
Vážení občané a zároveň voliči nového zastupitel-
stva obce, redakce Líbeznického zpravodaje mne 
požádala, abych vás informoval o možnostech způ-
sobu hlasování v následujících komunálních volbách. 
Všechny tyto informace jsou obsaženy v zákoně č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstvech obcí, 
v platném znění.

Okrsková volební komise po posouzení hlaso-
vacího lístku započte platný hlas pro kandidáta 
takto:
a) jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti 

kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý 
označený kandidát, 

b) je-li označena pouze volební strana, obdrží 
hlas každý kandidát této volební strany, nej-
výše však tolik kandidátů v pořadí dle hlaso-
vacího lístku, kolik činí počet volených členů 
zastupitelstva, 

c) je-li označena volební strana a zároveň jed-
notliví kandidáti ostatních volebních stran, 
obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě ozna-
čený kandidát ostatních volebních stran 
a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik 
kandidátů označené volební strany, kolik činí 
rozdíl počtu volených členů zastupitelstva 
a počtu jednotlivě označených kandidátů, 

d) ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali 
nebo byli odvoláni podle §24, a k hlasům pro 
ně odevzdaným se nepřihlíží.

Hlas voliče je neplatný:
a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani 
volební stranu, ani žádného kandidáta, 
b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem  

ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany 
více než jednu volební stranu,

c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem 
v rámečku před jménem kandidáta více kan-
didátů, než má být voleno členů zastupitel-
stva obce (v Líbeznicích více než 15), bez 
ohledu na to, že kandidát se kandidatury 
vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,

d) jestliže hlasovací l ístek nebyl vložen 
do úřední obálky, 

e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,
f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích 

lístků do téhož zastupitelstva obce.

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana 
křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce 
a současně jsou označeni kandidáti této volební 
strany křížkem v rámečku před svým jménem, 
k označení kandidátů se nepřihlíží.
Kandidáti, kteří neobdrželi mandát, se stá-
vají náhradníky v pořadí stanoveném. V případě 
rovnosti hlasů je rozhodující pořadí kandidáta 
na kandidátní listině. Nezíská-li kandidátní lis-
tina žádný mandát, kandidáti na ní uvedení se 
náhradníky nestávají.
Přeji vám, ať se podaří zvolit zastupitelstvo 
podle vašich představ. Toto zastupitelstvo pak 
bude volit na svém ustavujícím zasedání, které 
mám za povinnost svolat nejpozději do 15 dnů 
od vyhlášení výsledků voleb, nového starostu, mís-
tostarostu a ostatní členy rady. Předběžně je sta-
noven termín tohoto zasedání na začátek lis-
topadu 2010 (pokud nebude podána soudní 
stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva v obci). 

Otakar Hlavín 
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do zastupitelstva 
obce?

J a k  v o l i t
Vážení spoluobčané,
v červnovém čísle Zpravodaje jsem Vás poměrně 
obsáhle informoval o všech souvislostech pro-
blémů s rozpočtem Státního Fondu Dopravní 
Infrastruktury (SFDI) a jeho možných dopa-
dech na náš obchvat.
V počátku  letošního roku byl uhrazen konsor-
ciu stavebních firem dluh z roku 2009, který 
přesahoval 120 mil Kč (!!) a v průběhu jara byly 
uvolněny na výstavbu jen cca další desítky mili-
onů Kč. To znamenalo, že byly realizovány 
pouze takové práce, které nebyly příliš náročné 
investičně, ale byly náročné zejména časově. 
Jednalo se zejména o dokončení nového mostu 
na Bašť, vybudování nového mostku v místě 
napojení obchvatu na I/9 a přípravy nového 
nájezdu na obchvat v křižovatce „U Papričů“ pod 
benzínovou pumpou. Současně je zde budo-
vána retenční nádrž a po malé části budoucího 
obchvatu se již nyní jezdí!
Po nástupu nového ministra dopravy na počátku 
června byl vypracován seznam dopravních sta-
veb, které mají být v celé ČR z důvodů nedo-
statku finančních prostředků  zastaveny.  
Na tzv.“ black listu“ se nacházel i náš obchvat 
a tyto informace byly opakovaně prezentovány 
v televizi i denním tisku. 
Spolu se starostou obce a  několika dalšími 
jsme iniciovali několik kroků, které směřo-
valy k tomu, abychom tuto nepříznivou situaci 
zvrátili. Proběhlo jednání na ŘSD a následoval 
dopis na vedení SFDI o naléhavosti dokončení 
obchvatu. Bohužel bez zjevných výsledků.

pokračování na str. 3

pokračování na str. 3

OBCHVAT OBCE:
STAVBA 

POKRAČUJE !!!

Svá životní jubilea oSlavili tito naši Spolubčané:
květen: Bohumil Koutecký, Alois Chaloupka, František Chochola, Jaroslava Felzmannová červen: Anna Sinecká, Božena Srbová, Václav Havlík, Oldřich 
Raiserm, Karel Studený, Václav Šmerda, Stanislav Krpejš, Alena Kovaříková, Hana Maršálková, Jana Krejčová, Marie Mirtesová červenec: Vlasta 
Havránková, Karel Buchta, Jaroslav Šálek, Jana Kakáčková, Věra Pelcová, Libuše Najmanová, Marie Košinová srpen: Josef Novák, Zdeňka Vorlíčková, 
Emil Pražan, Karolína Černá, Eliška Tučková, Věra Borková, Jan Zahrádka  září: Marie Forstová, Alena Poláčková, Věnceslav Zajíček, 
Jaroslava Urbanová, Libuše Jíšová, Václav Krejčí

Helena Zeťová

LíBEzniCKé POSVíCEní 2010 –  SymBOLiCKá TEČKA nEJEn zA UPLynULým LéTEm...

I když v průběhu posledního měsíce 
o sobě léto moc znát nedávalo, 
o víkendu 11. – 12. září se opět uká-
zalo v těch lepších barvách. Bylo to 
moc dobře, protože na tento ter-
mín bylo naplánováno konání dal-
šího ročníku Líbeznického posví-
cení a narozenin Divadla kou-
zel Pavla Kožíška. Je to akce, kte-

rou jsme se v roce 2002 po usta-
vení kulturního výboru tehdej-
ším Zastupitelstvem obce rozhodli 
po několika nekonečných letech 
znovu obnovit. První „obnovené“ 
posvícení se konalo hned následu-
jící rok a možná si ještě vzpomenete 
jaké bylo. 
S minimem kulturního programu 

a pódiem z lešenářských trubek. 
Ale i tak přišlo nečekaně velké 
množství návštěvníků, což nás 
do budoucna hodně motivovalo. 
Další roky jsme si předsevzali tuto 
akci, ale nejen ji, i ostatní, které 
kulturní výbor pořádá, rozvíjet 
a z původního našeho snu, akce 



