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Tak jsme s i  vás o víkendu 
13.–14. 9. opět dovolili pozvat 
na Líbeznické Posvícení, které 
se v tomto roce konalo j iž 
po šesté a společně s ním osla-
vilo i Divadlo kouzel své páté 
narozeniny.
Program byl jako každoročně 

nabitý a celým ho provázela 
moderátorka Martina Štanclová. 
Vystoupení střídalo vystoupení 
a každý si zde jistě našel to 
své. Od dětí, pro které výskali 
na pódiu Maxim Turbulenc, 
po babičky, které svými vtipy 
pobavi l  J i ř í  Krampol nebo 

Paleček s Janíkem, kteří jim 
zanotovali své známé písně. 
Sluší se zmínit i ostatní, kteří se 
snažili získat váš potlesk, třeba 
Jaroslav Hutka, Depeche Mode 
Revival, Lucie Revival, OKIII 
Band, Klasickej postup, Smokie 
Revival, Suzi Quattro Revival či 
Tina Turner Revival. Dále to byli 
žáci Základní školy Líbeznice, 
orientální tanečnice v podání 
Jany Křížkové, tanční soubor 
Krosdance a jako vrchol sobot-

ního večera proběhla LED show 
našich skautek a ohnivá show, 
kterou předvedl soubor Irish 
Demonic ve kterém byla další 
naše skautka Iva Matulíková. 
Nesmíme t aké zapomenout 
na výstavu výpěstků místních 
zahrádkářů podpořenou sobotní 
tombolou.
Počasí nám také naštěstí přálo, 
nebylo tedy úplně nejtepleji, ale 
hlavně že nepršelo. Dále bychom 
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Jaroslav Hutka

Maxim Turbulenc

Vážení spoluobčané,

Po mnoha letech jednání, psaní peticí, stížností, přesvědčování kompetent-
ních orgánů státní správy, lobbování, soustavném tlaku na termíny a v nepo-
slední řadě v závěrečné fázi i téměř dvouletém přesvědčování některých 
občanů obce (vlastníků polí pod obchvatem ) k odprodeji jejich pozemků, 
jsme konečně u vytouženého, dvěma předchozími generacemi nedosaženého 
cíle – ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY!!! Stavba přesahující půl miliardy Kč bude zahá-
jena v průběhu podzimu!!!
Když jsme na jaře roku 2002 zakládali občanskou iniciativu Bezpečné 
Líbeznice a sepsali první Petici adresovanou ministrům dopravy, vnitra a život-
ního prostředí slíbil jsem, že tato iniciativa celou věc nevzdá a vše neskončí 
ve ztracenu jako u všech předchozích pokusů v minulosti. Že se nedáme odra-
dit případnými prvními neúspěchy, neochotou orgánů státu řešit dále neudr-
žitelnou dopravní situaci v obci. A že výstavbu skutečně prosadíme.

Přiznám se, že jsme netušili kolik složitostí, nekompetentností ve státní správě 
a problémů v celé záležitosti vyvstane a jak bude těžké posunovat jednotlivé 
fáze nezbytné pro výstavbu vpřed. Pouze ve výčtu uvádím hlavní fáze, které 
předcházely dnešnímu dni: vypracování prvotní verze projektu ŘSD (čtyřpruh 
- 2002), vypracování druhé redukované verze projektu (dvoupruh -2003), stu-
die vlivu na životní prostředí EIA (2004) a její schválení, vypracování inves-
tičního záměru s dvěma mimoúrovňovými křižovatkami (2004), druhá verze 
pouze s jednou mimoúrovňovou křižovatkou (2004), geologický průzkum, 
sondy, projekt odvodnění (2005),vydání územního rozhodnutí (2005), výkupy 
pozemků (2005 -2007), pozemkové úpravy vztahující se k obchvatu (2007), 
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ProLogis park Úžice 
u Kralup nad Vltavou, dálnice D8  

Významná mezinárodní logistická společnost přijme do nového 
distribučního centra v Úžicích u Kralup nad Vltavou 

 

SKLADNÍKY
Požadujeme: - ŘP na VZV 

- zručnost 
- odpovědnost, spolehlivost

Nabízíme: - Zázemí silné mezinárodní společnosti  
- Odpovídající platové ohodnocení  
- Zaměstnanecké benefity  
- Příspěvek na dopravu 

Kontakt: Jana Těšínská  
tel.: 602 213 552  
e-mail: jana.tesinska@fiege.com  
www.fiege.cz 

EXPRESS 
NEBANKOVNÍ 
     PŮJČKY 

zaměstnanec, důchodce, žena 
na MD, OSVČ, firma, zástava...
Bez poplatků, rychlé vyřízení! 
Bankou ani jinde neprojdete? U nás ano! 

Tel.: 720 386 371
www.PuJcimE-VAm.cz

SVÁ VÝZNAmNÁ žiVoTNÍ JuBiLEA oSLAViLi TiTo NAši SpoLuoBČANé
v měsíci čer venci:  Jaroslav šálek, marie Krátká, Libuše Sutnarová a marie Toncarová, v měsíci srpnu: Jindřiška musilová,  
v měsíci září: Karel Vonášek a Václav Vlk



LETošNÍ LÍBEZNicKé poSVÍcENÍ - pokračování ze str. 1
Během debaty s panem hejtmanem Středočeského kraje, ing. Petrem Bendlem, zaznělo z úst předsta-

vitelů naší obce postesknutí, že dochází k odmítání obyvatel Líbeznic při žádosti o ošetření v režimu 
pohotovostní služby ve FN Na Bulovce a na Poliklinice Prosek s tím, že pohotovostní služba pro naši oblast je pro dospělé v Říčanech a pro děti 
v Mladé Boleslavi. Vzhledem k tomu, že odbor zdravotnictví krajského úřadu má zájem o vysvětlení ze strany těchto zdravotnických zařízení na území 
Hlavního města Prahy, dovolujeme si vás požádat o sdělení, komu se tato nepříjemná věc stala. Krajský úřad kontaktoval představitele obou zdravot-
nických zařízení, kteří mají zájem o řešení těchto situací, ke kterým dochází a k tomu potřebují tyto údaje k řádnému vyšetření předmětných událostí. 
Důležitý je také den a přibližná hodina, aby se správně zjistilo, kdo měl zrovna službu. Poté budou z tohoto jednání s v té době službu konajícím léka-
řem vyvedeny důsledky. Tyto informace nám můžete sdělit buď osobně na Obecním úřadě, telefonicky na číslo 283 981 058, nebo e-mailem na adresu  
obec@libeznice.cz. Za spolupráci vám předem děkujeme. 
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Bylo úterý odpoledne, další ze 
slunných dní letošního babího 
léta. Den jako stvořený na výlet 
do malebné krajiny, kterou si vět-
šina z nás spojí s obrázky Josefa 
Lady. Po krátkém váhání jsme 
s malými skautíky z Tornáda 
rozhodli, že pojedeme auto-
busem. Naštěstí nás podpo-
řili i ostatní Líbezničtí občané, 
za což jim tímto děkujeme. 
Autobus se tak totiž téměř napl-
nil. Vyrazili jsme za vodnickými 
hrátkami do Muzea Josefa Lady 
v Hrusicích. Cesta byla dlouhá, 
zato počasí nám přálo. Ráz 
krajiny se po dobu našeho ces-
tování viditelně měnil. Netrvalo 
dlouho a obklopila nás krajina 
zalesněných kopečků. Docela 
chápu Ladovo zanícení pro svůj 
rodný kraj. Autobus nás vysadil 
na návsi, k památníku zbývaly 
asi dva kilometry po klidně se 
vlnící silnici. První zastávkou 
bylo stavení s dvorem plným 

