KAŽDÝ SI VYBERE - PŘIJĎTE CVIČIT!

FOTBAL V LÍBEZNICÍCH
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Tým
Čestlice
Líbeznice
Mirošovice
Zeleneč
Klecany
Kojetice
Radošovice
Louňovice
Úvaly A
Kamenice
Řež

INZERCE

Záp
4
4
3
4
4
4
4
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3
3
3

Skóre
11: 6
15: 4
8: 1
9: 5
10: 8
6: 7
11: 8
4: 9
4: 4
3: 10
4: 23

Body
8
7
7
7
6
6
5
4
3
1
0

Tradičně již v září začalo cvičení žen ve školní
tělocvičně a můžete si vybrat. Jsme rádi, že opět
začalo i cvičení pod vedením Aleny Štemporkové
ve středu od 19 hodin. Její cvičení je velice motivující a obsahuje v sobě cosi, co člověk získává jednak
dlouholetou odbornou přípravou, ale také určitými
životními zkušenostmi. Hodina a půl uplyne jako

nic, cvičení, alespoň dle mého názoru, obsahuje
vhodně časově vyvážené všechny složky, které má
mít. Musím však také napsat, že mládí – Terezka
– která vede hodiny v pondělí od 20 hodin, je čím
dál tím lepší. Máme z ní radost i my starší a těšíme
se tak i na pondělky.
PhDr. Eva Kupcová

POSVÍCENSKÁ HUSA

k vysezení housátek. Péče o ně byla pak obvykle prací
dětí, které je pásly na pastvě na Lánech, (nyní skladový
areál,) Chrupavce (nyní Zdravotní středisko). Někdy se
sešlo i několik hejn, a proto aby se husy rozlišily, byly
označkovány barvou, zpravidla na hlavě.
Dospělým jedincům hospodyně oškubávaly peří,
necha lo se jen v podpaždí, aby křídla nebyla příliš
svěšená. Nashromážděné oškubané peří ženy v zimním
období draly. Scházely se u některé z nich, uvařily si
čaj s rumem, každá přinesla něco na zub. Peří bývalo
schováno v kamenném hrnci, zatížené, aby se nerozfoukalo po sednici. Dračky, tak se tato činnost nazývala,
byly oblíbenou společenskou záležitostí, při kterých se
probraly místní události a krátily se jimi dlouhé zimní
večery.
Do vsi na podzim přijížděl husák, který husy vykupoval. Rodina si ponehala jen dvě až tři, na posvícení,
pouť a na chov.
Husa, která byla určena ke konsumaci, se ještě musela
vykrmit. Nadělaly se šišky ze šrotu, které se usušily a
připravily do zásoby. Husa se uzavřela do bedýnky, ze
které jí vyčnívala jen hlava. Hospodyně jí dávala šišky do
zobáku a aby lépe klouzaly do krku, tak je ještě navlhčila.
Takto vykrmená husa byla sádelnatá a sádlo mělo
všestranné použití. Husa se pekla obvykle řádně osolená
s kmínem a cibulí, krk se naplnil houskovou nádivkou.
Přílohou byl obvykle knedlík se zelím. Z drůbků se
uvařila polévka kaldon s játrovými knedlíčky.

Neodmyslitelným symbolem posvícení je husa a koláče.
Dnes, dostaneme-li na ni chuť, koupíme si ji v obchodě
vykuchanou a ještě zabalenou. V minulosti bylo získání
husí pečínky složitější. Husa patřila neodmyslitelně
k venkovu,bylo to prostě hospodářské zvíře, které
nesmělo chybět na žádném dvoře, zejména pro svou
všestrannou užitkovost, maso, sádlo a peří, které se
používalo k plnění peřin,vyráběly se z něj peroutky a
mašlovačky.
Hospodyně mívala obvykle hejno, které čítalo asi 20
kusů. V jarním období se husy hnaly na rybník, kde
byli houseři, kteří se postarali o rozmnožení chovu.
Snesená vejce se pak opečovávala, poznačila a dala huse
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Zdravíme příznivce kopané v nové sezoně
2006–2007. Mužstvo dospělých začalo
nešťastnou domácí porážkou s vedoucím
mužstvem ze Záluží, ale v následujících
pěti kolech jsme neztratili ani bod a naše
výkony mají stále vzestupnou tendenci.
Dosavadním naším maximem byl zápas
v Odolena Vodě, kde jsme po vynikajícím
druhém poločase dokázali vyhrát 2:1.
Naší soupisku v této sezoně tvoří: Lukáš
Cibulka, Martin Havlajs, Martin Kolísek,
David Rác, Martin Mariňák, Pavel Vala,
Miloš Vilímek, František Svoboda, Tomáš
Caudr, Pavel Lavička, Robert Svoboda,
Jan Mariňák,Stanislav Oliverius, Václav
Makal, Martin Makal, Jiří Smutný.
Naše žákovské družstvo značně omladilo, přesto si v tabulce nevedeme špatně,
v dosavadních pěti zápasech jsme okusili
hořkost porážky pouze jednou.
Děkujeme všem našim příznivcům za
podporu a věříme, že nám zachováte
přízeň i v dalších zápasech.
Tomáš Krysman - trenér