Vážení obyvatelé Líbeznic,

v  minulém čísle Líbeznického zpravodaje jsem 
kromě aktuálních informací o současném dění v obci 
krátce zavzpomínal na dobu před dvaceti lety, kdy 
jsem byl poprvé zvolen do funkce starosty. Nyní 
mne jeho redakce požádala, abych trochu rozvedl, 
s čím se musela obec postupně potýkat a jaké pro-
blémy řešit. Dnes už je to vlastně součást líbeznic-
kých dějin…
Nejprve obec přišla o veškerou techniku, která tehdy 
byla v majetku Drobné provozovny zřízené MNV 
Líbeznice.  Tu stát rozprodal v aukcích podle zákona 
o malé privatizaci a výtěžek prodeje se stal jeho pří-
jmem. Idea byla taková, že obec nepotřebuje vlastní 
provozovnu a  bude si  všechny služby kupovat 
od soukromých podnikatelů. 
Obec nejprve skutečně oslovila několik místních 
podnikatelů, kteří byli schopni či ochotni tyto 
služby poskytovat. Postupně však vznikala potřeba 
doplnění techniky, kterou stejně musela zakoupit 
obec a nakonec zastupitelstvo rozhodlo o tom, že 
chce mít z operativních důvodů i vlastní zaměst-
nance, čímž vznikly dnešní „technické služby“. 
Obec původně nevlastnila žádný nemovitý majetek. 
Ten byl ve vlastnictví státu a ve správě MNV. Teprve 
na základě zákona č.172/1991 Sb., o přechodu 
některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, bylo 
možno požádat o zapsání majetku, který byl do té 
doby ve správě MNV a také o majetek, který v histo-
rii obec vlastnila (podle výpisu z pozemkových knih). 
S tím bylo spojeno velké množství časově náročné 
práce, neboť jen vyhledání všech pozemků na čtyřech 
listech katastrálních map z roku 1948, které samo-
zřejmě nebyly v digitální podobě, zabralo spoustu 
času. O některý majetek, který byl vrácen původ-
ním vlastníkům v rámci restitučního zákona, nao-

pak obec přišla (například budova dnešního Divadla 
kouzel, pozemek, který byl do té doby využíván 
MNV jako skládka apod.) Tak vznikla i potřeba 
vytvoření  sběrného dvora, kam by bylo možno 
odkládat materiál, který nelze dávat do popelnic. 
Obec musela rovněž odkoupit  některý majetek, 
který MNV spravoval, ale který nebyl ve vlastnic-
tví státu. Například pozemky, na nichž je nyní fotba-
lové hřiště a zdravotní středisko, musela obec koupit 
od Pražské cukerní společnosti Čakovice v roce 1995, 
chtěla-li zachovat jejich původní využití. 
V roce 1993 byl zakoupen první počítač a inven-
tární knihy a  evidence obyvatelstva byly převe-
deny do digitální podoby. V té době byl majetek 
obce v ceně cca 35 milionů Kč. Od té doby se maje-
tek obce postupně rozrůstal a v současné době má 
hodnotu téměř 170 milionů Kč. Podstatnou část 
majetku tvoří inženýrské sítě. Vodovod byl vlo-
žen do majetku VKM, a.s., obec obdržela 10 % 
ve finanční podobě a 90 % v ceně akcií, které obec 
nyní vlastní. Kanalizace včetně ČOV je stále ve vlast-
nictví obce.
V období kolem přelomu tisíciletí proběhla ve třech 
etapách také plynofikace celé obce, na níž se obec 
finančně podílela formou půjčky pro Pražskou ply-
nárenskou a.s., která byla investorem. Realizaci třetí 
etapy podpořili také někteří občané obce poskyt-
nutím půjčky obci k tomuto účelu. Tato investice 
významným způsobem zlepšila čistotu ovzduší 
v obci. Rovněž budovy ve vlastnictví obce získaly 
postupně plynové kotelny, což rovněž navýšilo cenu 
majetku a stálo hodně peněz z rozpočtu. 
Po  roce 2000 začala obec využívat prostředky 
z EU, z nichž byla realizována například rekon-
strukce ulice Na Chrupavce a přístavba mateřské 

školy. Plošným roz-
šířením a přístavbou 
dalšího poschodí bylo 
možno zachovat stáva-
jící počet dětí po zvý-
šení plošného limitu z 2,5 m2 na jedno dítě na sou-
časnou plochu 4 m2 Postupně byly realizovány další 
stavby. V současné době je ve výstavbě nový pavilon 
MŠ v ceně 7,2 milionu, což dále zvýší celkovou hod-
notu majetku obce. 
Ještě bych se rád zmínil o zaměstnancích obecního 
úřadu. Počet pracovníků stavebního úřadu vrostl 
z původní jedné pracovnice na nynější tři. Vzhledem 
k obrovskému nárůstu výstavby nejen v Líbeznicích, 
ale zejména v sousední Bašti a dalších, celkem 11 
obcích, pro které tuto část státní správy naše obec 
vykonává, jsou neustále zavaleni prací.  Počet ostat-
ních zaměstnanců obecního úřadu zůstal po celých 
dvacet let stejný (tajemnice, matrikářka, účetní), 
přestože se na obce postupně přesunulo množství 
služeb, které dříve vykonávala jen policie (žádosti 
o občanské průkazy) a další úřady (veškeré služby 
poskytované přes CZECH POINT) a přes rychlý 
nárůst počtu obyvatelstva ve všech sedmi obcích 
matričního obvodu, pro které tyto služby náš obecní 
úřad poskytuje. Rovněž účetnictví klade stále větší 
nároky a nyní, kdy se obec kvůli poskytovaným služ-
bám stala také plátcem DPH, obzvláště.  Již z toho je 
zřejmé, že tyto pracovnice jsou maximálně vytíženy 
a tento stav nebude dlouhodobě udržitelný. Rád 
bych jim vyjádřil svůj dík za dlouholetou spolupráci 
a za to, že dosud všechno zvládaly. 
Vám všem ostatním pak děkuji za to, že jste to se 
mnou těch dvacet let vydrželi. 

Otakar Hlavín

DOTACE 2007

Název projektu celkové náklady dotace  poskytovatel

Rekonstrukce ulice na Tabuli 3 478 515,- 2 394 000,-   MMR
Rekonstrukce ulice Lánská 4 488 314,70 3 565 000,-   MMR 
Rekonstrukce ulice K. H. Máchy 4 755 099,84 3 804 000,-   MMR
Rekonstrukce ulice Východní 1 664 062,59 1 331 000,-   MMR
Dotace úroků z úvěru 98 088,80 61 000,-   Střed. kraj
Infocentrum Líbeznice 2007 25 000,-  25 000,-   Střed. kraj

Celkem 2007 14 509 080,93  11 180 000,- 

DOTACE 2008

Název projektu celkové náklady dotace  poskytovatel

Dopravní řešení úprav křižovatek 635 936,- 425 000,-   Střed. kraj 
a vybudování přechodů v Obci Líbeznice (projektová dokumentace) 
Rekonstr. dětsk. hřiště v obci Líbeznice 94 847,80 51 000,-   Střed.kraj
Dotace úroků z úvěru  37 222,30 15 678,-   Střed. kraj
Oprava veřejného osvětlení a rozhlasu 2 319 520,28 1 856 000,-   MMR
poškozeného větrnou smrští
Automatizace knihovnických činností  53 147,80 35 000,-   Střed. kraj
Systémem Clavius
Líbeznice rekonstrukce ČOV  22 997 374,50 3 888 000,-   Střed. kraj
  5 461 000,-   Mze

Celkem 2008 26 138 048,68 11 731 678,-

DOTACE  2009

Název projektu celkové náklady dotace  poskytovatel

Líbeznice rekonstrukce ČOV 6 204 000,-   Mze

Revitalizace historického jádra 14 637 000,- 7 053 116,67  ROP
obce Líbeznice I. etapa  (celá stavba)

Czech POINT 45 559,- 38 725,-  ERDF

Modernizace PC a softwar. vybavení 39 984,- 30 000,-  Střed. kraj
Obecní knihovna

Celkem 2009 14 722 543,- 13 325 841,67

DOTACE 2010

Název projektu celkové náklady dotace  poskytovatel

Revitalizace historického jádra  6 468 606,35  ROP
obce Líbeznice II. etapa

Celkem za volební období 55 369 672,61 42 706 126,02

OHLéDnUTí zA minULými LéTy

DOTACE 2007-2010 PŘEHLED

Vážení občané, ANO, jsem ráda, že jsem se 
tohoto dne (myslím tím odchod do důchodu po letošních 
komunálních volbách) dožila relativně ve zdraví a v pohodě. 
Odcházím sama, dobrovolně, protože jsem usoudila, že je 
potřeba uvolnit pole působnosti mladším a že adrenalinový 
post tajemníka už pro mne není to pravé ořechové. Bylo mi 

s vámi občany (převážně se všemi) moc dobře a jistě budu 
na časy strávené v budově úřadu (od roku 1983) ráda vzpo-
mínat. Některé vzpomínky mi nemůže vymazat snad ani 
Alzheimer.

