
Vážení spoluobčané, 
v  podzimním čísle Zpravodaje jsem Vás poměrně 
obsáhle informoval o  všech souvislostech pro-
blémů s  rozpočtem Státního Fondu Dopravní 
Infrastruktury(SFDI) a jeho možných dopadech na náš 
obchvat. Stavba nakonec po naší intervenci v červnu 
2009 u náměstka ředitele SFDI ve druhé polovině roku 
plynule pokračovala, přestože konsorciu stavebních 
firem nebyly státem propláceny od května žádné fak-
tury!! Dluh ve výši téměř 120 mil Kč byl celý uhrazen až 
na počátku tohoto roku!
V   letošním roce jsou zatím uvolněny na výstavbu 
jen cca desítky milionů Kč. To pro ŘSD znamená, že 
v současné době jsou realizovány takové práce, které 
nejsou příliš náročné investičně, ale zejména časově. 
Jedná se hlavně o dokončení nového mostu směrem 
na Bašť, vybudování nového mostku v místě napojení 
obchvatu na I/9 (nová objízdná silnice je jen provizorní) 
a retenční nádrže pod benzinovou pumpou na opačném 
konci obchvatu. Až budou tyto části stavby dokončeny, 
bude vše připraveno k zahájení finální části projektu 

– dokončení  mimoúrovňové křižovatky a pokládání 
povrchů. Na tuto část projektu bude nutno uvolnit 
z fondu ještě přibližně 300 mil Kč. Budeme usilovat 
o to, aby tyto prostředky byly uvolněny celé na rok 2011. 
Jakmile dojde po volbách ke jmenování nového vedení 
Ministerstva dopravy, případně SFDI zahájíme inten-
zívní jednání.
Vzhledem k tomu, že jsem velmi často dotazován také 
na problematiku tzv. „Obchvatu  Březiněvsi“, uvádím 
několik základních informací k tomuto nesmyslnému 
záměru. Již po zahájení výstavby našeho obchvatu 
v říjnu 2008 jsme byli informování, že obec Březiněves 
zahájila kroky k výstavbě obchvatu na II/243, která 

by vyvedla budoucí dopravu z Pražského silničního 
okruhu kolem Březiněvsi  s vyústěním u čerpací sta-
nice zpět na II/243. Tento záměr, tvářící se jako bohu-
libý pro občany této obce, však má ve skutečnosti zcela 
jiný podtext; zhodnotit cenu polí soukromých vlast-
níků vybudováním průmyslové zóny a takto zajistit její 
dopravní obslužnost!
V srpnu 2009 byla zpracována EIA – studie vlivu 
na životní prostředí, kde zpracovatel dle našeho názoru 
(a nejen  našeho) zcela záměrně a úmyslně ignoroval 
řadu zásadních faktů – zejména nepočítal s odvedením 
dopravy z II/243 na náš obchvat. Tzn. posuzoval stav 
jako by i po dokončení našeho obchvatu přes Březiněves 
mělo nadále jezdit stejné množství aut, ignoroval navíc 
skutečnost, že z okruhu žádný sjezd na Březiněves 
s vyvedením tranzitní dopravy není a dále uváděl řadu 
zkreslených  údajů o dopravním  zatížení. Proti výsled-
kům EIA podala nejen obec Líbeznice, ale další tři 
občanská sdružení v Líbeznicích a Bořanovicích v ter-
mínu námitky. Obec podala následně v dubnu letoš-
ního roku námitky také proti vlastnímu posudku EIA, 
který nerespektoval řadu faktů, a zejména skutečnost, 
že na náš obchvat má být podle posledního aktualizo-
vaného výpočtu dopravního zatížení převedeno 70 % 
veškeré tranzitní dopravy z II/243.
Veřejné projednávání EIA proběhlo za  dosti hek-
tické atmosféry dne 18. 5. 2010 v Březiněvsi, za účasti 
úředníků magistrátu, zpracovatele EIA, zpraco-
vatele posudku a  dotčených obcí. Z  naší strany 
byly předloženy dokumenty dokladující, že žádný 
obchvat kolem Březiněvsi není potřeba, neboť tran-
zitní doprava bude vyvedena přes sjezdovou rampu 
z D8 na tzv. Staré poště na náš obchvat. Vybudování 
průmyslové zóny s vyvedením na II/243 by zname-

