divadlo Kožíškovo jsem od té doby neviděl. Tam 
jsme poprvé vystoupili. Já měl úvodní slovo a také 
strašnou trému, protože před takovým davem 
jsem nikdy předtím nemluvil.“ V divadle také měli 

možnost líbezničtí občané podepisovat archy s te
zemi Občanského fóra, podpisů se tenkrát sešlo 
550. Důležité byly také návštěvy koordinačního 
centra OF, které bylo v tehdejším okresním úřadě 
na Náměstí republiky. Návštěvy a jejich obsah při
pomíná Otakar Hlavín, pozdější dlouholetý staros
ta Líbeznic: „V koordinačním centru nám říkali, co 
a jaké tahy bychom měli udělat, aby se postupně 
moc z rukou komunistických dostala do demokra-
tického vedení, radili nám, že by bylo vhodné po-
slance tehdejšího Národního výboru, kteří byli 
všichni za KSČ, doplnit o další lidi jako protiváhu 
komunistické moci. Ne jim tu moc rovnou vyrvat, 
ale nejprve vyvážit, aby tam nebyli jen samí komu-
nisté, a hlavně připravit obec na konání svobod-
ných voleb.“ Zástupci líbeznického fóra tak začali 
postupně pronikat do tajů vedení obce, vše vy
vrcholilo v říjnu 1990, kdy byly první svobodné ko
munální volby, které v Líbeznicích s jasným přehle
dem vyhrálo Občanské fórum. Starostou byl zvolen 
Otakar Hlavín. Do té doby zastával funkci posled
ního předsedy MNV Líbeznice Petr Bernat, zvolený 
kooptovanými poslanci, a na vedení obce se podí
lel rovněž Zdeněk Paulus, který vzpomíná na to, 
jak obtížné bylo obec převzít: „Seděli jsme v té 
kanceláři, předali nám obec a účetnictví. Víte, jak 
nám předali účetnictví? V domě služeb byla celá 
místnost účtů, balík na balíku a teď v tom se měla 
řídit obec, jezdit na okres, sepisovat dotace, řešit 
nedodělané středisko, rozbombardovanou ulici 
K Makůvce, peníze nebyly a na okrese mi řekli do 
očí – Líbeznice, nedostanete ani korunu, protože 
jste svrhli komunistickou vládu. Tam totiž seděli 

pořád ti stejní lidé. Čili Líbeznice na tom nebyly 
dobře na začátku.“ 

Od té doby uplynulo 25 let, ale i v současné 
době čelíme problémům, resp. hrozbám, které byly 
dalším tématem debaty. Přítomní se shodli na tom, 
že nezdravé pro společnost a celou republiku je vy
stupovaní prezidenta Miloše Zemana, jeho příklon 
k východu, ať již mluvíme o Rusku nebo Číně, stej
ným směrem jde i celá naše zahraniční politika, což 
může postupně vést k naší větší izolovanosti v rám
ci evropského prostoru. Problémem se může také 
jevit odklon od tradičních politických stran k růz
ným hnutím, která slibují nesplnitelné a jejichž pro
gramy jsou na první pohled jednoduché, ve skuteč
nosti však nic neříkající a nic neřešící. Hrozbou však 
může být i svoboda sama, respektive její samozřej
most a náš návyk na ni. „Když skoro všechno 
máme, nemusíme vlastně za nic moc bojovat. 
A tak snadno naskakujeme na přísliby, že z nás ně-
kdo sejme složité rozhodování o každodenních jed-
notlivostech našich životů, bojem o lepší životní 
úroveň počínaje,“ varoval při diskusi Martin Kupka.

Rozhodně ale debata nekončila skeptickým 
 nářkem. Pro všechny, kteří se v Líbeznicích na vzni
ku Občanského fóra před 25 lety podíleli, zůstává 
svoboda stěžejní hodnotou. A to i přes to, že ne 
všechno se vyvíjí úplně správným směrem. Všichni 
se také shodli, že všechno úsilí vynaložené za uply
nulých 25 let svobodného vývoje v Líbeznicích 
i v celé zemi nepochybně za to stálo. My děkujeme 
za to, že se v té době nebáli, byli aktivní a zaslou
žili se o rozvoj naší obce. 