Zdraví Galina Polednová Studená, též GPS

AnO



KAmPAň PRO HŘišTě

LíBEzniCKý mini FEST 2010

OBCHVAT OBCE... pokračování článku ze str. 1

LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ... pokračování článku ze str. 1

Pomalu zarůstající nohejbalové hřiště v areálu zdraví 
na konci září prokouklo. Nebyla to přitom další 
obecní investice, ale netradiční prvek kampaně před 
volbami do obecního zastupitelstva. Své síly, čas i tro-
chu peněz věnovali lidé z kandidátky pod hlavičkou 
ODS na obnovu hřiště, které bude sloužit i po vol-
bách. Místo meruny se po dva nedělní večery pro-
háněly po hřišti lopaty, válec, hrábě a kolečka. Řeč se 
přitom vedla o tom, co všechno by bylo dobré v areálu 

zdraví ještě změnit. Připravovaný, leč krajem odmít-
nutý projekt počítal s moderními hřišti s umělým 
povrchem a dokonce i víceúčelovou halou. Ve srov-
nání s tím je upravený nohejbalový kurt jen nepatrný 
počin. Na druhou stranu je ale nejen na papíře velko-
rysého projektu, ale i ve skutečnosti. Bude na nových 
zastupitelích, aby i ten „zbytek“ přenesli z papíru 
do reality.
MK

V červnu se  však podařilo od Krajské hygienické sta-
nice STČ kraje získat dokumenty, které stanovily v roce 
2005 pro ŘSD výjimku k provozování komunikace I/9 
v obci pouze do roku 2010. To znamená,  že v případě 
zastavení výstavby by docházelo ze strany státu k poru-
šování Zákona č. 258 /2001 Sb. o Ochraně veřejného 
zdraví, se všemi dalšími důsledky. Na tuto zásadní 
skutečnost jsme v dopise upozornili nového minis-
tra dopravy s tím, že pokud bude výstavba zastavena, 
budou podány hromadné žaloby na stát z důvodů trva-
lého vystavení občanů životu v karcinogenním pro-
středí s překračováním všech povolených limitů hluč-
nosti a prašnosti stanovených zákonem.
Dne 13. 8. jsme byli informováni, že obchvat obce 
již na seznamu zastavených staveb není a v posled-
ních dnech jsme obdrželi také dopis ministra dopravy, 
že stavba bude v příštím roce pokračovat.!!!  Kolik 

finančních prostředků bude uvolněno však neví v tuto 
chvíli nikdo a obávám se, že to netuší ani sám ministr 
dopravy. Nicméně budeme žádat, aby byla uvolněna 
částka ve výši nejméně 190 mil. Kč, která by umožnila 
obchvat v roce 2011 alespoň provizorně zprovoznit 
a v letech 2012, případně 2013 potom dokončit plně 
dle investičního záměru.
Domnívám se, že jsme za dané situace udělali maximum 
možného a také analýza ŘSD, která uvádí, že nejlaci-
nější variantou je v současné době nikoli zakonzervo-
vání, ale dokončení obchvatu nám dává velkou šanci, že 
se snad již v příštím roce alespoň provizorního otevření 
obchvatu dočkáme. O dalším vývoji Vás budu nadále  
informovat.

Ing. Jan Vondráš 
předseda Výboru dopravy OZ,OI Bezpečné Líbeznice

ve stylu malinkatého Mělnického vinobraní, se 
postupem let stala skutečnost. Dnes je již nemysli-
telné, že by bylo posvícení bez mediálně známých 
osobností ze světa kultury či bez pouťových atrakcí 
nebo skautských soutěží. Vždy bylo naší snahou 
posvícení dále rozvíjet. Proto jsme také s díky přijali 
nabídku na provozování programu ještě na druhé 
scéně, se kterou loni přišli Jaroslav a Jan Demuthovi. 
Letos byla tato scéna standardní a nepostrada-
telnou součástí posvícení. Také návštěvníků přišlo 
opět o něco více než loni. Jde to na vrub určitě krás-
nému počasí, ale i ohlasy na program jsme zatím 
zaznamenali v drtivé většině pozitivní, takže zřejmě 
i on byl tím, co návštěvníky do Líbeznic přivedlo. 
Nezanedbatelný počet byl i těch, kteří náhodně pro-

jížděli okolo a zastavili, čímž bych rád naznačil, že 
přemístění této akce někam jinam by z tohoto hle-
diska nemuselo být dobrou volbou. Letos se konalo 
osmé Líbeznické posvícení, Divadlu kouzel je o rok 
méně. Myslím, že se podařilo tuto akci rozjet do té 
míry, že se stala již tradiční nejen pro občany 
Líbeznic. A co více si na konci činnosti současného 
kulturního výboru a mého působení v obecním 
zastupitelstvu přát? Nynější kulturní výbor byl skvělý 
tým lidí, kterým záleželo na tom, aby Líbeznice 
byly živou obcí, kde se konají nejrůznější akce. 
Všichni tito lidé, Václav Krejčí, Ludmila Horáčková, 
Václav Mikoláš, Šárka Kettnerová, Jaroslav a Jan 
Demuthovi a také Mgr. Hana Závorková byli mým 
týmem při organizování všech akcí a také vydávání 
zpravodaje. Díky nim je dnes to, co jsem jmeno-
val výše, pro vás již samozřejmostí, z čehož máme 
všichni velkou radost. Je třeba zmínit i další, kteří 
nám pomáhali, ať už paní PhDr. Eva Kupcová, 
vedení a zaměstnanci Obecního úřadu, Sbor dobro-
volných hasičů, Obec baráčníků, Český zahrádkář-
ský svaz, Základní škola, Mateřská škola, Technické 
služby, Skautské středisko, Obecní policie a v nepo-
slední řadě také současný starosta Otakar Hlavín. 
Mnoho díků náleží také všem našim partnerům 
a sponzorům, bez jejichž f inanční pomoci by u nás 
nikdy posvícení nebylo a jsem moc rád, že potřebu 
zachovat tuto tradici stejně cítí také oni.

V druhé polovině srpna se v Líbeznicích 
a okolí začaly objevovat plakáty zvoucí 
na Líbeznice MINI Fest, který již tra-
dičně probouzí hudební život v naší ves-
nici. Již třetí ročník malého punkrock-
ového festivalu se konal v Líbeznicích 
v Areálu zdraví. Tato již tradiční srpnová 
akce začala před třemi roky malým kon-

certem skupiny Borky Kempelen a v násle-
dujících dvou letech vyrostla v malý fes-
tival. Pořadatelem MINI Festu 2010 je 
skvělá parta motorkářů Varani a rock-
ová kapela z Líbeznic Borky Kempelen! 
Letošní ročník byl ve znamení bouřko-
vých ocelově šedých mraků, které se celý 
28. srpen proháněly po nebi a od rána 

máčely organizátory vodou.  
Na „Arču“ vyrostlo něko-
lik stánků s pitím a občer-
stvením, bylo také posta-
veno pár stanů, pod kterými 
bylo ukryto posezení pro 
návštěvníky.  Organizátoři 
připravili stánky s pivkem, 
vínem a s naprosto výbor-
ným guláškem a klobáskami. 
Kdo neochutnal - prohlou-
pil! Také zde byla zábava 

pro děti, jako například hou-
pačky, skákací hrad a dokonce 
i stánek s cukrovinkami! Večer 
se pozvolna roztrhaly mraky 
a nakonec se počasí umoud-
řilo a i přes to, že bylo chladno, 
se zábava rozjela. A  teď už 
ke  kapelám a  hudbě.  Večer 
rozjela s  malým zpožděním 
skupina Layno z Kostelce nad  
Labem svým stoner rockovým 
koncertem. Na podiu – zastřešené terase 
skautské klubovny – je vystřídala kapela 
z Neratovic- Desort, tahle trojice rozprou-
dila fanouškům krev v žilách. Na place je 
vystřídal metalový nářez kapely Mastaba, 
která trochu rozvířila punkrockově laděný 
fesťák. Po Mastabě zahrála perfektně par-
tička NOSIDE, kotel fanoušků před 
skautskou klubovnou byl již velmi akční! 