nalo naopak další dopravní zatížení naší obce. Obec 
Líbeznice požaduje proto zpracování tzv. nulté 
varianty záměru se zahrnutím předpokládaných  
budoucích dopravních zátěží – tzn. projekt jako nepo-
třebný nerealizovat. Pokud by měl záměr i nadále 
pokračovat, budeme nuceni vzhledem k porušování 
Zákona č.258/2001 Sb. o Ochraně veřejného zdraví 
podat žaloby na příslušné instituce z důvodů pokraču-
jícího překračování limitů hlučnosti a prašnosti v obci, 
které mají být výstavbou našeho obchvatu jednou pro 
vždy odstraněny.

Ing. Jan Vondráš 
předseda Výboru dopravy ZO, OI Bezpečné Líbeznice
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OBCHVAT OBCE – sOučAsný sTAV
A jAk zAsTAViT VýsTAVBu OBCHVATu BřEziněVsi.

Svá životní jubilea oSlavili tito naši Spolubčané:
únor: Jaromír Klácel, Miloslav Beránek, Josefa Kodetová, Naděžda Kulhánková, Jiří Vacek, Jarmila Procházková

březen: Jiřina Kettnerová, Ján Ženčuch, Jarmila Vacková, Drahomíra Urbanová, Josef Ulman, Miluše Vyhnalová, Marie Blažejová, Antonie Kovalová, 
Zdenka Jandečková, Zdeňka Suchá

duben: Věra Rosůlková, Věnceslava Pospíšilová, Marie Luková, Zdeněk Luka, Vratislav Endál, Miroslav Krbec, Karel Černý, Julie Vyhlídalová, Štefana Holubová

GARÁŽOVÁ VRATA

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice

tel.:     +420 272 705 984
fax.:    +420 272 700 252
mobil: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz

VJEZDOVÉ BRÁNY · PLOTOVÉ SYSTÉMY

www.vasevrata.cz

· POHONY VRAT A BRAN · PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE 
· MARKÝZY · ZÁVORY · HLINÍKOVÉ PERGOLY

inzERCE

 PRODEJ PÍSKU  ZEMINY 
KAMENNÉ DRTI  ODVOZ SUTI 

a jiných materiálů.

TEL.: 775 931 640 
775 937 958

I když předpověď počasí na sobotu, dne 27. 3. 
2010 nebyla valná, nenechali jsme si zkazit náladu. 
Další z oblíbených výletů pořádaných skautským 
oddílem rodičů s dětmi Tornádo byl totiž tady. 
V hojném počtu 23 dospělých a 16 dětí jsme tedy 
nastoupili v devět hodin ráno do autobusu a vyra-
zili nikoliv po dálnici, ale po krásných středočes-
kých vískách a městečkách směr Libotenice. 
Ptáte se, kde to je a proč právě tam? Jedná se o ves-
ničku poblíž Litoměřic, která je významná tím, že 
zde v kulturním domě sídlí Galerie kraslic. A také 
tady před dvanácti lety založili Asociaci malířek 
a malířů kraslic. Dva týdny před Velikonocemi to 
tedy bylo přímo ideální místo pro návštěvu. Ihned 
po příjezdu jsme si vychutnali vystoupení místního 
dívčího pěveckého sboru a potom jsme se již mohli 
rozptýlit po sále a prohlížet si nejrůznější techniky 
zdobení vajec od batikování přes vyškrabování až 
po nalepování slámy. Mě, coby rodačku z Moravy 
nejvíce zaujala metoda zdobení pomocí duší 
z jezerní sítiny, se kterou jsem se do té doby nikdy 
nesetkala. Ale ještě více než my dospělí si galerii 
užily naše děti. Dostaly totiž možnost voskem si 
ozdobit své vlastní vajíčko a v krabičce si ho odvézt 
domů. První pokusy některých byly sice trochu 