František Grunt

Společně jSme 
zaSadili 120 lip
8. listopad 2014 byl dalším z neobyčejných 
líbeznických dnů. stejně jako v den líbeznic-
kého posvícení i nad ním někdo zřejmě držel 
ochrannou ruku a poslal nám počasí, které se 
v této roční době vidí málokdy. 

Tu druhou listopadovou sobotu musel nastat 
v řadách „mudlů“ mírný zmatek. Cestou z Lí beznic 
na Beckov bylo totiž od rána možné potkávat 
spoustu záhadně se tvářících lidí nesoucích lopaty 
a hrábě. Někteří vezli dokonce kolečka. Nebyli to 
ale čarodějové ani čarodějky z knih o Harrym Potte
rovi. Bylo to více než 300 líbeznických občanů, kte
ří jsou kouzelní tím, že jim záleží na tom, co se ko
lem nich děje, a chtějí přispět k tomu, aby byla 
naše vesnice a prostředí kolem ní krásnější. 

Podél cesty k lesu na Beckov se totiž toho dne 
sázela lipová alej. A opravdu to tam žilo. Jedni ryli, 
druzí už přihrabávali hlínu a další zase zatloukali 
kůly nebo upevňovali stromy. Spolupráce sousedů 
a atmosféra byly úžasné. Za dobu kratší, než se 
kdokoli nadál, bylo zasazeno všech 120 lip srdči
tých. Každá z nich přitom má svou kartičku se jmé
nem stromu a toho, kdo ji sázel. Velmi sympatické 
bylo, že se při sázení sešlo pod vedením paní uči
telek i několik tříd základní školy, aby si zde zasa
dily svůj společný strom.

„Nikdo asi nepochybuje o tom, že sázení stromů 
je dobrá a smysluplná aktivita. Podařilo se nám 
společně vytvořit krásnou alej. Ta k české krajině 
patří. Dává ji řád a malebnost. Pevně věřím, že pro 
všechny bude lipová alej dalším poutem k Líbezni-

cím jako vlastnímu domovu,“ popřál všem se za
čátkem sobotního dopoledne starosta obce Martin 
Kupka.

Významný podíl na výsadbě stromů má také 
místostarosta obce pan František Závorka, který 
má péči o zeleň ve své  gesci. Stromy pro alej na 
Beckov zajistila Martina Pavelková ze společnosti 
Sázíme stromy. Podobných akcí v jiných obcích má 
ze sebou už několik. Letos na jaře zajistila nové 
stromy pro Mratínku. Nesrovnatelně větší akci 
s výsadbou 120 stromů finančně podpořili Nadace 
Partnerství a běžci Run Czech (www.nadacepart
nerstvi.cz, www.runczech.cz).

Jako přímý účastník akce mám jen jednu osobní 
poznámku, kterou nemohu nevzpomenout. Již 

záhy po zahájení akce bylo totiž jasné, že počet 
jejích účastníků značně převyšuje počet stromů. 
Přesto bylo možné vidět některé rodiny, jak sází až 
4 stromy (za každého člena rodiny jeden), zatímco 
jejich sousedé odcházejí z akce s nepořízenou. 
Pevně však věřím, že šlo spíše o známku značné 
přičinlivosti a snahy udělat pro obec co nejvíce, 
než o nedostatek empatie. 

Druhou listopadovou sobotu tedy Líbeznice 
opravdu zažily den, na který budou všichni zúčast
nění dlouho vzpomínat. Znovu se potvrdilo, že vět
šina obyvatel naší obce zde chce opravdu žít a ne 
jen přespávat. Podobným akcím a společným vy
cházkám na Beckov tedy zdar!

Pavla Zarembová

TÉMA

Takto vznikala nová alej na Beckov. Foto Luboš Kovář
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
vítězové 
výtvarné Soutěže 
opravdový Svět
Ve čtvrtek 30.10. proběhlo vyhlášení výsled-
ků celostátní výtvarné soutěže opravdový 
svět, kterou uspořádala nezisková organiza-
ce aDRa. 

Na prvním místě se ve své kategorii umístili  
žáci osmého ročníku líbeznické školy: O. Sukdol, 
M. Vítek a D. Sukdol. Ve druhé kategorii získali  
za svůj plakát druhé místo žáci pátého roční 
ku: P. Opletal, J. Pytelka, D. Kupka, A. Petržilka 
a L. Kraus.