domácího zvířectva. Děti se 
nemohli odtrhnout od kro-
canů, hus a slepic. O kousek dál 
jsme pro změnu potkali chlívek 
vepříka Pašíka, a pak už hurá 
za vodníky. Vilu si pan Lada 
nechal postavit opravdu pěk-
nou. Na zahradě děti upoutalo 
obří člověče s dřevěnými půlme-
tovými f igurkami, kuželky a jiné 
hrací pomůcky. Pak už nás při-
vítala vodnice v zelených šatech, 
a prý že nás provede světem 
autora světoznámých obrázků. 
Sám život Josefa Lady byl velmi 
dobrodružný již od ranného 
dětství. Při pádu z kolíbky si 
píchl do oka ševcovské šídlo 
a na oko do smrti neviděl. Tuto 
skutečnost však kdoví proč peč-
livě tajil nechávaje se fotografo-
vat vždy pouze z jedné strany. 
I děti poutavé vyprávění o jeho 
životě bedlivě sledovali a zapo-
mněly zlobit. V okamžiku, kdy 
jsme vstoupili do vodnické míst-

Výlet do Hrusic 9. září 2008

výzva občanům líbeznic

Vážení občané, 

na posledním zasedání zastupitelstva  rozhodl 
tento orgán o výstavbě čistírny odpadních vod 
pro 3000 EO, tedy s výhledem do budoucna. 
Současně došlo k dohodě s investory o výši 
příspěvku na infrastrukturu obce ve výši 75 
tisíc korun na jednu bytovou jednotku a byly 
podepsány plánovací smlouvy. Obec tedy 
může počítat s příjmem přibližně 10 milionů 
korun, které může použít jako vlastní pro-
středky na investiční stavby. Obec dostala pří-
slib dotace na akci Revitalizace historického 
jádra obce, zahrnující okolí areálu kostela sv. 
Martina v celkové ceně přibližně 15 milionů 
korun. Jedná se o opravu hřbitovní zdi a vstup-
ního schodiště ke kostelu,  rekonstrukci povr-
chů přilehlých  komunikací včetně parkovacích 
míst, výsadbu nové zeleně v parku před koste-

lem i za samoobsluhou, opravu zdí u schodiště 
u „staré školy“, osazení nových laviček, stojanů 
na jízdní kola, svítidel atd.  Dotace by měla 
činit 92,5 % z této ceny. Tu ale obec obdrží 
až po dokončení stavby (respektive její první 
etapy). Naopak nebyla úspěšná žádost o rekon-
strukci sportovišť vzhledem k vysoké poptávce 
a malém množství dostupných prostředků. 
Žádost lze však podat opakovaně po úpravách 
a aktualizaci údajů.
Současně máme připravenou a budeme nyní 
podávat žádost o dotaci na dostavbu kanali-
zace v obci, kterou umožní rekonstrukce čis-
tírny, zahajovaná letos na podzim.
Letošní podzim bude konečně zahájena 
i výstavba obchvatu obce, ale o tomto se 
dozvíte více v článku Ing. Vondráše.
Konečně máme připravené projekty na zatep-
lení fasády budovy základní školy včetně 

výměny oken a dveří 
a na dopravní opatření 
ke zvýšení bezpeč-
nosti dopravy uvnitř 
obce. 
Pokud by obec byla 
stoprocentně úspěšná při přidělování dotací, 
měla by pravděpodobně určité problémy získat 
dostatečně vysoký úvěr na dobu mezi zaháje-
ním realizace akcí a konečným obdržením při-
dělených financí. Avšak o maximální využití 
prostředků z EU se snaží všechny obce, pro-
tože tato možnost se v budoucnosti již pravdě-
podobně opakovat nebude. 

Přeji Vám příjemné a slunečné podzimní dny 

Otakar Hlavín, starosta

f inální dokončení projektu a f inální rozpočet 
obchvatu (2007), schválení prostředků ve Fondu 
dopravní infrastruktury-SFRI (2007), převod 
pozemků do vlastnictví ŘSD (2008), vydání sta-
vebního povolení (2008), uvolnění prostředků 
na zahájení výstavby ze SFRI (2008) a výběr 
dodavatele stavby (konec září 2008).

Většinu těchto etap  připravovalo Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) a naším velkým úspěchem 
bylo, že se nám hned v roce 2003 podařilo pře-
svědčit několik klíčových kompetentních pracov-
níků této státní instituce, že je náš obchvat sku-
tečně nutno v nejkratší možné době realizovat. 
Spolupráce s nimi probíhala celé roky vstřícně 
a vždy korektně. Díky také jejich úsilí a často 
i osobní ochotě se ve věci angažovat nyní zbývá 
k zahájení výstavby poslední krok – po otevření 
obálek vybrat dodavatele stavby, což bude známo 
již v době vydání tohoto Zpravodaje. Výstavba 
bude následně ihned zahájena!

podrobný harmonogram stavebních prací bude 
znám po výběru vítězné dodavatelské f irmy. 

Na základě informací od ŘSD můžeme reálně 
očekávat dokončení obchvatu v letních měsí-
cích roku 2010!
Ale aby nebylo vše úplně růžové, ještě je nutno 
vyřešit jeden zásadní problém a to je přesun tran-
zitní dopravy po zprovoznění obchvatu z II/243 
(Březiněves – Bořanovice – Líbeznice) na D 8 
a dále ze „Staré pošty“ na I/9  a dále na obchvat.

Právě jednání u náměstka ministra dopravy 
Ing. Hodače ve čtvrtek 25. 9. ukázalo, že celá 
záležitost nebude tak snadná, jak se nám, ŘSD 
i projektantům zdálo. Vybudování sjezdové rampy 
z D 8 cca 300 m za benzinou JET a přímé napo-
jení směrem k Líbeznicím na I/9 není náměstkem 
ministra (na rozdíl od všech ostatních) prefero-
váno. V celé záležitosti se proto bude i nadále 
jednat.

Chtěl bych na závěr poděkovat za pomoc všem 
zakládajícím členům OI Bezpečné Líbeznice, kteří 
zejména v prvotní fázi pomohli celou věc roz-
běhnout a dále členům dopravního výboru, kteří 
odvedli velký díl práce zejména v závěrečné fázi 

týkající se výkupu pozemků a souvisejících kroků 
Věřím, že nám vytrvalost a ochota bojovat dále 
vydrží, neboť souboj o sjezdovou rampu z D 8 
nás ještě čeká.
Těsně před uzávěrkou jsme obdrželi informaci, že 
stavba bude oficiálně zahájena 14. 10.