rozpačité, ale postupem času se každému podařilo 
vytvořit unikátní dílo. A ti rychlejší si stihli ještě 
nazdobit i velikonoční perníček, který ale snad 
všichni ještě před příjezdem do Líbeznic snědli. 
Potom jsme si ještě dali v místní restauraci oběd 
a  vyrazili na  další štaci. Tou byl vodní hrad 
v Budyni nad Ohří. Tady na nádvoří jsme poprvé 
a naposledy za celý den trochu zmokli, ale to už nás 
milá paní průvodkyně odváděla do vnitřních pro-
stor hradu, kde nám ukázala mimo jiné alchymis-
tickou dílnu, kde se v dobách Rudolfa II. pokou-
šeli za finanční podpory tehdejšího majitele Jana 
Zbyňka Zajíce z Hazmburku vyrobit zlato. A prý 
se jim to i povedlo. Říká se, že zlatý poklad je stále 
ukryt někde na hradě, a nikdo jej dosud nenašel! 
V místnosti v prvním patře nás potom nejvíce 
zaujal u stropu pově-
šený vycpaný krokodýl, 
kterého si přivezl roku 
1518 tehdejší majitel 
z  Egypta . Krokodýl 
prý  obýval  někol ik 
týdnů vodní příkop 
hradu a kradl místním 
slepice, než pošel.

Na závěr jsme si ještě prohlédli velikonoční výstavu 
pořádanou v prostorách hradu a vydali se k auto-
busu. Ten na nás trpělivě čekal a poté, co jsme se 
všichni nalodili, vyrazil s námi za veselého zpěvu 
našich nejmenších směr Máslovice.
V této vesnici se nachází dost unikátní muzeum 
másla a cukru. Bylo velmi zajímavé prohlédnout si 
nejrůznější pomůcky, které k výrobě másla sloužily. 
Víte například, co je to trdlo? Jde o rýhovaný vále-
ček, pomocí kterého se hnětlo máslo, aby se zbavilo 
zbytku podmáslí. 
Když jsme vyšli z muzea, zjistili jsme, že před-
pověď počasí meteorologům naštěstí moc nevy-
šla. Svítilo totiž nádherně sluníčko. A v takovém 
počasí by bylo škoda nasednout do  autobusu 
a jen tak si odjet, zvlášť když dolů k Vltavě vede 
od muzea krásná naučná stezka. Tou jsme došli až 
k přívozu, kde jsme si ještě jednou vychutnali jarní 
sluníčko, děti nakrmily kachničky, a mohlo se jet 
do Líbeznic.
Domů jsme dorazili kolem 17. hodiny a hned jsme 
si vystavili dětmi nazdobená vajíčka z Libotenic. 
Při pohledu na ně si vždy vzpomeneme na mimo-
řádně vydařený výlet, a hlavně na paní Olinku 
Opletalovou, která jej celý zorganizovala a v prů-
běhu dne nám dělala obětavou průvodkyni. Moc jí 
za to děkujeme.
A co říct na závěr? Příští výlet se uskuteční zase 
na podzim. Pojeďte s námi i Vy.