Závěru večera se ujali organizátoři, Borky 
Kempelen ukázali co umí. Fanoušci si 
jejich řádění pořádně užili. Velké poděko-
vání patří Varanům za organizaci celého 
festivalu, skautům za půjčení klubovny 
a samozřejmě účinkujícím. Jen více tako-
vých akcí!!!!.

Martina Srbová

TS Naděje Kralupy

Vladimír Hron

Loučím se tedy s vámi za sebe i za stávající kulturní 
výbor a přeji hodně šťastných dnů.

Radek Kraus 
místostarosta, předseda kulturního výboru

Borky Kempelen

Desort



otázky pro představitele  
Jednotlivých volebních 
kandidátek
Čtyři roky uběhly jako voda a komunální volby jsou opět za dveřmi. 
Jaké strany vstupují do letošního volebního klání vám přinášíme 
na následujících řádcích. Stejně jako při minulých volbách jsme 
za nejvhodnější variantu zvolili položení stejných otázek hlavním 
představitelům všech kandidátek. Není předmětem této ankety 
zveřejňovat zde volební programy, které jste již dostali nebo dosta-
nete do svých schránek, jde o pouhé srovnání priorit a náhledu 
na ně a jaké jsou varianty jejich řešení. Věříme, že vám poskytnou 
alespoň částečnou informaci o těch, kteří budou v komunálních 
volbách usilovat o vaší přízeň.

Vaše redakce Líbeznického zpravodaje 

1. doprava v obci a mimo ní
Staví se obchvat obce a co potom? Nedodržování před-
pisů, nebezpečné křižovatky atd.?

2. využití dotačních titulů
Jaké plánujete investice s využitím dotačních titulů? 
Co je hlavními prioritami?

3. bezpečnost v obci
Líbeznice se intenzivně rozrůstají, už delší dobu se tu 
objevuje problém vandalismu, jak ho chcete řešit?

4. další rozvoJ a zvelebování obce
Jakou máte představu o tom, jak by měla obec vypadat, 
co se dá pro uskutečnění této vize udělat?

5. záJmová sdružení
Jak plánujete podporovat různé spolky a  sdružení 
a různé kulturní akce?

komunální volby v líbeznicích 15. - 16. 10. 2010
volební příloha líbeznickÉho zpravodaJe

SnK BEzPEČné LíBEzniCE – ing. JAn VOnDRáš
1. Obchvat obce je zásadní, ale bohužel ne 
jediný faktor, který ovlivní naši bezpečnost 
a zdraví v obci. Dalším je zejména vybudo-
vání sjezdové rampy a by- passu pro plynulé 
napojení z D 8 na I/9  a zpět po zprovoz-
nění obchvatu (podrobně v minulých čís-
lech Zpravodaje). Bez této investice nebude 
dle našeho názoru obchvat plně funkční, 
neboť se na napojení budou tvořit kolony 
a havárie. Řešíme již s ŘSD několik let. 
Následně budeme chtít po zprovoznění 
obchvatu prosadit instalaci zpomalovacích 
prahů před rovnými úseky silnice v obci, kde 
došlo v minulosti k řadě tragických kolizí 
vozidel s chodci.  K tomu je nutné schvá-
lení změny kvalifikace komunikace na nižší 

třídu. Měření  rychlosti naší policií je i přes 
její maximální snahu vzhledem k současné 
povinnosti označení měřeného úseku bez-
zubé. Běžně se na ulici Mělnická, Zdibská, 
nebo Hovorčovická jezdí večer 90 km/
hod. bez faktické možnosti to nyní ovliv-
nit…..Toto budeme chtít rozhodně změnit!! 
Vodorovné značení křižovatek je samozřej-
mou nutností.
2. Vzhledem k tomu, že jsem byl členem 
OZ poslední 4 volební období a po součas-
ném starostovi p. Hlavínovi jsem již nej-
déle „nepřetržitě sloužící“ zastupitel znám 
tuto problematiku víc než dobře. Musím 
se na ni proto dívat realisticky tak, jak nám 
to umožňuje finanční situace obce a mož-

nosti dotačních titulů. V posledním voleb-
ním období obec vyvinula skutečně mimo-
řádné úsilí, aby prostředky z různých typů 
dotací získala. Něco se podařilo (o tom píše 
na jiném místě p. starosta- např. revitali-
zace historického centra obce), v řadě pro-
jektů obec vybrána nebyla. Mezi priority 
patří jednoznačně na prvním místě kom-
pletní dokončení kanalizace v původní, his-
torické části obce, dále rekonstrukce povr-
chů zbývajících místních komunikací, vyře-
šení odchodu sběrných surovin z centra 
obce a případná revitalizace této lokality 
a projekt zkvalitnění sportovišť, který byl 
opakovaně v posledním volebním období 
neúspěšně podáván. Projekt nové mateřské 

1.  Důležité bude, aby obcí projíž-
dělo opravdu co nejméně aut. Jakmile 
se dostaví obchvat, budeme prosazo-
vat takové úpravy komunikací, které  
zejména řidiče kamionů vyvedou pryč 
z obce. Kruhové křižovatky a přede-
vším zvýšené přechody pro chodce jsou 
v tomto směru účinnějším opatřením než 
zákazy vjezdu, jejichž dodržování musí 
stále někdo kontrolovat. Je ale pravda, 
že jsou to opatření finančně mnohem 
náročnější. Například kruhová křižo-
vatka u kostela by určitě přispěla k větší 
bezpečnosti i přívětivější tváři naší obce.
2. Jasnými prioritami je pro nás dostavba 
kanalizace ve všech částech obce a zpev-
nění co největšího množství místních 
komunikací. Pokud ve volbách uspějeme, 
budou naše první kroky směřovat na kraj 
a  ministerstvo zemědělství a  poku-
síme se získat opakovaně odmítnutou 
dotaci na dostavbu kanalizace. Budeme 
ale usilovat i o dotaci na rekonstrukci 
areálu zdraví, který by mohl poskyt-
nout moderní podmínky pro všechny, 

kteří chtějí v Líbeznicích sportovat nebo 
aktivně odpočívat. Pomýšlíme i na nové 
parkové úpravy v lokalitě Na Rybníčku 
a u zdravotního střediska. Ve vzdálených 
plánech je záměr vybudovat na vhodném 
místě obecní rybník.
3. Myslet si, že vymyslíme před volbami 
zázračný recept na boj s vandalismem, 
by bylo buď bláhové, nebo krajně popu-
listické. Víme ale, kudy se chceme v této 
oblasti vydat. Prověříme možnost insta-
lování kamer v místech, kde k ničení 
obecního či soukromého majetku dochá-
zelo nejvíce. Nemluvíme hned o kame-
rovém systému, protože by byl daleko 
za  hranicemi finančních možností 
obce a také nechceme, aby měli místní 
lidé i hosté dojem, že je stále pozoruje 
„Velký bratr“. Může jít například jen o tři 
kamery – v areálu zdraví a u autobuso-
vých zastávek. Chceme udržet aktivní 
obecní policisty a co nejlépe spolupraco-
vat s policií státní.
4. Ke každému městu i  vesnici patří 
náměstí či náves. Líbeznice potřebují 