Rk. Tým
Záp Skóre Body (Prav)
1. Záluží A
6
21: 2
16
( 7)
2. Líbeznice
6
18: 9
15
( 3)
3. Zeleneč B
6
14: 9
14
( 5)
4. Od.Voda
6
16: 7
12
( 3)
5. Dřevčice
6
12: 9
11
( 2)
6. Veleň
6
9: 12
10
( 1)
7. Pacov A
6
11: 11
6
( 0)
8. Hovorčovice 6 12: 13
6
( -6)
9. Řež
6 17: 23
6
( 0)
10. Mratín
6
9: 13
5
( -4)
11. Kojetice
6
7: 12
5
( -7)
12. Úvaly B
6 12: 20
5
( -1)
13. Škvorec A
6
8: 17
4
( -5)
14. Měšice B
6
4: 13
2
( -7)
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JAK JSME LETOS SLAVILI
SLAVILI??
Největší akcí letošních oslav 770 výročí od
založení obce bylo slavnostní Líbeznické
posvícení. Kromě tohoto obecního výročí
jsme si také připomněli 120 let hasičského
sboru a 50 let základní školy v současné
budově.
Tato akce byla letos dvoudenní s pestrou
programovou nabídkou. Odhadem zde
bylo během celého víkendu okolo 2 500
návštěvníků.
Ti, kteří přišli, mohli zhlédnout na pódiu
například kapelu Jazzdeath, zpěváka Jakuba
Smolíka, April Tune „ABBA revival“, Kámen
úrazu, Sweeper, Fort Sutter, Žembery Family
a další. Vyvrcholením sobotního programu

byla ohnivá show členů místního skautského
střediska. Ztvárnění tohoto představení bylo
na takové úrovni, že by mohl závidět leckterý
profesionál. Stejně jako loni nás celým víkendem provázela naše bývalá policistka Lída
Žemberyová. Stánkaři, kterých bylo více než
v minulých letech, nabízeli široký sortiment
zboží od perníků až po indiánské ozdoby.
Hasiči připravili ke svému 120. výročí
výstavu, která zaujala nejen malé, ale také
dospělé. Kromě techniky od okolních
hasičských sborů, například obrněného transportéru, se podařilo přivézt i nejrychlejší
vůz ve službách policie - Ford Mondeo
z dálničního oddělení na D8.
Pokračování na straně 3...

Mgr. Hana Závorková
(informace poskytl pan Karel Černý)

»V Ý Z VA«

Důležité upozornění, nové telefonní číslo Obecní policie
Líbeznice je 724 112 124. Původní číslo již není v provozu.
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Milí spoluobčané, chcete rozšířit řady autorů
píšících do Líbeznického zpravodaje? Máte-li na
srdci něco, co byste rádi sdělili prostřednictvím
této tiskoviny, máte samozřejmě možnost. Vaše
příspěvky včetně fotografií rádi uveřejníme.
Můžete nám je posílat buď elektronicky na
e-mail: knihovna.lib@seznam.cz, nebo do knihovny osobně donést (či doručit) v půjčovních
hodinách. Můžete také využít schránku na
Obecním úřadě a na obálku připsat „redakce
Líbeznického zpravodaje“.
Těšíme se na vaše nové příspěvky...
redakce
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NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
OBČANSKÉ PRŮKAZY
Žadatelé o nový občanský průkaz mohou svou
žádost podat u kteréhokoli úřadu pověřeného
vedením matrik bez ohledu na místo trvalého
pobytu.

CESTOVNÍ PASY
Doposud tak tomu bylo i u podání žádosti
o cestovní pas, nyní však dochází k podstatné změně. S účinností od 1. 9. 2006 se
začnou vydávat jednak cestovní doklady
s nosičem dat s biometrickými údaji (www.
mv.cz/sprava/infor mat/biometrik a/index.
html) o jejich držitelích (dále jen e-pas), jednak cestovní pasy bez strojově čitelných

JAK JSME LETOS SLAVILI - pokračování...

údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji.
O vydání e-pasu budou občané, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu v Líbeznicích, moci
požádat pouze na pracovišti Praha 1, Biskupská
7 nebo na pracovišti Stará Boleslav, Mariánské
náměstí 28, kde rovněž vyhotovený e-pas
osobně převezmou. Je důležité zdůraznit, že
při podání žádosti je nutná osobní přítomnost
budoucího držitele e-pasu. Občan již nebude
předkládat fotografii, ale provede se digitální
zpracování fotografie včetně podpisu držitele.
E-pasy budou vydávány už dětem od
5 let, jelikož již nebude možné zapsat dítě do
platného cestovního dokladu rodiče. E-pasy pro
občany starší 5 let a mladší 15 let budou mít plat-

ZPRÁVY Z LÍBEZNICKÉ MATEŘINKY
Tak nám začal nový školní rok. Do 1. třídy ZŠ letos odešlo 12 dětí, 8 dětí
má odloženou školní docházku o 1 rok.
Letos, v měsíci dubnu jsem stála před velkým problémem, jak vyřešit
žádosti rodičů o přijetí jejich dětí k docházce do MŠ. Volných míst bylo 12
a přihlášených dětí 23. Mateřská škola má kapacitu 45 míst, ta je trvalá
a nelze ji měnit. Vytvořila jsem tedy kritéria, podle kterých jsem postupovala
při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
- trvalé bydliště v Líbeznicích
- dosažení věku 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího
kalendářního roku
- děti zaměstnaných maminek
- děti matek samoživitelek a děti ze sociálně znevýhodněného prostředí
- děti starší 4 let
- v MŠ se již vzdělává starší sourozenec
I přes pečlivý výběr se nepodařilo některé děti ve školce umístit. Jedná se
o děti, které nejsou čtyřleté, maminky nepracují, nebo jsou na rodičovské
dovolené s mladším sourozencem. Vždycky mě trochu překvapí, když
maminky sotva tříletého caparta argumentují tím, že se doma nudí
a tudíž velmi nutně potřebuje do školky mezi děti. Já, i mé kolegyně ale ze
zkušenosti víme, že takto malé dítě příliš kolektivní hry nevyhledává, raději si
hraje samo a vyžaduje při hře spíše společnost a pozornost dospělého. Maminky
se tak často připravují o nejkrásnější období v životě malého človíčka i svém.
Myslím si, že ideální dobou pro začátek předškolního vzdělávání je opravdu
věk po čtvrtém roce dítěte. Všichni víme a vidíme, že Líbeznice se rozrůstají a
nadále i budou, přibývají noví obyvatelé s malými dětmi, ale v Líbeznicích je
školka jenom jedna, a to s určenou kapacitou.
Daniela Strnadová, ředitelka MŠ

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Dne 21. 9. 2006 bylo v areálu zdraví zpřístupněno veřejnosti nové dětské hřiště
za více než 150 000,-Kč. Financováno bylo 100 tis. Kč z dotace krajského úřadu,
přes 50 tis. Kč přidala obec a 3 500 Kč je z daru líbeznických občanů (vybráno
o dětském dnu). Obec koncem loňského roku žádala krajský úřad o dotaci 400 000 Kč
na celkovou rekonstrukci areálu zdraví - nové dětské hřiště, volejbalové hřiště a
betonový pingpongový stůl. Na jaře obec obdržela schválenou dotaci - bohužel
ale jen 100 000,- Kč. Bylo rozhodnuto realizovat jako první dětské hřiště, které
bylo vytvořeno dětské hřiště pro děti do 11 let. Chtěla bych touto cestou poprosit
všechny, kterým záleží na tom, aby nové dětské hřiště vydrželo déle něž jen pár
měsíců, aby dodržovali tato pravidla na hřišti:
1. vstup pouze pro děti do 11 let
4. děti do 6 let v doprovodu rodičů
2. zákaz vstupu psů
5. při odchodu zakrýt pískoviště plachtou
3. kládová houpačka je pouze pro dvě děti do 8 let

nost 5 let a správní poplatek za jejich vyhotovení
bude činit 100,– Kč. E-pasy pro občany starší než
15 let budou platné 10 let a správní poplatek za
jejich vyhotovení bude činit 600, – Kč.
Občanům mladším 5 let se vydává cestovní pas
bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat
s biometrickými údaji s dobou platnosti na
jeden rok (správní poplatek 50,- Kč). Občanům,
kteří žádají o vydání cestovního pasu v kratší
lhůtě, se vydává cestovní pas bez strojově
čitelných údajů s dobou platnosti na 6 měsíců
(správní poplatek 1 500,- Kč, občanům starším
5 let a mladším 15 let – správní poplatek
1 000,- Kč).
Galina Polednová Studená

OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE INFORMUJE
Jak jsme již v minulém čísle Líbeznického zpravodaje uvedli,
došlo k personální změně u obecní policie Líbezníce. V červenci
2006 naše řady posílil strážník Rudolf Sedlák s desetiletou praxí
v ozbrojených složkách ČR.