Žáci 8. ročníku – O. Sukdol, M. Vítek a D. Suk-
dol. Foto Šárka Mišurcová

Po vyhlášení výsledků a předání cen se děti pře
sunuly z prostor centra Pracovny na pražském Žiž
kově na prohlídku do Ateliérů Barrandov. Zde si 
prohlédly zajímavou výstavu z dějin Barrandov
ských ateliérů, filmové kulisy ke známým pohád
kám i k historickým filmům. Velmi se jim líbila kos

Žáci 5. ročníku – P. Opletal, L. Kraus, A. Petržílka, 
J. Pytelka a D. Kupka. Foto Šárka Mišurcová

tymérna, kde viděly tisíce kostýmů, které se zde za 
léta nashromáždily. Mohly si dokonce vyzkoušet 
několik originálních klobouků z filmové pohádky 
Tři oříšky pro Popelku. Žáci si akci pěkně užili a do
zvěděli se mnoho nového a zajímavého.

Šárka Mišurcová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

výprava na kokořín 
aneb po Stopách 
václava štampacha 
z kokořína
Každým rokem pořádá skautské středisko 
pro všechny své členy výpravu na některou 
skautskou základnu či zajímavé místo v Čes-
ké republice. 

Letos padlo rozhodnutí vydat se na Kokořín. 
A tak jsme první říjnový víkend vyrazili. Ubytování 
jsme měli domluvené v táborové základně na konci 
vesnice Lhotka u Mělníka. Základna je umístěna na 
okraji Kokořínského dolu v nádherné přírodě v blíz
kosti pískovcových skal, navíc jen půl hodiny jízdy 
od Líbeznic. Vyrazili jsme v pátek večer. Na progra
mu byly nejprve hry ke vzájemnému seznámení 
dětí z jednotlivých oddílů a nováčků a po setmění 
noční hra, kterou připravili pro mladší děti roveři. 
V sobotu jsme se vydali na výlet ze Mšena přes 

 Sedlec okolo Grobiána 
po červené zpět do 
Lhotky. Na část cesty se 
k nám přidali i předško
láčci se svými vedoucími 
z našeho nového oddílu 
vodních skautů Pátý 
Oceán z Hovorčovic. 
Za úkoly, které děti ces
tou plnily, získávaly klíče 
k tajemnému dolu pána 
Václava ze Štampachu. 
Úkoly byly např. roztří
dění odpadků, šifrování 
či hledání pomocí GP
Sky. Cestou jsme se bro
dili vrstvou písku, který 
zaplnil cestu mezi skala
mi za Sedlecem díky ne
dávné bleskové povodni. V dalším úseku byla cesta 
trochu blátivá, ale počasí nám přálo, a tak byla pro
cházka podzimní přírodou krásným zážitkem. Zají
mavé zpestření jsme zažili u hospody U Grobiána, 
kde nás pan hospodský pozval do jeskynní pekárny 
chleba a dal nám ochutnat čerstvě upečený chléb 
a povidlové buchty právě vytažené z pece. Sobotní 
večer patřil slavnostnímu táboráku, kde tři děvčata 
složila svůj světluškovský a jedna skautský slib. Ač

koli byl večer již chladnější, oheň nás příjemně hřál 
a my se bavili u veselých scének a zpěvem s kyta
rou. V neděli dopoledne měly již družinky dětí na
sbíraný potřebný počet klíčů, a tak se mohly vydat 
pro poklad do tajemného dolu. Tesně před odjez
dem jsme zjistili, že v rybníčku uprostřed tábořiště 
jsou i krásné rybniční škeble, ale ty už jsme nestihli 
lovit a museli se vydat na cestu domů. 

Ivana Krausová

Skautský kruh. Foto -ik-

honba za Skřítkem 
pokladů…
Věděli jste, že Líbeznice jsou obec plná skřít-
ků a tajuplných pohádkových stvoření? 

Dětská fantazie nezná mezí a dětí u nás v Lí
beznicích máme požehnaně! Přesvědčili jsme se 
o tom o příjemně chladném nedělním podvečeru 
23. listopadu při setkání všech příznivců nej
různějších typů světýlek, lucerniček a lampiónů, 
kteří přivedli své sourozence, babičky, tetičky, 
mamin ky i tatínky, abychom se vydali společně 
s příchodem tmy hledat jednoho z nich, Skřítka 
pokladů!