Ing. Jan Vondráš
OI Bezpečné Líbeznice a předseda Dopravního výboru OZ
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Paleček a Janík Jiří Krampol

chtěli poděkovat stánkařům, kteří 
dotvářeli atmosféru a jistě vám 
přispěli svými dobrotami k ještě 
příjemnějšímu prožitku. Snad se 
vám tedy letošní Posvícení líbilo 
a budeme se těšit za rok.
Při této příležitosti bychom 

rádi poděkovali všem, kteř í 
nám, tedy Kulturnímu výboru 
obce Líbeznice s organizová-
ním této akce pomáhali, jsou 
to místní zahrádkáři, baráč-
níci, hasiči, fotbalisti, skauti, 
Základní škola nebo Obecní 

pol ic ie , bez je j ichž pomoci 
by akce tohoto rozsahu nešla 
vůbec organizovat. Nesmíme 
zapomenout na všechny spon-
zory a partnery akce, jmeno-
vitě hlavní partnery akce firmy 
Rabat stavebniny, Auto ELSO, 

Johnny Servis, Nikmar invest, 
ATP Automobiltechnik, Česká 
masna a hlavně Středočeský kraj 
a hejtman Petr Bendl, který pře-
vzal osobní záštitu nad touto 
naší akcí. Ještě jednou díky všem.

KV

nosti, kde tamnímu vodníkovi 
div nekapalo ze šosu, však ožili 
a nebylo možno je odtrhnouti. 
My dospělci jsme se pro změnu 
kochali Švejkovými vtipy, které 
byly vydány v tolika jazycích, že 
si už ani nepamatuji, kolik jich 
vlastně bylo. Zvlášť mě zaujal pře-
klad do japonštiny. Nechápu, jak 
tomu ti Japonci mohou rozumět, 
ani se mi nepodařilo to přečíst. 
Na závěr prohlídky ještě všechny 
děti přesvědčily své průvodce, že 
nezbytnou nutností je zakoupení 
Ladovského suvenýru s razít-
kem. Pohledy a omalovánky šli 
na dračku. Než jsme se vydali 
na cestu zpět, využili jsme zahrad-
ního zákoutí ke svačince. Dobře 
jsme udělali, neb jsme posléze 
narazili na stánek se zmrzlinou. 
Znáte děti...rázem paní neměla 
co prodávat...
O kousek dál nás ještě zara-
zil podivný šum. Z toho by pan 

Lada rozhodně neměl radost. 
Na dohled se v krajině vyloupla 
dálnice na Brno. Hlučela a sku-
čela pod náporem aut všeho 
druhu, vlnila se malebným údo-
lím a nepochybuji, že kazila míst-
ním pohodu z krajinné rozma-
nitosti. Na druhou stranu lépe 
dálnice za humny nežli dálnice 
na návsi, že? 

Když jsme konečně dorazili zpět 
na autobus, shodli jsme se, že 
tu rozhodně nejsme naposledy. 
Ladův kraj určitě stojí za další 
návštěvu, a tak se těšíme na výlet 
t ř eba  po s topách  kocour a 
Mikeše. Rádi bychom si totiž užili 
více zelené krajiny a tentokrát 
dali co proto pro změnu našim 
nohám. Budete-li chtít, nevá-
hejte, vezměte batůžek a hurá 
s námi do pohádky.

Michaela Klimešová

Dovolujeme si vás všechny co nejsrdečněji pozvat na výstavu 
s názvem minulost, současnost a budoucnost Líbeznic, 
kde budete moci shlédnout dobové fotograf ie či před-
měty z dob dávno minulých, porovnat nejznámější místa 
jak vypadala kdysi a jaká jsou dnes nebo si prohlédnout 
plány do budoucna – návrhy zastavění různých oblastí apod.  

Výstava se bude konat od 18. 
do 23. října v obřadní síni OÚ 
Líbeznice a otevřena bude denně 
od 14 do 18 hodin, v sobotu, 
neděli  od 10 do 12 a od 13 
do 17 hodin. 

 Jste srdečně zváni.       KV 

p o Z V Á N K A  N A  V Ý S T A V u
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řem vyvedeny důsledky. Tyto informace nám můžete sdělit buď osobně na Obecním úřadě, telefonicky na číslo 283 981 058, nebo e-mailem na adresu  
obec@libeznice.cz. Za spolupráci vám předem děkujeme. 
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Bylo úterý odpoledne, další ze 
slunných dní letošního babího 
léta. Den jako stvořený na výlet 
do malebné krajiny, kterou si vět-
šina z nás spojí s obrázky Josefa 
Lady. Po krátkém váhání jsme 
s malými skautíky z Tornáda 
rozhodli, že pojedeme auto-
busem. Naštěstí nás podpo-
řili i ostatní Líbezničtí občané, 
za což jim tímto děkujeme. 
Autobus se tak totiž téměř napl-
nil. Vyrazili jsme za vodnickými 
hrátkami do Muzea Josefa Lady 
v Hrusicích. Cesta byla dlouhá, 
zato počasí nám přálo. Ráz 
krajiny se po dobu našeho ces-
tování viditelně měnil. Netrvalo 
dlouho a obklopila nás krajina 
zalesněných kopečků. Docela 
chápu Ladovo zanícení pro svůj 
rodný kraj. Autobus nás vysadil 
na návsi, k památníku zbývaly 
asi dva kilometry po klidně se 
vlnící silnici. První zastávkou 
bylo stavení s dvorem plným 

domácího zvířectva. Děti se 
nemohli odtrhnout od kro-
canů, hus a slepic. O kousek dál 
jsme pro změnu potkali chlívek 
vepříka Pašíka, a pak už hurá 
za vodníky. Vilu si pan Lada 
nechal postavit opravdu pěk-
nou. Na zahradě děti upoutalo 
obří člověče s dřevěnými půlme-
tovými f igurkami, kuželky a jiné 
hrací pomůcky. Pak už nás při-
vítala vodnice v zelených šatech, 
a prý že nás provede světem 
autora světoznámých obrázků. 
Sám život Josefa Lady byl velmi 
dobrodružný již od ranného 
dětství. Při pádu z kolíbky si 
píchl do oka ševcovské šídlo 
a na oko do smrti neviděl. Tuto 
skutečnost však kdoví proč peč-
livě tajil nechávaje se fotografo-
vat vždy pouze z jedné strany. 
I děti poutavé vyprávění o jeho 
životě bedlivě sledovali a zapo-
mněly zlobit. V okamžiku, kdy 
jsme vstoupili do vodnické míst-