takové centrum, kde by se lidé mohli 
přirozeně potkávat a trávit volný čas. 
Náves, „kde by nám bylo dobře“, tu stále 
schází. Rádi bychom v následujících čty-
řech letech dospěli alespoň do stádia 
hotového projektu a dokázali vymyslet, 
jak takovou důležitou proměnu zajis-
tit s ohledem na pozemky i na nezbytné 
investice.
5. Nebudeme slibovat, že všem spolkům 
přidáme, to by bylo laciné. Chceme ale 
zachovat současnou podporu obce pro 
všechny kulturní akce, spolkové a spor-
tovní aktivity. Navíc věříme, že stejně 
jako dosud bude a musí žít většina akcí 
z nadšení a nezištné práce lidí. A tady 
nejde většinou na prvním ani na druhém 
místě o peníze. Někdy bývá důležitější 
najít vhodný prostor či jiným způsobem 
podat pomocnou ruku. Na prvním místě 
proto slibujeme maximální možnou 
vstřícnost a otevřenost všem, kteří při-
jdou s nabídkou pro druhé něco udělat 
či zorganizovat. Rozvoj spolkové činnosti 
chceme zkrátka založit nejen na dota-

cích, ale právě na tomto přístupu 
ke  všem aktivním obyvatelům 
obce. Abychom přece jen na roz-
voj Líbeznice měli více peněz, 
pokusíme se co nejvíce lidí pře-
svědčit, že je správné se do obce 
přihlásit k  trvalému pobytu 
a třeba sem i přenést sídla svých 
firem. Obec to bude moci v dob-
rém oplatit. Uděláme všechno 
proto, aby nezanikla žádná ze 
zavedených líbeznických akcí 
a nové se narodily.

školky je již v realizaci.
3. Vandalismus je problémem celo-
společenským, bohužel není pouze 
problémem Líbeznic. Se zvětšu-

ODS – mARTin KUPKA
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1. Pro dopravu v Líbeznicích je klíčová 
dostavba obchvatu a tím snížení doprav-
ního zatížení v  celé naší obci, snaha 
o dosažení ještě větší bezpečnosti na pře-
chodech pro chodce (dostavba zpomalo-
vacích retardérů, kontrola rychlosti) dále 
dostavba zpevněného povrchu na všech 
obecních komunikacích. Jsme proti 
výstavbě  mezinárodního letiště v areálu 
Aera Vodochody (Respektujeme refe-
renda okolních obcí, které se ke stavbě 
vyjádřily negativně, a nehodláme výstav-
bou dalšího zbytečného letiště snižovat 
hodnotu letiště Ruzyně).

2. Prioritou je dostavba kanalizace 
ve všech částech obce, dostavba mateřské 
školky s větší kapacitou, rekonstrukce 
všech sportovišt v obci (areál zdraví, fot-
balové hřiště), snaha o využití dotačních 
titulů.
3. Bezpečnost a s ní spojený vandalis-
mus v obci patří i mezi naše priority, 
klademe důraz na rozvoj kamerového 
monitorovacího systému a jeho využí-
vání v praxi, čímž se výrazně posílí akce-
schopnost policie, snaha o větší počet 
obecních policistů a zkvalitnění jejich 
práce. 

4. Chceme zamezit dalšímu rozšiřo-
vání obce bytovou výstavbou na úkor 
zemědělské půdy, zmodernizovat střed 
obce, zkvalitnit služby pro občany, 
v základní škole zavést moderní výuku 
a rozšířit oblast zájmových kroužků.
5. Chceme zamezit dalšímu rozšiřo-
vání obce bytovou výstavbou na úkor 
zemědělské půdy, zmodernizovat střed 
obce, zkvalitnit služby pro občany.

VěCi VEŘEJné – TOmáš KRySmAn

jící se obcí se stává život v ní více ano-
nymní a bohužel pro určitou skupinu 
obyvatel je to zástěrka k jednání, které 
poškozuje nás všechny. Místní policie 
dle našeho názoru činí za daného počtu 
svých členů maximum. V příštím voleb-
ním období je plánována větší spolu-
práce a propojenost činností s Policií 
ČR. Uvažuje se také o instalaci kamer 
na vybraná místa v obci. Jedním z prvků 
by však měla být také aktivní pomoc 
občanů a větší všímavost k těmto jevům. 

Prevence a výchova ve škole i v rodině je 
nezbytným předpokladem změny. 
4. Jsem už bohužel (nebo naštěstí) 
v OZ příliš dlouho seznámen s finanční 
realitou a  možnostmi obce. Nechci 
proto slibovat věci, které jsou pouze 
předvolební kampaní a 14 dní po vol-
bách budou odsunuty ze stolu, nebo 
vyvolávat očekávání, která jsou nere-
álná a nesplnitelná. Hlavní priority 
jsou popsány v bodu č. 2.  Jak by tedy 
měla obec vypadat?: místo pro klidný 

život bez VEŠKERÉ TRANZITNÍ 
DOPRAVY, kompletně odkanalizo-
vaná obec s dostatečnou kapacitou čis-
tičky, zrekonstruované a  bezpečné 
místní komunikace, místo se zajiš-
těnými a fungující základními prvky 
života, tzn. kapacitou školy, mateřské 
školky, místem s fungujícím společen-
ským, kulturním a sportovní životem 
a zajištěnou zdravotní péčí. Místem, 
kde se budou občané cítit bezpečně 
a spokojeně.

5. Podpora všech spolků, sdružení, 
sportovních oddílů  a jednotlivých akcí 
se bude odvíjet od finančních možností 
obce a významu jednotlivých aktivit. 
V minulých letech se OZ vždy snažilo 
najít taková řešení, která umožňovala 
přispívat dle svých možností na všechny 
aktivity, které měly smysl a význam pro 
naše občany. Domnívám se, že v tomto 
trendu se bude v novém obměněném 
OZ i nadále pokračovat.

1. Doufám, že se obchvat Líbeznic 
dokončí co nejdříve. Rád bych nechal 
vybudovat časem i kvalitní protihlukové 
bariéry, které by oddělily nový obchvat 
od obytné části Líbeznic. Co se týče 
dopravy, domnívám se, že 40 km rych-
lost pro průjezd Líbeznic je nízká, zvý-
šil bych limit na 50 km, do obytné zóny 
bych snížil rychlost na  30 km, tady 
vidím největší riziko kolize automobilů 
s chodci.
2. Budeme se snažit dokončit všechny 
původně rozdělané projekty. Současné 
dotační tituly se budou vlivem krize 

a omezování státních výdajů snižovat 
a rušit, pokud bude šance na některou 
z dotací dosáhnout, uděláme vše proto, 
aby se tak stalo...
3. Líbeznice se rozrůstají a s největší 
pravděpodobností budou dále rozrůs-
tat, nově přistěhovaní občané hledají 
v Líbeznicích klid, místo pro život, kde 
se nesetkají vandalstvím a kriminalitou. 
Jediná šance, jak tomu dle mého názoru 
zabránit je lépe osvětlit riziková místa, 
zavést kamerový systém a na riziková 
místa posílat obecní policii, pokud se 
objeví skupina potencionálních vandalů. 

4. Dá se toho vymyslet hodně, udělat 
centrální náměstí, postavit park, koupa-
liště…. Otázka je, na co budou peníze, 
rada Líbeznic se musí chovat maxi-
málně odpovědně.
5. V současnosti bych nechal výši dotací 
zájmových sdružení a spolků v současné 
výši, vím, že každé sdružení nebo spo-
lek něco potřebuje, Musím říci, že pro-
středky na spolky se budou navyšovat, 
pokud budou na to prostředky, zadlužo-
vat obec ve prospěch některého ze sdru-
žení nepřipadá v úvahu.