Pavla Zarembová, 
skautský oddíl Tornádo

VýLET DO LiBOTEniC, BuDYně nAD OHřÍ A MÁsLOViC

S t a v e b n í  f i r m a

ZEDNICTVÍ

Miroslav Holeček
 realizace staveb
 fasády a sanační omítky
 zámková dlažba
 ploty a oplocení
 obklady a dlažby
 rekonstrukce objektů

Tel.: 775 931 640, 775 937 958
e-mail: mi.holecek  seznam.cz

VÝKUP AUT

Pražská 140, 
Neratovice – Byškovice 277 11 

Tel.: 315 684004, 
mobil: 608 284821

 Zprostředkování prodeje 
 Povinné ručení, 
 Havarijní pojištění

a u t o b a z a r

REfEREnDuM A VOLBY V LÍBEzniCÍCH
• REfEREnDuM o záměru 
rozšířit letiště Aero Vodochody 
na veřejné mezinárodní letiště
Přináším Vám výsledky místního referenda k záměru 
rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní 
letiště, které se konalo souběžně s parlamentními vol-
bami:
Účast 54,65 % - 775 osob z 1418 oprávněných voličů 
(podle zákona je třeba minimální účast 35 %). 
Odpověď na 1. otázku  - (souhlas se záměrem) - 
NE!  629 z 775 účastníků referenda – což je 81,16 % 
Odpověď na 2. otázku - (zda má obec vystupovat proti 
tomuto záměru) – ANO!  643 ze 775 – což je 82,96 %.
Referendum je tudíž pro představitele obce jak sou-
časné, tak i budoucí, kteří vyjdou z výsledků podzim-
ních komunálních voleb, závazné.  

• VOLBY do Poslanecké sněmovny
Celostátní výsledky parlamentních voleb jistě všichni 
znáte, pro zajímavost si můžete porovnat místní 
výsledky voleb do poslanecké sněmovny za volební 
okrsek Líbeznice:
Z celkového počtu 1374 oprávněných  voličů, při 
volební účasti 69,72 % a počtu 941 platných hlasů  
vyplývá toto pořadí stran podle počtu obdržených 
hlasů:

1. ODS  291 (30,92%)

2. TOP 09  173 (18,38%)

3. VV  152 (16,15%)

4. ČSSD  133 (14,13%)

5. KSČM   73 (7,75%)
 

Děkuji všem za nadprůměrnou účast při parlament-
ních volbách a gratuluji k dosaženému výsledku. Stejně 
tak děkuji těm, kteří se zúčastnili místního referenda 
k záměru rozšíření letiště Vodochody.  Rád bych 
poděkoval i všem členkám obou volebních komisí, 
které měly průběh volebního víkendu na starost.

Otakar Hlavín

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



Vážení občané,

tentokrát nemám téměř žádné pozitivní zprávy. 
Postupně se dozvídáme, že téměř všechny žádosti  
o dotace byly zamítnuty. Regionální operační pro-
gram (ROP) Středočeského kraje, rozdělující pro-
středky Evropské unie, má pod novým vedením 
kraje navíc nové kritérium, které má zmírňovat „dis-
paritu mezi obcemi a regiony“. Takže naše žádosti 
o dotace z tohoto programu jsou předem odsou-
zeny k zamítnutí, neboť proti obcím s vyšší neza-
městnaností nemáme šanci uspět. Z tohoto důvodu 
(-22 bodů hodnocení) byla například zamítnuta 
žádost o dotaci na obnovu sportovišť v areálu zdraví. 
Přitom příprava všech požadovaných podkladů pro 
podání žádostí je časově i finančně náročná a vidina 
úspěchu je vzdálenější než kdy předtím.
O dotaci na dostavbu kanalizace žádá obec z růz-
ných dotačních titulů (Kraj, ministerstvo země-