Skřítek pokladů je 
pěkný „filuta“, a tak nás 
vedl cestou necestou, 
temnou uličkou pryč 
z areálu zdraví. Někteří 
z nás uháněli jako o zá
vod a nebýt úkolů nabá
dajících ke splnění, aby 
nalezení pokladu bylo 
náležitě zasloužené, jis
tě by běhali na místě 
ještě teď! Skřítek se roz
hodl trošku nás potrápit 
a vodil nás „kol kolem“, 
ale děti mu brzy daly na
jevo, proč za ním přišly 
a co hledají! Posvítily si 
svými světýlky do tmy, 
pořádně se rozhlédly a vzápětí objevily to, na co se 
těšily! Poklad!!! Byl sladký a dostalo se na každé
ho, nevěříte? Přijďte příště také ochutnat!

Velký dík všem, kteří se zúčastnili, pomohli 
a ocenili práci kolektivu MC Lodička.

Šárka Šádková

Líbeznický lampionový průvod. Foto -fg-

TÉMA
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BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme listopadovým jubilantům: Kreisin

gerová Hana – 92 let, Kačírková Eliška – 89 let, 
Goszová Naděžda – 80 let, Vomáčka Zdeněk –  
60 let.

policiSté 
a Strážníci  
Se zaměřili na 
ubytovny a řidiče 
policisté z Územního odboru praha venkov – 
východ, odboru cizinecké policie Krajského 
ředitelství policie středočeského kraje 
a obecní policie Líbeznice se zaměřili tento-
krát na ubytovny spadající do teritoria ob-
vodního oddělení odolena Voda.  předmě-
tem zájmu se stala také bezpečnost a plynu-
lost v dopravě a předcházení majetkové 
trestné činnosti. 

Policisté zkontrolovali celkem sedm ubytoven 
v obcích Bašť, Zdiby, Líbeznice a Klecany. Při tom 
se zaměřili především na zjišťování nelegální mig
race, kontrolu dodržování pobytového režimu ci

zinců na území ČR, na kontrolu pravosti a platnos
ti cestovních dokladů a na pátrání po hledaných 
osobách. Při kontrolách využili policisté také spe
ciálně vybavené vozidlo, tzv. Schengenbus.

Hlídky zkontrolovaly celkem 167 vozidel a 231 
osob. Dvaatřicet řidičů se dopustilo přestupku. 
Jednatřicet z nich zaplatilo na místě blokovou po
kutu. Jedna řidička byla oznámena správnímu or
gánu k projednání jejího protiprávního jednání, 
neboť před jízdou požila alkoholické nápoje – pří
stroj jí naměřil hodnotu do jednoho promile alko
holu. Nejčastějším prohřeškem u řidičů byl opět 
nevyhovující technický stav vozidla a nepoužití 
bezpečnostních pásů.

Během akce na ubytovnách byly dopadeny dvě 
osoby v pátrání. Jedna putovala rovnou do vězni
ce, neboť na ni byl vydán příkaz k dodání do výko
nu trestu odnětí svobody, a druhá byla po prove
dení nezbytných úkonů u soudu propuštěna na 
svobodu.

Rudolf Sedlák

integrovaný 
výcvik Strážníků 
obecní policie 
líbeznice
Na základě dohody mez Krajským ředitel-
stvím policie hlavního města prahy a obecní 
policií Líbeznice proběhl v měsíci říjnu čtyř-
denní výcvik obecních strážníků. 

Pod vedením instruktorů z pohotovostní motori
zované jednotky byl výcvik zaměřen na základní 
a pokročilé techniky vstupu do objektu („CQB – 

boj na krátkou vzdálenost“ a  pohyb po objektu ve 
dvou i ve vícečlenné hlídce), zastavení vozidla (pro
hlídka vozidla, přístup k vozidlu s „nebezpečným 
pachatelem“ apod.),  základy první pomoci v tak
tickém prostředí (ošetření dle algoritmu CABC 
a obvazové techniky).

Drilováním výše uvedených technik v reálně vy
hlížejících modelových situacích s navozeným stre
sovým faktorem si strážníci zdokonalili své praktic
ké a taktické dovednosti.