Výlet do Hrusic 9. září 2008

výzva občanům líbeznic

Vážení občané, 

na posledním zasedání zastupitelstva  rozhodl 
tento orgán o výstavbě čistírny odpadních vod 
pro 3000 EO, tedy s výhledem do budoucna. 
Současně došlo k dohodě s investory o výši 
příspěvku na infrastrukturu obce ve výši 75 
tisíc korun na jednu bytovou jednotku a byly 
podepsány plánovací smlouvy. Obec tedy 
může počítat s příjmem přibližně 10 milionů 
korun, které může použít jako vlastní pro-
středky na investiční stavby. Obec dostala pří-
slib dotace na akci Revitalizace historického 
jádra obce, zahrnující okolí areálu kostela sv. 
Martina v celkové ceně přibližně 15 milionů 
korun. Jedná se o opravu hřbitovní zdi a vstup-
ního schodiště ke kostelu,  rekonstrukci povr-
chů přilehlých  komunikací včetně parkovacích 
míst, výsadbu nové zeleně v parku před koste-

lem i za samoobsluhou, opravu zdí u schodiště 
u „staré školy“, osazení nových laviček, stojanů 
na jízdní kola, svítidel atd.  Dotace by měla 
činit 92,5 % z této ceny. Tu ale obec obdrží 
až po dokončení stavby (respektive její první 
etapy). Naopak nebyla úspěšná žádost o rekon-
strukci sportovišť vzhledem k vysoké poptávce 
a malém množství dostupných prostředků. 
Žádost lze však podat opakovaně po úpravách 
a aktualizaci údajů.
Současně máme připravenou a budeme nyní 
podávat žádost o dotaci na dostavbu kanali-
zace v obci, kterou umožní rekonstrukce čis-
tírny, zahajovaná letos na podzim.
Letošní podzim bude konečně zahájena 
i výstavba obchvatu obce, ale o tomto se 
dozvíte více v článku Ing. Vondráše.
Konečně máme připravené projekty na zatep-
lení fasády budovy základní školy včetně 

výměny oken a dveří 
a na dopravní opatření 
ke zvýšení bezpeč-
nosti dopravy uvnitř 
obce. 
Pokud by obec byla 
stoprocentně úspěšná při přidělování dotací, 
měla by pravděpodobně určité problémy získat 
dostatečně vysoký úvěr na dobu mezi zaháje-
ním realizace akcí a konečným obdržením při-
dělených financí. Avšak o maximální využití 
prostředků z EU se snaží všechny obce, pro-
tože tato možnost se v budoucnosti již pravdě-
podobně opakovat nebude. 

Přeji Vám příjemné a slunečné podzimní dny 

Otakar Hlavín, starosta

f inální dokončení projektu a f inální rozpočet 
obchvatu (2007), schválení prostředků ve Fondu 
dopravní infrastruktury-SFRI (2007), převod 
pozemků do vlastnictví ŘSD (2008), vydání sta-
vebního povolení (2008), uvolnění prostředků 
na zahájení výstavby ze SFRI (2008) a výběr 
dodavatele stavby (konec září 2008).

Většinu těchto etap  připravovalo Ředitelství 
silnic a dálnic (ŘSD) a naším velkým úspěchem 
bylo, že se nám hned v roce 2003 podařilo pře-
svědčit několik klíčových kompetentních pracov-
níků této státní instituce, že je náš obchvat sku-
tečně nutno v nejkratší možné době realizovat. 
Spolupráce s nimi probíhala celé roky vstřícně 
a vždy korektně. Díky také jejich úsilí a často 
i osobní ochotě se ve věci angažovat nyní zbývá 
k zahájení výstavby poslední krok – po otevření 
obálek vybrat dodavatele stavby, což bude známo 
již v době vydání tohoto Zpravodaje. Výstavba 
bude následně ihned zahájena!

podrobný harmonogram stavebních prací bude 
znám po výběru vítězné dodavatelské f irmy. 

Na základě informací od ŘSD můžeme reálně 
očekávat dokončení obchvatu v letních měsí-
cích roku 2010!
Ale aby nebylo vše úplně růžové, ještě je nutno 
vyřešit jeden zásadní problém a to je přesun tran-
zitní dopravy po zprovoznění obchvatu z II/243 
(Březiněves – Bořanovice – Líbeznice) na D 8 
a dále ze „Staré pošty“ na I/9  a dále na obchvat.

Právě jednání u náměstka ministra dopravy 
Ing. Hodače ve čtvrtek 25. 9. ukázalo, že celá 
záležitost nebude tak snadná, jak se nám, ŘSD 
i projektantům zdálo. Vybudování sjezdové rampy 
z D 8 cca 300 m za benzinou JET a přímé napo-
jení směrem k Líbeznicím na I/9 není náměstkem 
ministra (na rozdíl od všech ostatních) prefero-
váno. V celé záležitosti se proto bude i nadále 
jednat.

Chtěl bych na závěr poděkovat za pomoc všem 
zakládajícím členům OI Bezpečné Líbeznice, kteří 
zejména v prvotní fázi pomohli celou věc roz-
běhnout a dále členům dopravního výboru, kteří 
odvedli velký díl práce zejména v závěrečné fázi 

týkající se výkupu pozemků a souvisejících kroků 
Věřím, že nám vytrvalost a ochota bojovat dále 
vydrží, neboť souboj o sjezdovou rampu z D 8 
nás ještě čeká.
Těsně před uzávěrkou jsme obdrželi informaci, že 
stavba bude oficiálně zahájena 14. 10.

Ing. Jan Vondráš
OI Bezpečné Líbeznice a předseda Dopravního výboru OZ

SLoVo STAroSTY

oBcHVAT oBcE - dokončení ze str. 1

Paleček a Janík Jiří Krampol

chtěli poděkovat stánkařům, kteří 
dotvářeli atmosféru a jistě vám 
přispěli svými dobrotami k ještě 
příjemnějšímu prožitku. Snad se 
vám tedy letošní Posvícení líbilo 
a budeme se těšit za rok.
Při této příležitosti bychom 

rádi poděkovali všem, kteř í 
nám, tedy Kulturnímu výboru 
obce Líbeznice s organizová-
ním této akce pomáhali, jsou 
to místní zahrádkáři, baráč-
níci, hasiči, fotbalisti, skauti, 
Základní škola nebo Obecní 

pol ic ie , bez je j ichž pomoci 
by akce tohoto rozsahu nešla 
vůbec organizovat. Nesmíme 
zapomenout na všechny spon-
zory a partnery akce, jmeno-
vitě hlavní partnery akce firmy 
Rabat stavebniny, Auto ELSO, 

Johnny Servis, Nikmar invest, 
ATP Automobiltechnik, Česká 
masna a hlavně Středočeský kraj 
a hejtman Petr Bendl, který pře-
vzal osobní záštitu nad touto 
naší akcí. Ještě jednou díky všem.