CO JE NOVÉHO?
• přestože nejsme schopni zajistit 24 hodinovou službu, lze
pro tuto dobu využít mobilního telefonu obecní policie, kdy je
strážník schopen, i v mimo pracovní dobu, zajistit řešení daného
problému buď svou přítomností nebo za pomoci Policie ČR.

Pro jistotu ještě jednou uvádíme nové telefonní číslo
724 112 124,
chystáme také zavedení elektronické pošty
• vzhledem k tomu, že silnice nejsou stále bezpečné ani po
zpřísnění pravidel v silničním provozu, využili jsme rozšířenou
pravomoc obecní policie danou zákonem od 1. 7. 2006 a zajistili jsme radarový rychloměr, který pravidelně využíváme v regionu naší působnosti. Věříme, že pravidelné měření přispěje ke
zklidnění dopravy v naší obci a v daném regionu
• další změna - chystáme stálé úřední hodiny, kdy se
občané mohou obracet na obecní policii se svými podněty,
připomínkami i stížnostmi.

PONDĚLÍ - 15–18 hod., STŘEDA - 15–18 hod.

NA CO SE ZAMĚŘÍME?
• důsledné dodržování řádného parkování na místech tomu
určených, kdy využijeme parkovací lístky, které neukázněný
řidič nalezne za stěračem svého vozu
• kontroly dodržování obecně závazných vyhlášek obce ( např.
odklízení psích exkrementů, kontrola zákazu volně pobíhajících
psů…)
• kontroly záborů veřejného prostranství
Věříme, že uvedené změny budou prospěšné všem občanům
obce.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA OBECNÍ POLICIE
Dne 26. 9. 2006 strážníci Obecní Policie zadrželi pachatele
vloupání do domu v Hovorčovické ulici v Líbeznicích.Pachatel
byl zadržen díky informaci místních občanů.Jednalo se o recidivistu s pestrou kriminální zkušeností.
Jednotlivé herní sestavy jsou určeny pro předškolní a mladší školní děti
a nikoliv pro šestnáctiletou mládež. Prosím všechny rodiče a dospělé,
kteří na hřiště budou chodit se svými malými dětmi, aby se neostýchali
usměrnit starší děti, které se nebudou na hřišti vhodně chovat nebo tam
vůbec nepatří. Hřiště nám vydrží tak dlouho, jak se k němu budeme
chovat. Nevšímavost nás dospělých není pro děti správným vzorem.
Zároveň bych chtěla oslovit právě všechny starší děti, pro které není
hřiště určeno, aby se samy vyjádřily, co jim v areálu zdraví, případně
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pokračování na vedlejší stránce >>

Dalším přímým účastníkem oslav byla základní
škola, ve které byl den otevřených dveří s výstavou
o historii školy. Žáci také přispěli svou troškou do
mlýna svým vystoupením v sobotním programu
posvícení.
Skauti měli soutěže pro děti, kde o soutěžící
nebyla nouze. Baráčníci v krásných krojích nabízeli výborné koláčky a upomínkové předměty.

Zahrádkáři připravili v budově OÚ výstavu o historie obce, vkusně doplněnou květinami a ovocem. Divadlo Pavla Kožíška oslavilo třetí rok své
existence festivalem dříve narozených českých
kouzelníků. Samozřejmě nechyběly tradiční
pouťové atrakce, kolotoče, houpačky, střelnice,
autodrom aj. Na závěr přinášíme několik fotografií
pro připomenutí této události.
VKSV

OBCHVAT, OBCHVAT A OPĚT OBCHVAT...
Vážení spoluobčané,
byl jsem požádán redakcí Zpravodaje o zpracování
zprávy k poslednímu vývoji kolem obchvatu, což
velmi vítám.Protože jsem téměř každodenně dotazován občany naší obce, jak to s obchvatem vypadá,
zda vše opět nevyzní do ztracena jako v minulosti,
proč se již nestaví apod., přináším Vám shrnutí
celého vývoje posledního roku.
Ta nejpodstatnější informace zní: OBCHVAT SE

STAVĚT BUDE!