Obecní policie byla nově dovybavena balistickou 
ochranou a zdravotnickou výbavou, která vychází 
z dlouhodobých poznatků z výkonu služby a kom
binuje známé a standardně používané zdravotnic
ké vybavení s moderním a policejní činnosti plně 
vyhovujícím zdravotnickým materiálem, který vy
chází z vojenského systému TCCC. Uvedené bude 
součástí vybavení služebního vozidla obecní policie 
při výkonu hlídkové služby.

Obecní policie tímto reaguje na  zvýšený počet 
oznámení  ze strany občanů nebo žádost o spolu
práci ze strany PČR o prověření různých událostí 
a oznámení, kdy agresivita pachatelů stoupá 
a mnohdy dochází i k napadení samotných záchra
nářů na místě.

Rudolf Sedlák

OBECNÍ POLICIE

Hlídky policie. Foto Rudolf Sedlák

Líbeznická obecní policie při výcviku. Foto 
Rudolf Sedlák

začátek adventu v líbeznicích  
– 30. liStopadu 2014
Kulturní výbor obce Líbeznice zve na bohatý  

vánočně laděný program na začátku Adventu, kte
rý je připraven na neděli 30. listopadu 2014. Od 
14 do 18 hodin budou probíhat Vánoční trhy 
v prostranství před kostelem sv. Martina, v 18:00 
hodin proběhne na stejném místě slavnostní Roz
svícení vánočního stromu a od 18:30 hodin 
 Adventní koncert v kostele sv. Martina.

vánoční večerní běh  
– 12. proSince 2014
Obec Líbeznice a Stonožka Líbeznice zvou na 

Vánoční večerní běh. Netradiční běh dvojic a jed
notlivců na trati dlouhé 5 km se uskuteční v pátek 
12. prosince 2014 od 18 hodin. Start i cíl: restau
race U Musilů (dříve U Hřiště), Líbeznice.

• S sebou: čelovku a dobrou náladu
• Startovné: 40 Kč
Zveme i rodiny s dětmi, které si mohou trasu tře

ba jen projít pěšky a zažít dobrodružství. Hlídání 
a zábava pro děti zajištěna. Po ukončení závodu 
posezení u svařáku a vyhlášení výsledků.

koncert v arše  
– 13. proSince 2014
Hudební dětská evangelická skupina Ratolesti 

zve všechny občany na sobotu dne 13. 12. 2014 

POZVÁNKY do komunitního centra Archa na vánočně laděný 
program.

líbeznění – 17. proSince 2014
Vystoupení žáků Základní umělecké školy Líbez

nice od 18 hodin v Divadle kouzel Pavla Kožíška.

vánoční punč  
– 24. proSince 2014
Tradiční sousedské Setkání s vánočním punčem 

a betlémským světlem se uskuteční i letos na  Štědrý 
den ve 14 hodin na Mírovém náměstí před koste
lem sv. Martina. Společně si zazpíváme koledy. Za
hrádkáři, baráčníci a hasiči nabídnou punč, svařák, 
grog a čaj. Skauti budou rozdávat betlémské světlo. 
Nezapomeňte si s sebou přinést svíčku a hrneč ky na 
grog, svařák či punč.

vánoce 2014  
v koStele Sv. martina  
Komorní chrámový sbor Líbezníce zve srdečně 

všechny občany na tyto akce

Na Štědrý den – 24.12. ve 22.00 hod.
Půlnoční mše – Koledy a pastorely českých 

 mistrů. 
Účinkuje Komorní chrámový sbor z Líbeznic 

a na 3 trubky hrají členové rodiny Řápkových z Bo
řanovic. 

Řídí a na varhany hraje Lucie Stollová, Bc.

Na silvestra – 31.12. v 16.00 hod.
Tradičně (již po devětadvacáté) zazní v našem 

kostele „Česká mše vánoční“ od J. J. Ryby – pro 
sóla, sbor, varhany a orchestr. Spoluúčinkuje měl
nický chrámový sbor, hudebníci místní a hosté 
z různých pražských těles 

Řídí Lucie Stollová, Bc.

líbeznický pleS – 7. 2. 2015  
Obec Líbeznice, její kulturní výbor a líbeznické 

spolky zvou na třetí ročník Líbeznického plesu. 
Uskuteční se v krásném sále Sokolovny v Kostelci 
nad Labem v sobotu 7. února 2014 od 20 hodin. 
K tanci a poslechu bude hrát taneční Orchestr Pet
ra Holuba. Zpívat bude Dáša Holubová. Po půlnoci 
diskotéka.