KV

nosti, kde tamnímu vodníkovi 
div nekapalo ze šosu, však ožili 
a nebylo možno je odtrhnouti. 
My dospělci jsme se pro změnu 
kochali Švejkovými vtipy, které 
byly vydány v tolika jazycích, že 
si už ani nepamatuji, kolik jich 
vlastně bylo. Zvlášť mě zaujal pře-
klad do japonštiny. Nechápu, jak 
tomu ti Japonci mohou rozumět, 
ani se mi nepodařilo to přečíst. 
Na závěr prohlídky ještě všechny 
děti přesvědčily své průvodce, že 
nezbytnou nutností je zakoupení 
Ladovského suvenýru s razít-
kem. Pohledy a omalovánky šli 
na dračku. Než jsme se vydali 
na cestu zpět, využili jsme zahrad-
ního zákoutí ke svačince. Dobře 
jsme udělali, neb jsme posléze 
narazili na stánek se zmrzlinou. 
Znáte děti...rázem paní neměla 
co prodávat...
O kousek dál nás ještě zara-
zil podivný šum. Z toho by pan 

Lada rozhodně neměl radost. 
Na dohled se v krajině vyloupla 
dálnice na Brno. Hlučela a sku-
čela pod náporem aut všeho 
druhu, vlnila se malebným údo-
lím a nepochybuji, že kazila míst-
ním pohodu z krajinné rozma-
nitosti. Na druhou stranu lépe 
dálnice za humny nežli dálnice 
na návsi, že? 

Když jsme konečně dorazili zpět 
na autobus, shodli jsme se, že 
tu rozhodně nejsme naposledy. 
Ladův kraj určitě stojí za další 
návštěvu, a tak se těšíme na výlet 
t ř eba  po s topách  kocour a 
Mikeše. Rádi bychom si totiž užili 
více zelené krajiny a tentokrát 
dali co proto pro změnu našim 
nohám. Budete-li chtít, nevá-
hejte, vezměte batůžek a hurá 
s námi do pohádky.

Michaela Klimešová

Dovolujeme si vás všechny co nejsrdečněji pozvat na výstavu 
s názvem minulost, současnost a budoucnost Líbeznic, 
kde budete moci shlédnout dobové fotograf ie či před-
měty z dob dávno minulých, porovnat nejznámější místa 
jak vypadala kdysi a jaká jsou dnes nebo si prohlédnout 
plány do budoucna – návrhy zastavění různých oblastí apod.  

Výstava se bude konat od 18. 
do 23. října v obřadní síni OÚ 
Líbeznice a otevřena bude denně 
od 14 do 18 hodin, v sobotu, 
neděli  od 10 do 12 a od 13 
do 17 hodin. 

 Jste srdečně zváni.       KV 

p o Z V Á N K A  N A  V Ý S T A V u
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pŘišLi K NÁm frANcouZoVé (lid. nápěv z r. 1741)

Některé staré písemnosti vypovídají 
o životě prostých lidí žijících v osm-
náctém století v Brandýse i Boleslavi 

a v okolních vsích tak podrobně a poutavě jen 
jakoby náhodou právě v době válečných střetů. 
Není to však ani dnes nic podivného. Během 
každodenních povinností a starostí v té či oné 
době byla kronikářem zaznamenána jakáko-
liv nevšednost. Před staletími to byla bouřka 
s krupobitím a hrozícími blesky, pohroma 
ve velkém množství sarančat, motýlů i obyčej-
ných vrabců. Dnes jsou to dopravní nehody se 
smrtelnými následky, loupeže a roztržky poli-
tiků. A válka a sní přicházející utrpení všech 
lidí je a bude zaznamenávána do naprostých 
podrobností. Písemnosti staré bezmála 270 let 
z války o rakouské dědictví (1740-1748) nás 
dnes informují třeba o obléhání Prahy bavor-
skou a francouzkou armádou tak, jako by byly 
scénářem současného filmu. I po tolika stale-
tích bychom podle nich mohli natočit věrný 
dokument.
Citace prvního dobového záznamu se zatím 
našeho města netýká, je jen zajímavostí. Ale 
na Brandýs s Boleslaví určitě i dnes nezapo-
meneme. Tento zápis je z 26. listopadu roku 
1741. „Toho měsíce 26. dne v sobotu na neděli 
na den sv. panny a mučednice Kateřiny 
okolo 11 hodiny v noci začali Sasové u brány 
Bruské, Francouzové a Bavorové u Strahovské 
z kusů do Prahy stříleti a k sturmu hnáti. 
Byla malá voda tenkrát, šli někteří Sasové 
u ostrova velkého přes řeku k loďkám,  a tam 
beze vší zábavy u mlýnů do Prahy vešli. Též 
Francouzové přešli ve Zbraslavi a v tu hodinu 
byli u Nové brány, tam po řebřikách, kteréž 

od šibenice vzali, přes šance do Prahy vlezli, 
vartu, jenž nějaký Hádek byl, tu jsou zabili 
a hned bránu dostali. V tu chvíli v noci Sasové 
sturmem také Bruskou bránu opanovali. 
Tam se dobře pražští bránili, a kdyby v noci 
Francouzové se byli na šance nedostali, byli 
by na Malé straně nic nepořídili. Ale jak se 
pravilo, že ti v Nové bráně vartýři jedli, pili 
a na ochranu nic nedbali. Ze Sasů mnoho lidu 
zůstalo na place, mezi nimi generál Weisbach, 
Sas, ze šancu jsa postřelen, se řebříku dolů se 
zkobejčel. A tak v tu noc Praha byla dobyta 
a okolo 5 a 6 hodiny ráno plno cizího voj-
ska v Praze bylo, že se ani hnouti nemohli. 
Francouzové ustavičně křičeli „Vivala roa. Vivat 
král“. O rabování nic…“
Pozastavili jste se nad tím, že na Prahu útočili 
Sasové? Tentokrát 
bojovali proti nám 
a za pár let s námi 
proti svým bývalým 
spojencům. I  to 
se stává nejenom 
českým dějinám. 
Saský exped ičn í 
sbor zaútočil ten-
krát v síle 18 000 
mužů a s Bavory 
a Francouzy jich 
bylo 50 000. Slabě, 
ale hrdinsky hájené 
hlavní město ovšem 
nemělo šanci útok 
odrazit. Hájilo ho 
na hradbách sotva 
7 000 lidí a to ještě 
bylo 4 000 obránců 
dobrovolníky z řad 
mě š ť a nů  a  s t u -
dentů. Hrdinství 
je přičítáno nejvíce 
právě studentským 
o d d í l ů m ,  k t e r é 
vedl i  do předem 
prohraného boje 
i váleční invalidé 
a vojenští vyslou-
žilci. Praha padla, 
ale aby toho pro 
českou zem nebylo 
málo, v prosinci 
př itáhla do Čech 
i pruská armáda, 
která si nemohla 
nechat ujít dran-
cování naší vlasti. 
Od 7. prosince jsme 
tehdy měli nového 
krále, čtyřiadvace-

tiletého bavorského kurfiřta Karla Albrechta, 
dosazeného okupanty a v Praze, kde se mlu-
vilo víc francouzsky, než česky se rozezněly 
zvony Svatovítské katedrály. Dalo by se dnes 
říci, že než jsme se rozkoukali, měli jsme dva 
vládce. Jednoho v Praze a jednoho, pardon, 
jednu panovnici ve Vídni. Karel Albrecht se stal 
Karlem VII. A Marie Terezie mobilizovala voj-
sko k odvetnému útoku na Prahu. 
První námi objevená písemnost týkající se 
našeho města je až z 9. května roku 1742, která 
popisuje odchod pruských vojáků ze Staré 
Boleslavi, Mělníka, Pardubic a samozřejmě 
i vyznání a hodnost důstojníka, který Prusy 
z Boleslavi vedl nejspíš k Čáslavi, kde byla 18. 
května svedena bitva u Chotusic. 
/pokračování příště/

NOVÝ DOMOV BUDEME HLEDAT DNE 12.10.2008  
OD 10:00 DO 17: HOD V BUDOVE ŠVEHLOVY  

SOKOLOVNY, TJ SOKOL HOSTIVAR, U BRANEK 
674, PRAHA 10.