V průběhu let 2004 a 2005 bylo vykonáno mnoho
procesních kroků, které jsou pro vlastní zahájení
výstavby nezbytné, avšak nejsou na první pohled
příliš viditelné:
1. Byla dokončena a schválena EIA – studie vlivu na
životní prostředí.
2. Byl zpracován podrobný investiční záměr
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD).
3. Následně projektová dokumentace již s novým
vyústěním do křižovatky za obcí „U Papričů“.
4. Provedeny geologické průzkumy a vrty v celém
profilu obchvatu
5. Schválen Územní plán obce (ÚP) a VÚC (vyššího
územního celku Středočeského kraje) s obchvatem
jako veřejně prospěšnou stavbou!!
6. Vydáno Územní rozhodnutí Stavebním úřadem.
7. Provedeno přesné zaměření pozemků a definování
všech vlastníků pro výkupy i dočasné zábory ploch
potřebných k výstavbě.
8. V srpnu loňského roku byly ze strany ŘSD rozeslány první smlouvy k výkupu pozemků.
Právě v této fázi se celý proces zabrzdil. Někteří
vlastníci žijí v jiných koutech republiky, případně
v zahraničí a řada z nich (i místních) na návrhy
smluv nereagovala, či reagovala negativně. Důvodem
byla zpravidla výkupní cena, která byla považována
za nedostatečnou. K této věci je nutno pro pochopení
daného stavu sdělit také stanovisko ŘSD: Výkupní
cena pole pro obchvat je stanovena Zákonem č.
151/1997 Sb. a prováděcími vyhláškami Ministerstva
financí č.540/2002, 452/2003, 640/2004 a ŘSD je
nemůže jakkoli měnit, či upravovat. Jedná se zde o
stavbu státu ve veřejném zájmu a nikoli o investici
soukromého investora, který se může na výkupní
ceně s vlastníky domluvit. I přesto je v případě
našeho obchvatu tato státem definovaná výkupní
cena více než dvojnásobná oproti reálné ceně pole

„BEZDOMOVEC“ MÍŠA
Kdo by ho neznal, bez bázně a hany brázdí ulicemi, všude doma. A možná právě Vám jeho
jméno nic neřekne, ovšem kouknete-li se na jeho
fotku, udeříte se určitě do čela: „No jo, toho
znám!“ Tak to je prosím Míša, jehož domovem
je, bohužel, okolí hlavní silnice v horních
Líbeznicích.

v našem okolí. Požadavky několika vlastníků však
představovaly naprosto nesmyslné částky, jako by se
mělo jednat o stavební parcely na rodinné domky.
K tomu je nutno dodat, že celý úsek výstavby je jak
v územním plánu, tak v plánu VÚC (které mají váhu
zákona) veden jako plocha pro obchvat a proto zde
nikdy žádná jiná alternativa než pole, nebo obchvat
nebude. Komerční či bytová výstavba je zde nesmyslná i vzhledem ke vzdálenosti inženýrských sítí
a celkové vzdálenosti od obce!
K 1. 7. 2006 nabyla platnosti novela Zákona o
vyvlastnění týkající se stanovení výkupní ceny
právě pozemků pro obchvaty ve veřejném zájmu.
K této nejsou ještě k dispozici prováděcí předpisy, je
však jisté, že i nadále budou pozemky posuzovány
obdobným způsobem a nikoli jako pozemky ke
komerční výstavbě. K určitému růstu ceny proto
může dojít, nikoli však k zásadnímu. K celé věci
je také nutno dodat, že obec se snažila dle svých
možností klíčovým vlastníkům jejich další pozemky
zhodnotit formou změny v ÚP na pozemky určené
k průmyslové činnosti, aby jim kompenzovala odkupy.
ŘSD nyní pokračuje procesně v souladu s předpisy
a platnými zákony a zaslalo vlastníkům postupně
druhou a třetí výzvu k odkupu pozemků. V případě,
že bude celý proces nadále blokován, dojde ze strany
státu k vyvlastňovacímu procesu, což si samozřejmě
nikdo nepřeje, je to však jediná zákonná cesta, jak
dokončit přípravu obchvatu a vydat stavební povolení. OZ na svém jarním zasedání rozhodlo o zaslání dopisu vlastníkům, kde je žádá, aby celý proces
dále neblokovali a smlouvy podepsali. Byla již také
dokončena (a OZ schválena) dohoda o odprodeji
pozemků pana Srba na katastru obce Bořanovice,
které jsou pro výstavbu obchvatu nezbytné. Pokud
budou smlouvy se zbývajícími vlastníky podepsány
v průběhu podzimu, bude v roce 2007 dle harmonogramu ŘSD možno zahájit výstavbu!!! Pokud
by v několika případech bohužel vše došlo až do
vyvlastňovacího procesu, může tento fakt znamenat
zhruba roční zbrzdění, nikoli však zablokování celé
výstavby.
Poslední události v obci a další sražení chodce na
přechodu jsou jen dalším alarmujícím důvodem, proč
je nutno celý složitý proces výstavby co nejrychleji
zahájit.
Ing. Jan Vondráš za OI Bezpečné Líbeznice
Tady je již dlouho znám a opečováván.
Míša je rodák. Po sedm let hrdě hlídal svůj hrad,
i když se tam k němu nechovali vždy vlídně.
Před několika lety zůstal dům bez majitelů.
Ano, klasický případ. Míšu už
v domě nic nedrželo, vyměnil
boudu a zarostlou zahradu za
ulici, na které se mu dostane
pohlazení a nakrmení. Dalo by

NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ - pokračování...
v Líbeznicích chybí, co by chtěly
vytvořit. Podaří-li se zajistit další dotaci,
bude využita k úpravě areálu pro tuto
věkovou kategorii.
Pokud by se někdo chtěl podílet na

přípravě či hledání financování rekonstrukce areálu zdraví, kontaktujte prosím starostu obce.
Ing. Ivana Krausová

se říci, že je v podstatě spokojený, ale… nemá nic
svého a hlavně nikoho. A to tohoto oddaného
hlídače určitě trápí.
Tímto odstavečkem chci popřát Míšovi ještě
dlouhá léta, nějaký ten domov
a hodného pána. Do jeho
domu se brzy nastěhují noví
lidé, tak snad, Míšo! Především
chci poděkovat všem těm, kteří
se o něj starají a kterým není
lhostejný.
Až půjde Míša kolem Vašich
vrat, vězte, že má lidi rád.
Šárka Kettnerová
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VOLEBNÍ PŘÍLOHA LÍBEZNICKÉHO ZPRAVODAJE
Otázky pro čelní představitele jednotlivých volebních kandidátek
Jelikož komunální volby jsou za dveřmi, rádi bychom vás seznámili s volebními seskupeními, které do letošních voleb
v Líbeznicích vstupují. Jako nejlepší způsob jsme zvolili položení šesti stejných otázek vedoucím představitelům jednotlivých
kandidátek. Není předmětem této ankety zveřejňovat volební programy, jde o pouhé srovnání priorit a jejich možných řešení.
Jednotlivé odpovědi lídrů přinášíme v nezkrácené a neupravené podobě a věříme, že vám poskytnou alespoň částečnou informaci
o těch, kteří budou v komunálních volbách usilovat o vaší přízeň.
Vaše redakce Líbeznického zpravodaje

1. DOPRAVA

4. ZÁJMOVÁ SDRUŽENÍ

Jak chcete řešit neuspokojivou dopravní situaci v obci? Nedodržování
předpisů, přetížené komunikace, nebezpečné křižovatky atd.?

Hudební škola, skauti, fotbalisté, baráčníci a zahrádkáři jsou tradiční
spolky v Líbeznicích. Jak vidíte jejich budoucnost a zároveň, jak
plánujete podpořit nové spolky, sdružení a různé výroční akce?

2. INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
Jak vidíte budoucnost práce na kanalizaci, chodnících, čističce, obecním internetu ap.?

5. MIKROREGION
Líbeznice jako spádová obec. Jaký plán máte na propojování Líbeznic
s okolními vesnicemi a Prahou? Jak vidíte spolupráci v rámci mikroregionu?

3. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OTÁZKY
Líbeznice se intenzivně rozrůstají. Mění se situace rodin s dětmi,
seniorů, školy a školky, objevuje se otázka soužití novousedlíků
a starousedlíků, jak chcete tuto věc řešit?

6. DALŠÍ PROGRAMY A PRIORITY
Máte v programu ještě jiné důležité projekty? Jaké priority zastáváte
v rámci uvedených otázek?

Dokončení kanalizace by pak již neměl být
problém, výstavbu lze provádět postupně s dotacemi z kraje. Možným řešením je i vložení
čistírny do majetku VKM, a.s. se závazkem
rozšíření kapacity, takže by obec dokončila
pouze kanalizaci. Jejím následným vložením
do majetku VKM by pak získala 90% ceny
v akciích a 10% ve finančním plnění, které by
mohla použít na povrchy vozovek, zejména
v ulicích K. H. Máchy, Lánské, Školské.

KANDIDÁTNÍ LISTINA ODS,
JAN HAVLÍČEK

KANDIDÁTNÍ LISTINA SNK ED,
OTAKAR HLAVÍN

Uvedený čelní představitel této kandidátky
se nám odmítl k zaslaným otázkám vyjádřit,
jelikož se mu tato anketa zdá před volbami
nevhodná. Domnívá se, že by místo ankety
měly být spíše zveřejněny výsledky práce
současného zastupitelstva obce.

Předně si nemyslíme, že lze daná témata
jednoduše očíslovat a některé téma dát na
poslední místo. Přesto bychom jako prioritu
číslo jedna uvedli rozvoj infrastruktury a
bezpečnost v obci. Do druhé skupiny bychom
pak umístili všechna ostatní témata, s prioritou číslo dvě.