Vstupné: 180 Kč.
V ceně bude zahrnuto místo u stolu i doprava 

autobusem do Kostelce i zpět. Odjezd autobusu do 
Kostelce v 19.30 hodin a v 19.45 hodin od fotbalo
vého hřiště. (Návraty autobusů zpět jsou plánovány 
v 0.30, 1.30 a 2.30 hodin. Přizpůsobí se ale potře
bám vášnivých tanečníků.) Z Měšic od obecního 
úřadu je odjezd již v 19.20 hodin. Vstupenky budou 
v prodeji na obecním úřadě od 8. prosince 2014.
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Stonožka Líbeznice, o. s., srdečně zve všechny slečny,  
maminky a babičky na další kreativní setkání

KuRZ VáZáNí 
aDVeNtNíHo VĚNce

• neděle 30. listopadu 2014

• od 10.30 a 13.30 hodin v Kc archa

• pod vedením zkušené floristky
 Šárky Kettnerové

Účastnický poplatek činí 280 Kč (za věnec).

Přihlásit se můžete do pátku 28. 11. 2014  
paní Miriam Kupkové telefonicky na čísle 604 251 990  

nebo mailem na adrese stonozkalib@gmail.com.

S sebou se přineste svíčky dle vlastního výběru,  
zahradnické nůžky a případně tavnou pistoli.

Kapacita je omezena!

tĚŠíMe se Na Vás!

MÍSTOPIS

hovorčovická 
ulice
Je pojmenována po starobylé obci Hovorčo-
vice, která leží jihovýchodním směrem od Lí-
beznic. V minulosti se nazývala také Hovor-
čeves, Hovoršovice, Hovorčevice, ale i Hovo-
řovice. první písemné zmínky o obci jsou 
z 11. století.

Hovorčovickou dominantou je gotický kostel  
sv. Jana Křtitele ze 13. století. Ve 14. století je při
pomínán jako farní a až později jako filiální. Sv. Jan 
Křtitel byl oblíbeným světcem Křižovníků s bílou 
hvězdou – Johanitů, kteří v blízké Březiněvsi měli 
řádový statek a ve středověku jim také část obce 
Hovorčovic patřila. Věž kostela má výšku 14,6 m 
a zajímavostí je, že nestojí přesně v ose chrámové 
lodi. Na ní jsou okna, která mají charakter střílen.

V době středověku byla kamenná budova koste
la nejpevnější stavbou celého osídlení a pro obyva
tele bývala často i poslední záchranou. V chrámu 
lidé nacházeli útočiště u patrona, kterému byl za
svěcen. Ve středověku byl důležitou zbraní luk. 
Úzká podlouhlá okna ve věži kostela tento typ 
obrany umožňovala. Líbeznický kněz Paroubek za
znamenal ve své kronice pověst o ovčákovi, který 
v období třicetileté války zahnal na noc své stádo 
do chrámu. Ráno jeho ovce byly všechny mrtvé, 
kromě jednoho beránka. Jiná pověst vypráví 

o šlechtici (jméno není známé), který zanechal dva 
syny: jeden se stal vojákem a druhý knězem. Když 
se syn, který byl vojákem, vrátil z války domů a hlá
sil se ke své části dědictví, tak se druhý z bratrů 
zdráhal dědictví vydat. Voják jej tedy následoval až 
do kostela a zde jej dýkou zavraždil. 27. dubna 
roku 1687 byl kostel znovu vysvěcen. Není známo, 
zda z důvodů výše uvedených.

V roce 1788 byly Hovorčovice spojeny s Měšice
mi. V této době měly 18 domů a 18 obyvatel. Obec 
se nadále rozrůstala, již roku 1890 měly 30 domů 
a 370 obyvatel. Jeden z jejich nevýznamnějších 
vlastníku byl šlechtický rod Nosticů. Obec měla ze

mědělský charakter v podstatě až do 20. století, 
kdy zde v roce 1934 bratři Bradáčové založili továr
nu na výrobu součástek pro lékařské přístroje a fo
toaparáty. Firma byla po roce 1948 znárodněna, 
výroba však existovala dále, ale jen jako pobočná 
dílna čakovické továrny ZPA. Továrna zaměstnávala 
mnoho lidí nejenom z obce, ale i z blízkého okolí. 
Současná obec je dnes typickým předměstím Prahy, 
které se dynamicky rozrůstá. Jen za posledních  
25 let se rozrostla několikanásobně. 

Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

Hovorčovická ulice. Foto -ml-
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kurzy plavání pro děti 
od 6 měsíců do 4 let  
s rodiči • kurzy pro 
skupinky samostatně 
plavajících dětí od 4 

do 6 let • nerezový bazén pouze pro organizované 
činnosti • nadstandardní vybavení plaveckými 
pomůckami • prostorné šatny se vším komfortem 
• útulné zázemí • možnost nahrazování všech 
omluvených lekcí v rámci kurzu • dohled na sou-
rozence v herně s dozorem

další zajímavý program pro všechny 
věkové  kategorie

cvičení • tancování • power joga • kruhový tré-
nink • cvičení seniorů • hudebka • výtvarka • 
keramika • jazyky • počítačová gramotnost • 
předporodní příprava a mnoho dalšího 

navíc co-working – možnost hodinového 
pronájmu kancelářského místa • přednášky 
a semináře • jednorázové akce • víkendový 
pronájem bazénu i dalších prostor • kavárna 
s výbornou kávou a dalším občerstvením • 
výstavy

všechny informace na www.cvcmesice.cz

průběžně otevíráme
nové kurzy plavání!

míSTa v kUrZech Si mŮŽeTe
reZervovaT on-Line na

www.cvcmesice.cz
v ZÁLoŽce PLavÁní
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www.VASEVRATA.cz
GARÁŽOVÁ VRATA · VJEZDOVÉ BRÁNY

· PLOTOVÉ SYSTÉMY · POHONY VRAT A BRAN 
· PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE

· MARKÝZY · ZÁVORY 
· HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 266 310 449

GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz

dos11inzerce10x5.indd   1 17.11.2011   18:10:28

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

Classic 039 100 mm  
role 10,92 m2

TP 115 40 mm  
balení 15,625 m2

Nobasil FKD 100 mm  
balení 2 m2

Víceúčelová izolace v rolích.
Vhodná do šikmých střech, 

příček, předstěn, stropů  
a podhledů.

lambda λD = 0,039 W/mK

Víceúčelová izolace ze skelné 
vlny balená po deskách. 

Vhodná do šikmých střech, 
příček, předstěn, stropů  

a podhledů.  
Rozměr desek: 625 × 1250 mm. 

lambda λD = 0,037 W/mK

Fasádní izolace z kamenné 
vlny balená po deskách, 

podélná vlákna.  
Použití: kontaktní fasády. 

Rozměr desek 500 × 1000 mm. 
lambda λD = 0,039 W/mK
(v kontaktních fasádách)

(Pozn.: čím nižší hodnota lambda λD,  
  tím více izoluje)

 

e-shop (dkgips.cz)

(DK	Gips)

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

KADEŘNICTVÍ – 
HELENA DVORSKÁ

Provozní doba:
Po, St: 7:30–14:00

Út, Čt: 12:30–19:00
Pá: 7:30–13:00

Objednávky a jiný termín dle dohody.

Vedoucí Helena Dvorská, tel.:607 855 806 
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Kalendář akcí  
pro rok 2014

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

 24. 12. Vánoční setkání před  
  kostelem

tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz
konzultace a zaměření ZDARMA

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU

Hledám ke koupi dům nebo byt 
v okolí Líbeznic do 15 km. 
Možno hotovostní platba.  
Za každý tip moc děkuji.

Tel.: 604 370 077

eLeKtRoiNstaLaČNí pRáce
 rozvody silnoproud a slaboproud
 připojování stavebních objektů,  

chat a rodinných domů
 zajištění revize
Jan Ženčuch  tel.: 603 518 547

!VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! 
Vyklízíme byty, domy,  

sklepy, pozůstalosti atd.
Odvoz starého nábytku  

a jiných nepotřebných věcí  
z domácnosti i zahrady  

na skládku.
Stěhování.

Tel.: 773 484 056



Líbeznický zpravodaj 11/201410

Líbeznický zpravodaj  č. 11, Listopad 2014, ročník 12

Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1200 ks • distribuce zdarma • tisk: MH Tisk s.r.o.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

190x268-5 hastens stockholmsvit.pdf   1   16/11/14   17:21