dělství, SFŽP) již od roku 2004. Poslední dotaci 
na  kanalizaci ve  výši 3,4 mil. Kč jsme dostali 
od Středočeského kraje právě v roce 2004, od té 
doby jsou všechny další žádosti zamítány. Přesto 
výstavba  kanalizace postupně pokračuje, byť pod-
statně pomalejším tempem.
Znovu musím konstatovat, že pro obce by bylo 
mnohem výhodnější, kdyby místo nejrůznějších 
dotačních titulů dostávaly každoročně poměrnou 
část financí na určený okruh investičních akcí, které 
by postupně realizovaly podle svých priorit, pro-
tože rozhodovat z centra o tom, která žádost je 
potřebnější, asi dost dobře nelze.
Před nedávnem byl zaveden místní rozhlas 
i do částí obce, kde dosud nebyl slyšet. Prosíme vás 
o vaše připomínky k hlasitosti či srozumitelnosti 
rozhlasových relací  na e-mail obce: obec@libez-
nice.cz nebo tel.č. 283 981 058, podle nichž bude 
firmou upravena hlasitost nebo natočeny repro-

duktory tak, abyste byli 
spokojeni. 
Zastupitelstvo obce 
se na svém posledním 
z a s e d á n í  z a b ý v a l o 
mimo jiné také otázkou 
nedostatečné kapacity mateřské školy a rozhodlo 
požádat o stavební povolení podle připraveného 
projektu a vypsat veřejnou zakázku na dodavatele 
stavby tak, aby během prázdnin bylo možno stavbu, 
obsahující jednu třídu MŠ pro 25 dětí a jednu třídu 
školní družiny rovněž pro 25 dětí, zahájit. O tom, 
zda bude stavba zahájena a o  jejím případném 
financování rozhodne zastupitelstvo obce na svém 
červnovém zasedání.

Přeji Vám hodně zdraví a pohody.
Otakar Hlavín

sLOVO sTAROsTY

VEjšLAP POVODÍM MRATÍnskéHO POTOkA PO PATnÁCTé

V sobotu 8. května 2010 si všichni příznivci líbeznické Šlápoty nazuli kecky 
či dofoukli duše a za dvacet kaček vyrazili po polních cestách a přes okolní 
vísky do Brandýsa nad Labem. Pro pěší byla připravena 13 km dlouhá trasa 
přes Hovorčovice, Veleň, Přezletice a Popovice. Pro cyklisty byly trasy připra-
vené dvě. První 34 km pro ty zdatnější přes Hovorčovice, Veleň, Přezletice, 
Zápy, Káraný, Otradovice a Hlavenec. Druhá o fous kratší 28 km trasa. 
Výborně značená cesta rychle ubíhala a předtím, než nás dovedla bezpečně  
k cíli, jsme se mohli pokochat zříceninou hradu v Jenštejně, pomníkem Karla VI . 
a sv. Huberta v Hlavenci, kostelem sv. Václava a Panny Marie ve St. Boleslavi 
a zámkem, katovnou či muzeem v Brandýse nad Labem. V cíli nás čekalo 
obrovské překvapení v podobě bohatého občerstvení!!! Najedení a napití jsme 
se pomalu vraceli k domovu. Na tachometru nám přibylo dalších 13 km. Cíli 
zdar a příště nazdar. Jako účastníci cyklotrasy číslo 1, bychom chtěli velice 
poděkovat za kvalitní organizaci a vzdát hold všem nadšeným organizátorům. 
Startu na fotbalovém hřišti se zúčastnilo: 81 mužů, 100 žen a 27 dětí.

Nejstarším účastníkem byl muž ročníku 1931 a dvě ženy ročníku 1935. 
Nejmladšími dětmi byly děti chlapec a děvče v kočárku ročník 2009 s rodiči. 
Pro zajímavost největší zastoupení měl ročník 1951 s účastí 7 žen a 4 muži.
Dárečkem od pořadatelů bylo zajištění prohlídky zámku, katovny a muzea 
v Brandýse nad Labem, kde byl cíl. Byly předány diplomy, zajištěné občerst-
vení a příjemné posezení na nádvoří muzea. Za toto vše děkujeme těmto 
sponzorům: Globus Čakovice, Oblastní muzeu Brandýs nad Labem Stará 
Boleslav, Obecní úřad Líbeznice, Sokol Líbeznice a Líbeznickým zahrádká-
řům. Na podzimní 16. „Vejšlap“ se s Vámi těší na shledání pořadatelé a účast-
níci vejšlapu současného. 