Vás srdecne  
zve na 23.  
umistovací  
výstavu  
opuštených  
kocicek.

Více na www.psoz.cz
Vstup: nejméne 1 kocicí konzerva 

(mozno koupit na miste)

Jak se k nám dostanete?
Bus 181, 271 zastávka Sklárská
Tramvaj 22, 26 zastávka Nádrazí Hostivar

PRAZSKÝ SPOLEK  
OCHRÁNCU ZVÍRAT
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p o S T u p  A- D r u ž S T VA  D o  D i V i Z E !      
B-družstva do Krajského přeboru ii. třídy  
a c- družstva do okresního přeboru.
Na jaře skončená sezona dopadla pro naše 
mužstva nejlépe v dlouhé historii oddílu. 
A-družstvo v Krajském přeboru 1. třídy posí-
lené o nedávno ještě druholigového hráče 
Sparty Praha Jana Eschnera celoroční postu-
pové ambice beze zbytku naplnilo. Po vítězství 
v základní části soutěže bez ztráty jediného 
bodu s 22. vítězstvími dokázalo přesvědčivě 
zvítězit i ve finále play/off nad FK Kolín. Po jas-
ném vítězství 10:3 doma a po bojovném utkání 
plném zvratů i v odvetě 10:6 v Kolíně jsme 
tak dosáhli historického úspěchu – postupu 
do divize – nejvyšší soutěže Středočeského 
kraje. Kvalitu mužstva dokládá i fakt, že čtyři 
naši hráči se umístili v první desítce žebříčku 
jednotlivců soutěže!
Konečná tabulka KP 1. třídy:  1. TJ SOKOL 
Líbeznice, 2. FK Kolín 3. TTC Říčany B  
4. Trhový Štěpánov.
Náš oddíl se tak stal jediným vesnickým 
družstvem v konkurenci velkých městských 
středočeských klubů jako je mladá Boleslav, 
rakovník, Kladno, Neratovice, Hořovice, 
Kolín a dalších…
Do nové sezony 2008/2009 se podařilo ještě 
A- družstvo posílit a to příchodem hráče 
Václava Kramla z Kaučuku Kralupy, s ještě 
nedávno extraligovými zkušenostmi. cílem 
letošní sezony je proto pokusit se o umístění 
zajišťující play/off o postup do iii. ligy!!!  
Kádr mužstva tvoří vedle výše uvedeného 

Václava Kramla dále Tomáš Juklík, Petr Kala, 
Petr Janíček, Jan Vondráš a Jan Eschner.
Z dalších našich mužstev se dařilo zejména 
B-družstvu, které vyhrálo Okresní přebor 
Prahy – východ a postoupilo do Krajského 
přeboru II. třídy. Základní kádr tvoří pro 
novou sezonu hráči Roman Trgiňa, Zbyšek 
Bernard, Jan Srbek, Marek Kulíšek (přestup 
z Aero Odolena Voda) a vypomáhat mu bude 
v klíčových zápasech Petr Kala z A-družstva. 
C-družstvo pak postoupilo z II. do I. třídy 
Okresního přeboru. Zde tvoří základ hráči: 

Jiří Mohyla, Jan Moravec, Zbyšek Pavlík a Josef 
Ptáček. D a E družstvo hrálo se střídavými 
úspěchy v Okresním přeboru III. třídy.
V současné době se formuje také nové druž-
stvo mladších žáků. Ze skupiny založené 
před 5ti lety dnes již hrají 3 dorostenci (Petr 
Doubrava, Tomáš Voňka a David Vyhlídal) 
v okresních soutěžích dospělých.

Ing. Jan Srbek
Místopředseda oddílu

Líbeznický stolní tenis: Nejúspěšnější sezona v 35ti leté historii oddílu.

Divizní A-družstvo pro sezonu 2008–2009, zleva: V. Kraml, J. Eschner, P. Kala, Ing. J. Vondráš,T. Juklík a P. Janíček

Jak jsme již před časem ve zpravodaji informovali, v Líbeznicích bude vybudován nový informační sys-
tém, který usnadní orientaci vašim novým i stávajícím zákazníkům k cestě za vámi. Jelikož všechna 
potřebná povolení jsou již obstarána, nic nebrání tomu, 
aby se tento infosystém mohl začít instalovat. Na při-
ložených obrázcích je dobře patrno, jak budou jednot-
livé panely po instalaci přibližně vypadat. Pouze pro 
připomenutí – panelů je celkem šest a jsou situovány 
u všech příjezdů do obce a naproti Sběrným surovinám 
v místě, kde je dnes reklamní cedule Truhlářství Červenka 
a Autosport Čacký. Kdo z vás, kteří jste prozatím nere-
agovali na možnost uvedení f irmy na těchto panelech, 
máte jednu z posledních možností, jelikož počet míst je 
omezen. Další informace získáte na tel. čísle 603 268 076 
nebo e-mailu rkraus@volny.cz.

poDNiKATELé poZor, iNfoSYSTém JE Tu...
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pŘišLi K NÁm frANcouZoVé (lid. nápěv z r. 1741)

Některé staré písemnosti vypovídají 
o životě prostých lidí žijících v osm-
náctém století v Brandýse i Boleslavi 

a v okolních vsích tak podrobně a poutavě jen 
jakoby náhodou právě v době válečných střetů. 
Není to však ani dnes nic podivného. Během 
každodenních povinností a starostí v té či oné 
době byla kronikářem zaznamenána jakáko-
liv nevšednost. Před staletími to byla bouřka 
s krupobitím a hrozícími blesky, pohroma 
ve velkém množství sarančat, motýlů i obyčej-
ných vrabců. Dnes jsou to dopravní nehody se 
smrtelnými následky, loupeže a roztržky poli-
tiků. A válka a sní přicházející utrpení všech 
lidí je a bude zaznamenávána do naprostých 
podrobností. Písemnosti staré bezmála 270 let 
z války o rakouské dědictví (1740-1748) nás 
dnes informují třeba o obléhání Prahy bavor-
skou a francouzkou armádou tak, jako by byly 
scénářem současného filmu. I po tolika stale-
tích bychom podle nich mohli natočit věrný 
dokument.
Citace prvního dobového záznamu se zatím 
našeho města netýká, je jen zajímavostí. Ale 
na Brandýs s Boleslaví určitě i dnes nezapo-
meneme. Tento zápis je z 26. listopadu roku 
1741. „Toho měsíce 26. dne v sobotu na neděli 
na den sv. panny a mučednice Kateřiny 
okolo 11 hodiny v noci začali Sasové u brány 
Bruské, Francouzové a Bavorové u Strahovské 
z kusů do Prahy stříleti a k sturmu hnáti. 
Byla malá voda tenkrát, šli někteří Sasové 
u ostrova velkého přes řeku k loďkám,  a tam 
beze vší zábavy u mlýnů do Prahy vešli. Též 
Francouzové přešli ve Zbraslavi a v tu hodinu 
byli u Nové brány, tam po řebřikách, kteréž 