Nemáme zájem na dalším rozšiřování
zastavěné části, chceme zachovat v platnosti
stávající územní plán. Proto se domníváme, že
integrace novousedlíků nebude takovým problémem jako v okolních obcích (Hovorčovice,
Bašť). Základní škola má pro potřeby naší
obce dostatečnou kapacitu. Mateřská škola je
nově rekonstruovaná a splňuje povinnost obce
zajistit docházku pro děti od 5 let, v případě
volné kapacity přibírá i menší děti.
Zájmová sdružení dostávají každoročně
příspěvek od obce na svoji činnost a domníváme se, že je nezbytné tyto příspěvky
alespoň zachovat, rádi bychom je však
postupně navyšovali (v poměru k příjmům).

Pro dopravu v obci je samozřejmě nejdůležitější
výstavba obchvatu, která je jistě cílem pro
všechny volební strany, tedy i pro nás. Ale i
předtím lze postupně podnikat kroky s dílčími
výsledky - osvětlit další přechody pro chodce,
vyznačit další přechody všude tam, kde je
jich třeba, pokračovat ve výstavbě chodníků,
v měření r ychlosti v obci Obecní policií
alespoň jedenkrát v týdnu.

Region Povodí Mratínského potoka má zpracovanou strategii rozvoje, jejíž součástí je
i budování cyklostezek a chodníků, na něž
je možno čerpat i dotace. První úseky jsou
hotovy, po dohodě sousedních obcí se budeme
snažit pokračovat.

Z inženýrských sítí je většina téměř
dokončena, s výjimkou kanalizace, kde zbývá
asi 20%. Pro pokračování výstavby je nutné
rozšíření kapacity čistírny, na jejíž výstavbu
je již vydáno stavební povolení. Naším cílem
je zejména získání dotace na její realizaci.

Bohužel se mi nepodařilo stěsnat odpovědi do
900 znaků, ale neumím odpovědět na dotazy
týkající se rozvoje obce na další volební období
holou větou, za což se omlouvám.

Po dokončení infrastruktury chceme postupně
zlepšovat kulturu prostředí v obci.

5. Mikroregion
- nové cyklostezky
- spolupráce při získávání dotací
6. Další programy a priority
- podpora obecní policie
- zkvalitnění materiálního zabezpečení ZŠ

KANDIDÁTNÍ LISTINA
STRANY ZELENÝCH,
TOMÁŠ KRYSMAN
Děkujeme redakci Líbeznického zpravodaje za
možnost vyjádřit představy Strany zelených
v budoucím volebním období. Na vámi
položené otázky odpovídáme:
1. Doprava
- co nejrychlejší výstavba obchvatu Líbeznic
- omezení provozu vozidel nad 3,5t
- častější kontrola dodržování r ychlosti
a dalších dopravních předpisů
2. Inženýrské sítě
- zvětšení kapacity čistírny odpadních vod
a dostavba kanalizace v celé obci
- dostavba místních komunikací
3. Zájmová sdružení
- celková rekonstrukce sportovních areálů
(areál zdraví, fotbalové hřiště)
- výstavba nových sportovišť
- podpora vzniklých sdružení
4. Sociální a zdravotní otázky
- zastavit další rozrůstání obce
- pořádání kulturních akcí pro děti i dospělé

KANDIDÁTNÍ LISTINA
SNK - BEZPEČNÉ LÍBEZNICE,
ING. JAN VONDRÁŠ
1. Jak řešit neuspokojivou dopravní situaci...
Skutečně nejzávažnější problém obce řešíme
již od roku 2002, kdy byla založena OI
Bezpečné Líbeznice. Nyní je obchvat obce ve
stadiu vydání územního rozhodnutí, vše je
ke stavbě připraveno, problémem jsou již jen
průtahy s odprodejem pozemků ze strany
některých vlastníků.
2. Další klíčový problém obce – rozšíření
kapacity čističky odp. vod a dokončení kanalizace vyžaduje obrovské finanční prostředky
(celkem ještě několik desítek mil. Kč).