Vážení spoluobčané,
ráda bych vás informovala o dění na naší 
základní škole. Dne 22.února 2010 se usku-
tečnila matematická soutěž Pythagoriáda 
pro žáky 6. a  7. tříd. I  přesto, že účast 
byla dobrovolná, se jí zúčastnilo 18 žáků  
ze 6. ročníku a 8 žáků ze 7. ročníku. K dal-
šímu postupu nejlepšímu řešiteli Richardu 
Janů ze 6.A chyběl pouze jeden bod. Chtěla 
bych tímto pochválit všechny zúčastněné 
a  popřát dalších úspěchů v  řešení mate-
matických úloh. Dále jsme se zúčastnili 
soutěže Matematický klokan 2010, která 
proběhla  v  rámci naší republiky dne  
18. března 2010. Tentokrát se jí v rámci 
výuky ve svých kategoriích zúčastnili všichni 
žáci od druhých tříd po devátou třídu. První 

místa v jednotlivých kategoriích obsadili:  
Adéla  Houštecká v kategorii Cvrček 
(2.-3. třídy), Nela Šoltysová v kategorii 
Klokánek (4.-5.třídy), Eliška Böhmová 
v kategorii Benjamín (6.-7.třídy), Štěpán 
Koubek v kategorii Kadet (8.-9.třídy). 
Výsledky jsme odeslali k dalšímu zpra-
cování. Máme radost, že naše žákyně 
Adéla Houštecká z 2. B obsadila ve své 
kategorii 3. místo v okrese Praha-východ. 
Obstála ve  velké konkurenci, neboť 
v  její kategorii soutěžilo 1 060 žáků. 
Blahopřejeme a budeme se těšit na další 
úspěchy našich žáků.

Mgr. Lada Šoltysová

Vážení spoluobčané,
v našem sboru dobrovolných hasičů Líbeznice došlo za poslední období 
k několika změnám, o kterých bych Vás chtěl informovat. Od 1. 1. 2010 je 
zvolen starostou SDH Líbeznice Zdeněk Horák a jako nový velitel SDH 
Václav Pazdera. V letošním roce bylo do SDH přijato celkem sedm nových 
členů, z toho jsou tři příslušníci novými občany obce Líbeznice. Mezi nové 
členy byl také přijat velitel Obecní policie Líbeznice. Náš sbor má tedy 
celkem 28 dobrovolných hasičů, z čehož jsou také dvě ženy. Výjezdové 
družstvo čítá osm členů a v budoucnu plánujeme rozšíření na dvě výjez-
dová družstva hasičů. V letošním roce byla podána žádost Krajskému úřadu  
o finanční dotaci na nové výjezdové vozidlo SDH Líbeznice. Doufejme, 
že bude rozhodnuto kladně, protože současné výjezdové vozidlo je již 
v kritickém stavu a počet výjezdů našich hasičů každým rokem narůstá. 
V souvislosti s nákupem nového vozidla řešíme problém s parkováním, kdy 
požární zbrojnici bude nutné rekonstruovat.Tyto rekonstrukční práce prove-
deme v rámci brigád SDH. S částečnou rekonstrukcí bylo již započato, kdy 
za pomoci našeho člena p. Miroslava Koubka byla vymalována místnost pro 
mužstvo SDH. Od 22. 2. do 10. 5. 2010 vyjíždělo zásahové družstvo SDH 
Líbeznice celkem k 8 událostem v našem obvodu.

MATEMATiCké sOuTěžE

Macharův Brandýs - další úspěch líbeznických recitátorů
V pondělí 17.5. se zúčastnili žáci Základní školy z Líbeznic tradiční recitační soutěže Macharův 
Brandýs v Brandýse nad Labem. Ve velké konkurenci si vedli výborně. Žák pátého ročníku Vojta 
Gerlich se ve své kategorii umístil na prvním místě a Hanička Vítová ( z téhož ročníku ) získala 
Zvláštní ocenění poroty. Našim recitátorům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. 