od šibenice vzali, přes šance do Prahy vlezli, 
vartu, jenž nějaký Hádek byl, tu jsou zabili 
a hned bránu dostali. V tu chvíli v noci Sasové 
sturmem také Bruskou bránu opanovali. 
Tam se dobře pražští bránili, a kdyby v noci 
Francouzové se byli na šance nedostali, byli 
by na Malé straně nic nepořídili. Ale jak se 
pravilo, že ti v Nové bráně vartýři jedli, pili 
a na ochranu nic nedbali. Ze Sasů mnoho lidu 
zůstalo na place, mezi nimi generál Weisbach, 
Sas, ze šancu jsa postřelen, se řebříku dolů se 
zkobejčel. A tak v tu noc Praha byla dobyta 
a okolo 5 a 6 hodiny ráno plno cizího voj-
ska v Praze bylo, že se ani hnouti nemohli. 
Francouzové ustavičně křičeli „Vivala roa. Vivat 
král“. O rabování nic…“
Pozastavili jste se nad tím, že na Prahu útočili 
Sasové? Tentokrát 
bojovali proti nám 
a za pár let s námi 
proti svým bývalým 
spojencům. I  to 
se stává nejenom 
českým dějinám. 
Saský exped ičn í 
sbor zaútočil ten-
krát v síle 18 000 
mužů a s Bavory 
a Francouzy jich 
bylo 50 000. Slabě, 
ale hrdinsky hájené 
hlavní město ovšem 
nemělo šanci útok 
odrazit. Hájilo ho 
na hradbách sotva 
7 000 lidí a to ještě 
bylo 4 000 obránců 
dobrovolníky z řad 
mě š ť a nů  a  s t u -
dentů. Hrdinství 
je přičítáno nejvíce 
právě studentským 
o d d í l ů m ,  k t e r é 
vedl i  do předem 
prohraného boje 
i váleční invalidé 
a vojenští vyslou-
žilci. Praha padla, 
ale aby toho pro 
českou zem nebylo 
málo, v prosinci 
př itáhla do Čech 
i pruská armáda, 
která si nemohla 
nechat ujít dran-
cování naší vlasti. 
Od 7. prosince jsme 
tehdy měli nového 
krále, čtyřiadvace-

tiletého bavorského kurfiřta Karla Albrechta, 
dosazeného okupanty a v Praze, kde se mlu-
vilo víc francouzsky, než česky se rozezněly 
zvony Svatovítské katedrály. Dalo by se dnes 
říci, že než jsme se rozkoukali, měli jsme dva 
vládce. Jednoho v Praze a jednoho, pardon, 
jednu panovnici ve Vídni. Karel Albrecht se stal 
Karlem VII. A Marie Terezie mobilizovala voj-
sko k odvetnému útoku na Prahu. 
První námi objevená písemnost týkající se 
našeho města je až z 9. května roku 1742, která 
popisuje odchod pruských vojáků ze Staré 
Boleslavi, Mělníka, Pardubic a samozřejmě 
i vyznání a hodnost důstojníka, který Prusy 
z Boleslavi vedl nejspíš k Čáslavi, kde byla 18. 
května svedena bitva u Chotusic. 
/pokračování příště/

NOVÝ DOMOV BUDEME HLEDAT DNE 12.10.2008  
OD 10:00 DO 17: HOD V BUDOVE ŠVEHLOVY  

SOKOLOVNY, TJ SOKOL HOSTIVAR, U BRANEK 
674, PRAHA 10.

Vás srdecne  
zve na 23.  
umistovací  
výstavu  
opuštených  
kocicek.

Více na www.psoz.cz
Vstup: nejméne 1 kocicí konzerva 

(mozno koupit na miste)

Jak se k nám dostanete?
Bus 181, 271 zastávka Sklárská
Tramvaj 22, 26 zastávka Nádrazí Hostivar

PRAZSKÝ SPOLEK  
OCHRÁNCU ZVÍRAT
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p o S T u p  A- D r u ž S T VA  D o  D i V i Z E !      
B-družstva do Krajského přeboru ii. třídy  
a c- družstva do okresního přeboru.
Na jaře skončená sezona dopadla pro naše 
mužstva nejlépe v dlouhé historii oddílu. 
A-družstvo v Krajském přeboru 1. třídy posí-
lené o nedávno ještě druholigového hráče 
Sparty Praha Jana Eschnera celoroční postu-
pové ambice beze zbytku naplnilo. Po vítězství 
v základní části soutěže bez ztráty jediného 
bodu s 22. vítězstvími dokázalo přesvědčivě 
zvítězit i ve finále play/off nad FK Kolín. Po jas-
ném vítězství 10:3 doma a po bojovném utkání 
plném zvratů i v odvetě 10:6 v Kolíně jsme 
tak dosáhli historického úspěchu – postupu 
do divize – nejvyšší soutěže Středočeského 
kraje. Kvalitu mužstva dokládá i fakt, že čtyři 
naši hráči se umístili v první desítce žebříčku 
jednotlivců soutěže!
Konečná tabulka KP 1. třídy:  1. TJ SOKOL 
Líbeznice, 2. FK Kolín 3. TTC Říčany B  
4. Trhový Štěpánov.
Náš oddíl se tak stal jediným vesnickým 
družstvem v konkurenci velkých městských 
středočeských klubů jako je mladá Boleslav, 
rakovník, Kladno, Neratovice, Hořovice, 
Kolín a dalších…
Do nové sezony 2008/2009 se podařilo ještě 
A- družstvo posílit a to příchodem hráče 
Václava Kramla z Kaučuku Kralupy, s ještě 
nedávno extraligovými zkušenostmi. cílem 
letošní sezony je proto pokusit se o umístění 
zajišťující play/off o postup do iii. ligy!!!  
Kádr mužstva tvoří vedle výše uvedeného 

Václava Kramla dále Tomáš Juklík, Petr Kala, 
Petr Janíček, Jan Vondráš a Jan Eschner.
Z dalších našich mužstev se dařilo zejména 
B-družstvu, které vyhrálo Okresní přebor 
Prahy – východ a postoupilo do Krajského 
přeboru II. třídy. Základní kádr tvoří pro 
novou sezonu hráči Roman Trgiňa, Zbyšek 
Bernard, Jan Srbek, Marek Kulíšek (přestup 
z Aero Odolena Voda) a vypomáhat mu bude 
v klíčových zápasech Petr Kala z A-družstva. 
C-družstvo pak postoupilo z II. do I. třídy 
Okresního přeboru. Zde tvoří základ hráči: 

Jiří Mohyla, Jan Moravec, Zbyšek Pavlík a Josef 
Ptáček. D a E družstvo hrálo se střídavými 
úspěchy v Okresním přeboru III. třídy.
V současné době se formuje také nové druž-
stvo mladších žáků. Ze skupiny založené 
před 5ti lety dnes již hrají 3 dorostenci (Petr 
Doubrava, Tomáš Voňka a David Vyhlídal) 
v okresních soutěžích dospělých.