TOP 09 – ARSEn TAKOS

ODS
1.  Grunt František PhDr.  34 ODS manažer marketingu 
2.  Hašková Blanka  35 BEZPP  podnikatelka 
3.  Kupka Martin Mgr.  34 ODS mluvčí vlády 
4.  Doubrava Michal  45 BEZPP restaurátor 
5. Kettnerová Šárka  27  BEZPP floristka 
6.  Zábal Jan  57 BEZPP podnikatel 
7.  Ehrenberger Roman Ing. 44 BEZPP podnikatel 
8.  Zaremba Petr Ing.  37 BEZPP finanční analytik
9.  Havlíček Jan Mgr.  37  BEZPP právník
10.  Brodská Jana Ing.  36 BEZPP spec.v oboru zahrad.arch
11.  Kulhánek Josef   59 ODS zaměstnanec OÚ Líbeznice
12.  Kloutvor Michal Ing.  37  BEZPP manažer
13.  Oliveriusová Sylva  42 BEZPP úřednice 
14.  Jezbera Tomáš  36  BEZPP manažer
15. Hurych Eduard Ing.  66 BEZPP důchodce

SNK Bezpečné Líbeznice
1.  Vondráš Jan Ing.   45 BEZPP manažer
2.  Závorka František Mgr.  54 BEZPP úředník
3.  Lauer Luboš Ing.   46 BEZPP  obchodní ředitel
4.  Novotný Vladimír Ing. PhD.  43 BEZPP technik
5.  Sedlák Rudolf   34 BEZPP  velitel Obecní policie
6.  Voňková Iveta   40 BEZPP  rodičovská dovolená
7.  Vášová Květoslava  60 BEZPP  důchodce
8.  Pour Jan   40 BEZPP  podnikatel
9.  Polakovič Martin   45 BEZPP  skladník
10.  Horák Zdeněk   53 BEZPP  řidič-skladník
11.  Pazdera Václav   35 BEZPP  skladník
12.  Kettner Jindřich   41 BEZPP  podnikatel
13.  Šuhajová Ivana Ing.   56 BEZPP  obchodní manažer
14.  Musilová Jitka   50 BEZPP  podnikatelka
15.  Vančurová Jaroslava   51 BEZPP  laborantka

TOP 09
1.  Takos Arsen Ing.   35 TOP 09 ekonom
2.  Svoboda Petr Ing.   34  TOP 09 učitel,informatik
3.  Honěk Petr MUDr., JUDr. 35 BEZPP lékař a právník
4.  Dlouhý Vladimír  61 BEZPP technik
5.  Chlouba Martin  28 TOP 09 IT specialista
6.  Procházková Michaela Ing.  38 BEZPP marketingový specialista
7.  Kapalová Libuše  30 BEZPP živnostník
8.  Martinková Kateřina 36 BEZPP produkční
9.  Hlaváček Karel Mgr. 35 BEZPP právník
10.  Holič Luboš Ing.  55 BEZPP živnostník
11.  Němcová Lucie  32 BEZPP na mateřské dovolené
12.  Čížková Jana  23 BEZPP živnostník

Věci veřejné
1.  Krysman Tomáš  37 BEZPP živnostník
2.  Iríšek Miroslav  41 BEZPP zaměstnanec ve státní správě
3.  Svobodová Tereza  34 BEZPP Key account specialist
4.  Mariňák Martin  31 BEZPP letecký mechanik
5.  Trgiňa Roman  39 BEZPP živnostník
6.  Krbová Lucie  29 BEZPP asistentka
7.  Červený Jakub  31 BEZPP zaměstnanec DPP
8.  Makal Jiří  32 BEZPP živnostník
9.  Mariňáková Petra  28 BEZPP zdravotní sestra
10.  Krysmanová Adéla  29 BEZPP živnostník
11.  Oliverius Stanislav  36 BEZPP živnostník
12.  Krysmanová Jindřiška 56 BEZPP účetní
13.  Makal Václav  30 BEZPP skladník
14.  Černý Miroslav  28 BEZPP projektant
15.  Wágner Josef  23 BEZPP student

KAnDiDáTní LiSTiny
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TáBOR PRO nEJSTARší SKAUTy A SKAUTKy

S paní Marií Mirtesovou (nar. 1925) 
jsem spolupracoval skoro 30 let. 
Nejprve při jejím podílu na úklidu 
a provozu kostela v Hovorčovicích, 
odkud pocházela. Když před lety 
odešla do  důchodu a  přestěho-
vala se na  líbeznickou  faru, pře-
vz a la  také  péč i  o   zde j š í  kos-
tel. Zprvu se o kostelnickou práci 
dělila s Jaroslavem Novákem, poz-

ději zůstala sama. V této péči byla 
naprosto spolehlivá. Konala ji věrně 
skoro až do své smrti 16. 8. 2010. 
V  sedmdesátých a  osmdesátých 
letech minulého století byly kostely 
naší farnosti ve špatném stavebním 
stavu. Snažili jsme se o jejich opravu, 
ale bylo to něco docela jiného než 
dnes. Do oprav byli zapojeni všichni 
ochotní občané. Mařenka byla v té 

době v plné síle a povzbuzovala nás 
svou pracovitostí. Jednou se roz-
hodla, že vydrhne celý kostel rýžo-
vým kartáčem docela sama. A udě-
lala to. I mimo kostel byla Mařenka 
vždycky připravena pomoci, kde 
bylo třeba. U  známých i  příbuz-
ných. Nejenom ve  zdejší  obci . 
Vždycky jsem Mařence Mirtesové 
za  jej í  práci  i   obětavost děko-

val a slovy oceňoval. Přesto mi při-
padá, že si zasloužila většího uznání 
a  že ji některá ocenění minula. 
Alespoň tedy těchto pár řádků. Paní 
Marie Mirtesová se zasloužila o kos-
tel v Líbeznicích

 Pavel Kuneš,  
bývalý farář v Líbeznicích

VzPOmínKA nA DOBROU DUši LíBEzniCKéHO KOSTELA

Pěkná kaplička P. Marie při silnici k Měšicům 
obnovena byla r. 1820 nákladem hraběnky Anny 
Nosticové, roz. Perier Burget Esquire; posvětil 
kapličku vikář a děkan Fr. Obstzierer z Brandýsa 
n. Lab. Kdy byla založena, není určitě známo; dle 
jejího slohu, stalo se to asi v 2. polovici 18. stol. 
L.P. 1865 dne 28. září vysvětil farář Zimmermann 
nově vystavěnou kapličku na návsi malobaštěcké. 
Hrabě Erv. Nostic daroval cihly, obec poskytla 
ostatní. V pruské okupaci, roku následujícího, četl 
v kapličce polní kaplan, maje altare portatile (pře-
nosný oltář) , mši svatou pro své vojáky Rýňany. 
R. 1867 v den nejsvětější Trojice vysvěcena kap-
lička u V. Báště, byvši dříve opravena a opatřena 
novými obrazy: „Nejsvětější Trojice Boží“, „sv. 
Václav“ a sv. „Martin“. Dřívější obraz sv. Martina 
biskupa, na  prkně malovaný, byl již setlelý. 
Opravu i obrazy pořídil nákladem více než 70 zl 

výměnkář z V. Báště, Jan Srbek. Kaplička tu stojí 
od r. 1741.Na cestě z Líbeznic k Pakoměřicům 
u posledního domku zdejší obce stával dřevěný 
kříž, jejž postaviti dal tehdejší pokoměřický slá-
dek Vlasák na poděkování, že Bůh mu v prů-
myslu jeho žehnal. Kříž byl po čase velmi sešlý. 
Na popud faráře Zimermanna a úředníka cukro-
varu Viléma Kargra postaven nový mohutný kříž 
železný na rozcestí silnic k Březiněvsi a Zdibům 
vedoucích. Na  kříž přispěli: Kontesky Anna 
a Johanna Nostic 20.- zl, rodina Kargrova 15 zl, 
Karel Stříbrný, sládek z Pakoměřic 10 zl, N.N. 
10 zl, občané líbezničtí 17 zl, Jan Fischer, ředi-
tel cukrovaru 108 zl; dohromady 180 zl. Stavbu 
a postavení kříže vedl řed. Fischer. Na den Jména 
blah. P.Marie l.P. 1875 odpoledne ve 2 hodiny 
byl slavně vysvěcen. R. 1903 dne 17. dubna 
prohlásila arcib. konsistoř pražská zámeckou 

kapli v Měšicích za poloveřejnou, tak že mše 
sv. po všechny dny církevního roku, vyjímajíc 
poslední tři dny pašijového týdne, v ní sloužena 
býti může a ti věřící, kteří o nedělích a svátcích 
službám Božím v ní přítomni jsou, vyplňují při-
kázání církevní tak, jako by ve svém farním kos-
tele službám Božím obcovali. R. 1910 rozšířen 
hřbitov tím způsobem, že se ke hřbitovu dosa-
vadnímu přidělila zádušní zahrada na jižní straně. 
Za pozemek ten zaplaceno do zádušní pokladny 
1012 K. Celá úprava hřbitova i s pozemkem stála 
5040 K 82 h a přišlo na jednotlivé obce: V. a M. 
Bášť 678.50 K, Bořanovice-Pakoměřice 1114.32 
K, Březiněves 557.50, Líbeznice 1175.90, Sedlec 
282.80, Hovorčovice 351.-, Měšice 880.80 K.