Hanička - vítězka krajského kola 
Pražského poetického  
setkání (Recitační soutěž)
Zš  Líbeznice  opět  slaví  úspěch  v  recitační  soutěži.  
V krajském kole Pražského poetického setkání vyhrála 
naše Hanička Vítová ze třetí třídy. Hanička vyhrála díky 
pilné přípravě náročného textu. Vítězce gratulujeme  
a doufáme, že se jí bude dařit i nadále.

22.02. 2010 -
06.03. 2010 -
01.04. 2010 -
23.04. 2010 -

30.04. 2010 -
09.05. 2010 -
10.05. 2010 -

požár domu v obci Líbeznice.
požár domu v obci Hovorčovice.
požár černé skládky v obci Mratín.
technický zásah, dopravní nehoda na silnici 1/9 obec 
Líbeznice
požár plastového kontejneru v obci Líbeznice.
požár domu v obci Bořanovice.
technický zásah při odstraňování škod po požáru domu v obci 
Bořanovice.
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Ve srovnání s předchozím období je, počet výjezdů 
SDH Líbeznice několikanásobně vyšší a náročnost 
zásahů složitější. Vzhledem k tomu, bude nutné vyba-
vit náš dobrovolný sbor modernější technikou a zása-
hové družstvo podrobit náročnějšímu výcviku a školení. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH Líbeznice za obětavou 
a namáhavou práci bez nároků na odměnu, ať už se jedná o výjezdy k ost-
rým zásahům, nebo zabezpečení průběhu kulturních akcí v obci. 

OHNI ZMAR!
Za SDH Líbeznice Václav Pazdera a Rudolf Sedlák

Start Líbeznice:

Start Měšice:

Cyklo:
Pěší:

Cyklo: 
Pěší:

113 – 101 dospělých, 12 dětí
58 - 52 dospělých, 6 dět

28 - 20 dospělých, 8 dětí 
9 - 8 dospělých, dítě

zAMYšLEnÍ
Naše uspěchaná doba nám příliš nepřeje. Jakoby se vytratila vzájemná 
úcta, respektování člověka člověkem, laskavé slovo, úsměv – copak věci co 
nic nestojí, nemají svou hodnotu? Dokonce mám někdy dojem, že už ani 
lidský život nemá takovou cenu jako dříve. A radost, taková ta obyčejná 
lidská radost, jakoby se někam vytratila. Radost se zřejmě rodí ze semí-
nek, která klíčí rychle a nečekaně, kdekoliv, ale stejně rychle mizí tam, kde 
není láska a pochopení. Všem nám schází, každý by si ji rád koupil, ale 
nikde se neprodává. Nezbývá, než se řídit radou: hledejte hezké chvilky, 
využívejte možnosti zasmát se a pobavit. Tím, že budeme přijímat věci 
příjemné a krásné, že budeme mít rádi lidi kolem sebe a budeme jim přát 

všechno to, co třeba sami již nemáme, zachováme si svěží veselou mysl. 
Naše srdce budou klidněji přijímat starosti a problémy, kterým se nikdo 
nevyhne. Uvědomme si, že překážky, které nás potkávají, chvíle smutku, 
starostí a beznaděje, jsou možná zlé, ale pokaždé k překonání. Naše štěstí 
se skládá z tolika drobných kousků, že stále některý chybí. Mnohem důle-
žitější je, jak člověk svůj osud přijímá než to, jaký ve skutečnosti je.
Už Johan Wolfgang Goete napsal:
,,Nikdo jiný Ti lásku, přátelství, vroucnost a něhu nedá, když ji nemáš 
sám v sobě.“

E. Vejvodová

ČLenOvé a děti cena 100 kč

Ostatní cena 150 kč

Přihlásit se můžete u pí. Durčové 
nebo u pí. Kráčmerové.
Odjezd je v 8 hod. od kostela.