Ing. Jan Srbek
Místopředseda oddílu

Líbeznický stolní tenis: Nejúspěšnější sezona v 35ti leté historii oddílu.

Divizní A-družstvo pro sezonu 2008–2009, zleva: V. Kraml, J. Eschner, P. Kala, Ing. J. Vondráš,T. Juklík a P. Janíček

Jak jsme již před časem ve zpravodaji informovali, v Líbeznicích bude vybudován nový informační sys-
tém, který usnadní orientaci vašim novým i stávajícím zákazníkům k cestě za vámi. Jelikož všechna 
potřebná povolení jsou již obstarána, nic nebrání tomu, 
aby se tento infosystém mohl začít instalovat. Na při-
ložených obrázcích je dobře patrno, jak budou jednot-
livé panely po instalaci přibližně vypadat. Pouze pro 
připomenutí – panelů je celkem šest a jsou situovány 
u všech příjezdů do obce a naproti Sběrným surovinám 
v místě, kde je dnes reklamní cedule Truhlářství Červenka 
a Autosport Čacký. Kdo z vás, kteří jste prozatím nere-
agovali na možnost uvedení f irmy na těchto panelech, 
máte jednu z posledních možností, jelikož počet míst je 
omezen. Další informace získáte na tel. čísle 603 268 076 
nebo e-mailu rkraus@volny.cz.

poDNiKATELé poZor, iNfoSYSTém JE Tu...
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Tak jsme s i  vás o víkendu 
13.–14. 9. opět dovolili pozvat 
na Líbeznické Posvícení, které 
se v tomto roce konalo j iž 
po šesté a společně s ním osla-
vilo i Divadlo kouzel své páté 
narozeniny.
Program byl jako každoročně 

nabitý a celým ho provázela 
moderátorka Martina Štanclová. 
Vystoupení střídalo vystoupení 
a každý si zde jistě našel to 
své. Od dětí, pro které výskali 
na pódiu Maxim Turbulenc, 
po babičky, které svými vtipy 
pobavi l  J i ř í  Krampol nebo 

Paleček s Janíkem, kteří jim 
zanotovali své známé písně. 
Sluší se zmínit i ostatní, kteří se 
snažili získat váš potlesk, třeba 
Jaroslav Hutka, Depeche Mode 
Revival, Lucie Revival, OKIII 
Band, Klasickej postup, Smokie 
Revival, Suzi Quattro Revival či 
Tina Turner Revival. Dále to byli 
žáci Základní školy Líbeznice, 
orientální tanečnice v podání 
Jany Křížkové, tanční soubor 
Krosdance a jako vrchol sobot-

ního večera proběhla LED show 
našich skautek a ohnivá show, 
kterou předvedl soubor Irish 
Demonic ve kterém byla další 
naše skautka Iva Matulíková. 
Nesmíme t aké zapomenout 
na výstavu výpěstků místních 
zahrádkářů podpořenou sobotní 
tombolou.
Počasí nám také naštěstí přálo, 
nebylo tedy úplně nejtepleji, ale 
hlavně že nepršelo. Dále bychom 

číslo 5 • ročník 6 • 2008

Jaroslav Hutka

Maxim Turbulenc

Vážení spoluobčané,

Po mnoha letech jednání, psaní peticí, stížností, přesvědčování kompetent-
ních orgánů státní správy, lobbování, soustavném tlaku na termíny a v nepo-
slední řadě v závěrečné fázi i téměř dvouletém přesvědčování některých 
občanů obce (vlastníků polí pod obchvatem ) k odprodeji jejich pozemků, 
jsme konečně u vytouženého, dvěma předchozími generacemi nedosaženého 
cíle – ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY!!! Stavba přesahující půl miliardy Kč bude zahá-
jena v průběhu podzimu!!!
Když jsme na jaře roku 2002 zakládali občanskou iniciativu Bezpečné 
Líbeznice a sepsali první Petici adresovanou ministrům dopravy, vnitra a život-
ního prostředí slíbil jsem, že tato iniciativa celou věc nevzdá a vše neskončí 
ve ztracenu jako u všech předchozích pokusů v minulosti. Že se nedáme odra-
dit případnými prvními neúspěchy, neochotou orgánů státu řešit dále neudr-
žitelnou dopravní situaci v obci. A že výstavbu skutečně prosadíme.

Přiznám se, že jsme netušili kolik složitostí, nekompetentností ve státní správě 
a problémů v celé záležitosti vyvstane a jak bude těžké posunovat jednotlivé 
fáze nezbytné pro výstavbu vpřed. Pouze ve výčtu uvádím hlavní fáze, které 
předcházely dnešnímu dni: vypracování prvotní verze projektu ŘSD (čtyřpruh 
- 2002), vypracování druhé redukované verze projektu (dvoupruh -2003), stu-
die vlivu na životní prostředí EIA (2004) a její schválení, vypracování inves-
tičního záměru s dvěma mimoúrovňovými křižovatkami (2004), druhá verze 
pouze s jednou mimoúrovňovou křižovatkou (2004), geologický průzkum, 
sondy, projekt odvodnění (2005),vydání územního rozhodnutí (2005), výkupy 
pozemků (2005 -2007), pozemkové úpravy vztahující se k obchvatu (2007), 

LETošNÍ LÍBEZNicKé poSVÍcENÍ

oBcHVAT  oBcE  - ANo!
 JE DoBoJoVÁNo, VÝSTAVBA ZAČNE JEšTĚ TENTo roK!! 
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ProLogis park Úžice 
u Kralup nad Vltavou, dálnice D8  

Významná mezinárodní logistická společnost přijme do nového 
distribučního centra v Úžicích u Kralup nad Vltavou 

 

SKLADNÍKY
Požadujeme: - ŘP na VZV 

- zručnost 
- odpovědnost, spolehlivost

Nabízíme: - Zázemí silné mezinárodní společnosti  
- Odpovídající platové ohodnocení  
- Zaměstnanecké benefity  
- Příspěvek na dopravu 

Kontakt: Jana Těšínská  
tel.: 602 213 552  
e-mail: jana.tesinska@fiege.com  
www.fiege.cz 
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NEBANKOVNÍ 
     PŮJČKY 

zaměstnanec, důchodce, žena 
na MD, OSVČ, firma, zástava...
Bez poplatků, rychlé vyřízení! 
Bankou ani jinde neprojdete? U nás ano! 

Tel.: 720 386 371
www.PuJcimE-VAm.cz

SVÁ VÝZNAmNÁ žiVoTNÍ JuBiLEA oSLAViLi TiTo NAši SpoLuoBČANé
v měsíci čer venci:  Jaroslav šálek, marie Krátká, Libuše Sutnarová a marie Toncarová, v měsíci srpnu: Jindřiška musilová,  
v měsíci září: Karel Vonášek a Václav Vlk