Převzato z líbeznické kroniky

Bylo nebylo. Za devatero horami a devatero 
řekami ležel skautský tábor. Nebo to tak aspoň 
připadalo všem účastníkům, protože je letos 
čekala cesta pěšky. Jářku, dobrých 90 kilometrů 
ve 2 dnech, s věcmi na cestu a na spaní s sebou 
na zádech. Pro mnohé to znamenalo vystříz-
livění do tvrdé reality. Ale nikdo se nenechal 
zlomit a  nakonec tuto cestu všichni poko-
řili. Mají všichni můj obdiv. Poklidné první 
dny tábora rozvířily vodní želvy, které dru-
žiny dostaly spolu s akváriem v rámci celotá-
borové hry, a o které se pak musely nadále sta-
rat. Ještě větší rozruch vyvolal příjezd rockové 
hvězdy Jirky Růžičky, rodáka z Měšic, toho 
času bydlícího v  Praze. Vlastně se jednalo 
o pozdní příjezd jednoho z vedoucích, který 
ovšem neměl nejmenší tušení co ho v tábořišti 
čeká. Vylepené plakáty lákající na večerní kon-
cert, dav pištících fanynek toužících po auto-
gramu nebo alespoň po dotknutí se slavné 
rockové hvězdy... Po dlouhých bojích se poda-
řilo mistra uchránit, jeho následný improvizo-
vaný sólový koncert na akustickou kytaru spolu 
s mohutným povzbuzování z publika byl roz-
hodně nezapomenutelný. Tábor pokračoval 
ve velkém stylu dál, ať už se to týkalo propraco-
vané hry inspirované pevností Boyard, fyzicky 
náročného závodu družstev s velkou pneuma-

tikou v členitém terénu, boje o totem, střelby 
z flusaček na cíl či indiánské sauny. Ke slovu 
přišly i nejrůznější výrobní aktivity, jako třeba 
pletení proutěných košíků, vázání knih či 
výroba sádrových masek na obličej, odpočin-
kový program v podobě masáží, lázní nebo les-
ního letního kina, stejně tak jako práce nutná 
pro chod tábora – příprava dříví na  oheň, 
vaření v kuchyni, úklid a hlídání tábořiště – 
o vše se postarali sami účastníci. Aby byl pro-
gram opravdu vyvážený, došlo i na vzdělávací 
prvky, diskuzní programy, večerní táboráky či 
pomoc lesákům. Samotný závěr pobytu byl 
poznamenán vytopením tábořiště. Ploučnice 
se bez našeho svolení rozhodla zkrátit si řečiště 
s mnoha meandry a vzít to k cíli nejkratší ces-

tou. Překvapeně jsme uprostřed noci sledovali, 
jak voda postupně zaplavuje lavice v  jídelně, 
pak už olizuje stoly a nakonec nechybělo moc 
a pokořila i střechu. Místo odpočinku nás tak 
čekala opakující se evakuace táborového vyba-
vení do vyšších poloh mimo dosah vodního 
živlu. Bourání táborových staveb pak pro-
bíhalo poněkud netradičně z  kánoí, aspoň 
u toho mohl člověk sedět. :-) Neuplavaly nám 

želvy ani žádné drahé táborové vybavení, nao-
pak nám celý ten pobyt připlavil spoustu zku-
šeností a věcí, které nás obohatily. Jak vždycky 
říkal můj starší bratr – zážitek nemusí být 
dobrý, ale musí být silný. Aby si ho všichni 
zapamatovali a  nezapadnul v  šedi běžných 
dnů…

Vojta Ovečka – Lachtan

KAPLiČKy V OKOLí LíBEzniC

VEŘEJná SBíRKA
Skautské středisko „WILLI“ Líbeznice 
uspořádalo veřejnou sbírku na  stavbu 
nového „Skautského komunitního a rodin-
ného centra WILLI“. První sbírka se 
uskutečnila v rámci Dětského dne 5. 6. 2010 
a získali jsme celkem 2608,- Kč. Podruhé 
jsme sbírku uspořádali během Líbeznického 
posvícení 11. 9. 2010, kde se nám podařilo 
vybrat 11 118,- Kč. Chtěla bych touto ces-
tou moc poděkovat všem, kteří nás podpořili 
za  jejich příspěvek a  pomoc! Bohužel 
tyto částky nejsou stále ještě dostatečné 
na  požadovanou spoluúčast z  dotace 
na  stavbu skautského centra. Prosíme 
proto, pokud byste ještě chtěli pomoci, 
můžete nám přispět na  konto veřejné 
sírky, číslo účtu: 237134875/0300 nebo 
nabízíme vystavení darovací smlouvy pro 
odečtení daně z příjmu. (tel. 604/257978). 
 
Za všechny   líbeznické světlušky, vlčata, 
skautky, skauty, rovery, rangers, oldskauty 
a vedoucí

 
Ing. Ivana Krausová



Zpráva o  16. Vešlapu Povodím 
Mratínského potoka, který se konal 
v  sobotu 18.9.2010 se startem 
na hřišti v Líbeznicích. Zúčastnilo 
se 57 cyklistů a 35 pěších z toho 8 

dětí a 1 pes.  Účast byla proti jarním 
pochodu slabší, protože byly v okolí 
jiné zábavné akce. Využily se trasy 
kratší i obtížnější, ale v cíli všichni 
účastníci vyjádřili  spokojenost. 

Příznivé bylo i počasí a závěr v cíli 
s občerstvením naším a pana Stibala, 
které  nám poskytl  v   klubovně 
na hřišti, za což mu vřele děkujeme.
Zv e m e  Vá s  n a   j a r n í  p o c h o d 

v  roce 2011, informace budou na  
www.pochod.unas.cz 

Vaši pořadatelé 

Stonožka Líbeznice, o. s. je nezisková organizace, která chce nabídnout dětem (a do budoucna  
i dospělým a seniorům) z Líbeznic a okolí více možností, jak zajímavě a smysluplně využít volný čas.

Líbeznická Stonožka nABízí: 
Keramická dílna - pro děti 5 – 9 let, pondělí od 15.15 do 16.15 hod.

Hrátky s angličtinou - pro děti 5 – 7 let (začátečníky i mírně pokročilé), středa od 14.15 do 15.00 hod.

Dramaťáček – aktivní pohybově - dramatický kroužek pro děti 5–10 let, středa od 17.00 do 18.00 hod.
(pod vedením zkušené lektorky pí. Zdenky Fleglové z Českého rozhlasu) 

Tvůrčí dílna –  tvoření za pomocí různých technik i materiálů pro děti 5–8 let, čtvrtek od 15.00 do 16.00 hod.                                                                                                            

modelářská dílna –  zasvěcení do tajů modelářství pro děti (zejména kluky) 6–9 let, čtvrtek od 16.00 do 17.00 
hod.(pod vedením zkušeného modeláře Království železnic p. Petra Štikara)

Jednotlivé kroužky otevřeme po přihlášení minimálního počtu dětí (podle zaměření 8 – 10). Svojí činnost 
bychom rádi zahájili již v prvním říjnovém týdnu.