Tato otázka je dlouhodobě obcí řešena, je
vypracována kompletní dokumentace, žádá
se průběžně o dotace z několika fondů.
Částečným řešením by byl i vklad čističky do
VKM, které by pak kapacitu rozšířily. Obec by
následně financovala pouze vlastní kanalizační
řady. Naší snahou bude tyto procesy urychlit.
3. Rozsáhlá výstavba přináší nutnost posouzení
dalšího rozšiřování obce. Je proto nutno
neprodleně definovat, co je dlouhodobý rozvojový zájem obce a podporovat vyváženost
dalších stavebních záměrů s potřebami obce
a jejích stávajících občanů. Rozšíření lékařské
péče a budování bezbariérových přístupů patří
mezi základní cíle.
4. Rozvoj mikroregionu (MR) opět úzce
souvisí se současným stavem dopravy. Budeme
maximálně usilovat o to, aby nebyl v rozporu
s koncepcí MR a VÚC vybudován nesmyslný
obchvat Březiněvse na silnici II/243, který by
dopravu odvedenou naším obchvatem do obce
v budoucnu opět vrátil z pražského okruhu
v ještě větší intenzitě!!!
5. Všechny aktivní spolky a sdružení mohou
s podporou od obce do budoucna nadále
počítat. Problémem jsou samozřejmě omezené
finanční možnosti obecního rozpočtu. Budeme
maximálně podporovat také takové projekty,
které se budou snažit získat prostředky
z evropských i českých dotačních fondů. Je
to např. přístavba víceúčelové sportovní haly
v AZ, či rekonstrukce skautské chaty.
6. Pro nedostatek prostoru jen ve zkratce:
vznik stavební komise v OZ, zlepšení životního
prostředí - odsun Sběrných surovin z centra
obce, řešení kriminality, podpora kulturních
a sportovních akcí pořádaných občany,
výsadba nové zeleně, vybudování zvýšených
přechodů na hlavní silnici apod.

KANDIDÁTNÍ LISTINY JEDNOTLIVÝCH STRAN
Kandidátní listina
ODS
1 Havlíček Jan
2 Kulhánek Josef
3 Pokorný Michal
4 Havlíček Jan, Mgr.
5 Píchová Eva, Mgr.
6 Hurych Eduard, Ing.
7 Gilmore Pavlína
8 Krbec Miroslav
9 Vondrášová Miloslava
10 Tuček Rudolf
11 Balogová Hana
12 Ouvínová Hana
13 Kulhánek Petr
14 Vrbovec Antonín
15 Skvaril Miroslav

61 let, ODS
55 let, ODS
20 let, ODS
33 let, BEZPP
60 let, BEZPP
62 let, BEZPP
33 let, BEZPP
66 let, BEZPP
40 let, BEZPP
65 let, BEZPP
35 let, BEZPP
45 let, BEZPP
29 let, BEZPP
20 let, BEZPP
44 let, BEZPP

Kandidátní listina
SNK Evropští demokraté
1 Hlavín Otakar
57 let, BEZPP
2 Hašková Blanka
31 let, BEZPP
3 Zábal Jan
53 let, BEZPP
4 Kraus Radek
35 let, BEZPP
5 Klimeš Jer., PhDr. Mgr. Ph.D. 39 let, BEZPP
6 Svoboda Robert
30 let, BEZPP
7 Hutníková Marie
55 let, BEZPP
8 Pospíšil Ivan
57 let, BEZPP
9 Srb Vratislav
54 let, BEZPP
10 Mikoláš Václav
54 let, BEZPP
11 Čacký Miroslav, Ing.
51 let, BEZPP
12 Švecová Edita
45 let, BEZPP
13 Friedrich Jan
29 let, BEZPP
14 Pourová Iveta
33 let, BEZPP
15 Oliveriusová Sylva
38 let, BEZPP

Kandidátní listina
Strana zelených
1 Krysman Tomáš
2 Doubrava Michal
3 Fyman Vladimír
4 Vančura Michal
5 Lhotský Jan
6 Zoulová Martina
7 Mariňák Martin
8 Krysmanová Adéla
9 Makal Jiří
10 Krbcová Lucie
11 Makal Martin
12 Svobodová Šárka
13 Makal Václav
14 Vörösová Nikola
15 Tóth Václav

33 let, BEZPP
41 let, BEZPP
36 let, BEZPP
23 let, BEZPP
30 let, BEZPP
35 let, BEZPP
27 let, BEZPP
25 let, BEZPP
28 let, BEZPP
25 let, BEZPP
31 let, BEZPP
29 let, BEZPP
26 let, BEZPP
18 let, BEZPP
51 let, BEZPP

Kandidátní listina
SNK Bezpečné Líbeznice
1 Vondráš Jan, Ing.
41 let, BEZPP
2 Lauer Luboš, Ing.
42 let, BEZPP
3 Novotný Vladimír, Ing. Ph.D. 39 let, BEZPP
4 Závorková Hana, Mgr.
48 let, BEZPP
5 Vančurová Jaroslava
47 let, BEZPP
6 Musilová Jitka
46 let, BEZPP
7 Pancířová Růžena
69 let, BEZPP
8 Durčo Jaroslav
58 let, BEZPP
9 Liďák Milan
38 let, BEZPP
10 Horák Zdeněk
49 let, BEZPP
11 Šuhajová Ivana, Ing.
52 let, BEZPP
12 Procházka Vladimír
45 let, BEZPP
13 Krbcová Alena
57 let, BEZPP
14 Křehnáč Josef
60 let, BEZPP
15 Rozporková Eva
45 let, BEZPP