Na Vaše přihlášky, podněty i dotazy se těší Ing. Miriam Kupková 
(kontakt: 604 251 990, e-mail: mmkupka@seznam.cz)

Pojďte si hrát se stonožkou!

inzERCE

O b e c  B a r á č n í k ů 
Líbeznice děkuje paní 
m a r i i  m i n a r i kové 
z a  s p o n z o r s k ý 
d a r ,  p a n í  g a l i n ě 
P o l e d n o v é 
S t u d e n é , L u c i i 
V ö r ö s o v é  z  O Ú 
L í b e z n i c e  a  p a n í 
u č i t e l c e  P e t ř e 
S k v a r i l o v é  z e  z š 
z a  v ý p o m o c  p ř i 
p e č e n í  k o l á č k ů 
na posvícení.
 

Věra Vörösová
Syndička OB



inzERCE

     
pondělí  čtvrtek 9  12 hodin 

 

cvičení pro děti od 3 měsíců do 4 let 
pohybové a vzdělávací aktivity          

pro maminky s hlídáním dětí 
výtvarné aktivity pro děti i rodiče 

společná herna 
hlídání dětí 

         




Angličtina pro děti i dospělé 

výtvarné kroužky pro děti a teenagery 

aerobic a tance pro děti 

logopedický, dramatický kroužek a flétnička 

cvičení pro těhotné spojené s besedami              
s porodní asistentkou 

nápravy SPU (dysgrafie, dyslexie,…) 

sportovní hry pro děti, judo 

 810 151 117 1718 1819 1920 

PO 
DOPOLEDNE V POHYBU  
CVIČENÍ DĚTI, MAMINKY, 

SENIOŘI 

ANGLIČTINA 
PRO          

NEJMENŠÍ 

HRAJEME SI 
NA DIVADLO 

MAŘENKO, 
ŘEKNI Ř! 

ANGLIČTINA 
DOSP.       

ZAČÁTEČNÍCI 

ANGLIČTINA 
DOSP.        

POKROČILÍ 

ÚT 
HERNA S PROGRAMEM   
ODDĚLENÝM PRO DĚTI        

A MAMINKY 

VÍLY    
AMÁLKY  

TANEC 

VÍLY     
AMÁLKY  

TANEC 

VADY 
NEJSOU NA 

ZÁVADU 
TĚHOTENSTVÍ V POHODĚ 

ST DOPOLEDNE BEZ MAMINEK POHODOVÁ 
FLÉTNIČKA 

AEROBIC      
S KAČKOU 

AEROBIC     
S KAČKOU 

AEROBIC    
S KAČKOU  

ČT DOPOLEDNE 
V POHYBU 

TVOŘIVÉ     
DOPOLEDNE  

HERNA             
S PROGRAMEM 

ŠIKOVNÉ 
RUČIČKY 

ŠIKOVNÉ  
RUČIČKY 

MULTI
MEDIÁLNÍ 
VÝTVARKA 

PRO           
TEENAGERY 

  

PÁ

NE 

MONOST KOMERČNÍHO PRONÁJMU  OSLAVTE NAROZENINY VAŠICH DĚTÍ                 
V POHODĚ! PŘIPRAVÍME PROGRAM OSLAVY A ZAJISTÍME VEŠKEROU ZÁBAVU!         

Volejte M. Jahodovou: 724 933 821. 

1012 

Centrum pro rodinu POHODA provozuje o.s. Bašť se baví                   
za přispění obce Bašť                    

.bastsebavi.cz   bastsebavi@email.cz   tel.: 774 258 008 

NOVĚ      
  

OTEVŘENO 

ZAHÁJENÍ        PROVOZU  13. 9. 2010  

Změny v rozvrhu aktivit, kurzů a kroužků vyhrazeny. 











   

Fasádní a míchací centrum

• ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY • 
•  BARVY •  DROGERIE •

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00

Mělnická 39
Líbeznice

mobil: 603 535 608

8 Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice• redakčně zpracovali členové Výboru pro kulturu, mládež a styk s veřejností
• náklad 700 ks • distribuce zdarma • graf ická úprava a tisk:  YellowMeloun s.r.o. - Radek Blažej •

Dne 1. září 2010 bylo 
n a   Z á k l a d n í  š k o l e  
v   L í b e z n i c í c h  s l a v -
nostně  přiv í táno 61 
pr v ňáčků . Je  to  ne j -
více dětí za posledních 
několik let. S narůstem 
žáků narůstají ale i pro-
blémy s   nedostatkem 
místa  ve   školní  dru-
žině. Zřizovatel školy, 
Obec Líbeznice, vznik-
lou situaci velmi rych-
lým a operativním způ-
s o b e m  v y ře š i l . 

Byla zahájena výstavba nového pavilonu v areálu školy, kam bude 
družina umístěna.  Ve školním roce 2010/2011 byly tak v poslední 
dvacetileté historii líbeznické školy otevřeny 3 první třídy. V těchto 
třídách působí  kvalifikováné kantorky s letitou pedagogickou praxí. 
Pro více žáků jsme rozšířili nabídku mimoškolních aktivit, zájmo-
vých kroužků, ale i řadu zajímavostí ve výchovně vzdělávacím pro-
cesu. Ať už se jedná o výuku pomocí moderních interaktivních 
tabulí nebo zakomponování  různých projektů do vyučování (více na  
www. zslibeznice.cz). Přejeme všem nově přijatým žákům hodně 
školních úspěchů a  jejich rodičům mnoho trpělivosti při plnění 
základních povinností spojených se školou. 

Mgr. Ivana Pekárková, ředitelka školy

1. září jsme v naší mateřské škole zahájili nový školní rok. Ale ani 
během prázdnin  nebyla naše mateřská škola opuštěna.  Na základě 
poskytnutých finančních zdrojů od zřizovatele Mateřské školy 
Líbeznice, mohlo dojít ke kompletní rekonstrukci elektroinsta-

lace a násled-
nému vyma-
l ov á n í .  Pro 
zútulnění tříd 
byly položeny 
nové, měkké 
koberce. Ani 
na   šatny  se 
nezapomnělo. 
D ř e v ě n é 
o b l o ž e n í 
n a   s t ě n á c h 
dostalo nový 
nátěr  ladíc í 
s   b a r v o u 
krytů na radi-

átorech, které byly vybaveny novými regulačními kohouty. S koneč-
ným doladěním interiérů nám velmi pomohla paní Kovářová, 
maminka Lucinky a Kačenky z naší školky. Malby na stěnách, deko-
rativní obrázky a nástěnky v šatnách sama navrhovala a malovala. 
Tímto sponzorským darem nejen zpestřila prostory školky, ale udě-
lala velkou radost všem dětem i zaměstnancům. První den v nově 
upravených třídách přivítaly nové kamarády děti, které navštěvo-
valy naší mateřskou školu i v minulém školním roce, veselou písnič-
kou. Devatenáct nových dětí se zapojilo do her ve třídách i do spor-
tovních aktivit na školní zahradě. Pár slziček, které ukáply při lou-
čení s rodiči, brzy vystřídaly veselé úsměvy. Vzhledem ke kapacitě 
stávající mateřské školy nebylo možné uspokojit všechny zájemce 
o předškolní vzdělávání. Proto rozhodla obec Líbeznice o výstavbě 
nového pavilonu na pozemku naší základní školy. Projekt je připra-
ven pro 25 dětí předškolního věku a 25 žáků, navštěvujících školní 
družinu. Ukončení stavby je plánováno na měsíc říjen. Zápis pro 
zájemce do nové budovy mateřské školy je závislý na termínu dokon-
čení stavby a její kolaudaci. Přesné datum zápisu bude zveřejněno 
na webových stránkách MŠ www.mslibeznice.cz. Společně dou-
fáme, že i v nových prostorách mateřské školy budou spokojené děti, 
rodiče i zaměstnanci. 

Mgr. Martina Podlipná, ředitelka MŠ

zAHáJEní šKOLníHO ROKU

zAHáJEní šKOLníHO ROKU 
V mATEŘSKé šKOLCE