zahrádkáři a baráčníci 
pořádají 20. června

zÁjEzD
Zámek Zákupy  
a zahradnické centrum 
Mlazice

kuLičkiÁDA 2010

Letošní, již devatenáctý ročník Kuličkiády, konaný 
dne 4. 5. 2010 v odpoledních hodinách, se nesl 
v duchu deštivého počasí. Přesto však k soubojům 
nastoupilo rovných čtyřicet závodníků. 
Po  krátkém rozcvičení na  připravených jam-
kách proběhlo rozlosování soutěžících do dvojic. 
Souboje probíhaly ve dvou kategoriích: do deseti 
let a od jedenácti do sta let. Vzhledem k vysokému 
počtu soutěžících se klání odehrávala souběžně 
na třech důlcích vyřazovací metodou. Na regulér-
nost soutěže dohlíželi rozhodčí, přičemž povole-
ným herním nástrojem byly pouze kuličky poskyt-
nuté pořadatelem.
Téměř po hodině za sebou probíhajících, mnohdy 
velmi vyrovnaných soubojů, se na startovních lis-
tinách začala objevovat první jména semifinalistů 

a poté i finalistů.  
Konečné pořadí finálových soutěžících je tedy pro 
tento rok následovné:
KATEGORIE DO DESETI LET: 
1. místo Michal Kořínek
2. místo Lukáš Kraus
3. místo: Čičila 
KATEGORIE OD JEDENÁCTI 
DO STA LET:
1. místo Petr Pytelka
2. místo Vendula Štikarová
3. místo První muž
Nezbývá tedy než poděkovat organizátoru panu 
Václavu Mikolášovi za vzornou přípravu a vedení 
celé soutěže, dále ještě jednou poblahopřát všem 

vítězům a všem ostatním závodníkům poděkovat 
za účast a vzkázat: nezapomínejte na pravidelný 
trénink. Vždyť nadarmo se neříká „těžko na cvi-
čišti, lehko na bojišti“. 

Pavla Zarembová 
skautský oddíl Tornádo

LETnÍ HuDEBnÍ fEsTiVAL - MAMMuT fEsT
Poslední předprázdninovu sobotu, 26. června jsme se pro Vás rozhodli v Areálu zdraví uspořádat multižánrový 
hudební festival. Na festivalu zazní melodie reggae, ska, punku, funky, rocku a dalších stylů. Do programu navíc chys-
táme zařadit taneční a divadelní vystoupení a skupinu fire-show umělců. Navíc bude v prostorách areálu přítomno 
i několik stánků, workshopů a nejspíše i vybrané pouťové atrakce. Samozřejmě nebudou chybět ani dekorované 
občerstvovací a závlahové stánky – kde se o vaši spokojenost postarají přední líbezničtí barmani a gastronomové. 
S případnými dotazy či chutí jakkoli přispět, nás můžete kontaktovat na našich stránkách www.mammutfest.cz.

Budeme se těšit a pozor - startujem už ve 12.OO (..končíme kolem půlnoci). Váš Mammut team:-)



Vážení občané,

tentokrát nemám téměř žádné pozitivní zprávy. 
Postupně se dozvídáme, že téměř všechny žádosti  
o dotace byly zamítnuty. Regionální operační pro-
gram (ROP) Středočeského kraje, rozdělující pro-
středky Evropské unie, má pod novým vedením 
kraje navíc nové kritérium, které má zmírňovat „dis-
paritu mezi obcemi a regiony“. Takže naše žádosti 
o dotace z tohoto programu jsou předem odsou-
zeny k zamítnutí, neboť proti obcím s vyšší neza-
městnaností nemáme šanci uspět. Z tohoto důvodu 
(-22 bodů hodnocení) byla například zamítnuta 
žádost o dotaci na obnovu sportovišť v areálu zdraví. 
Přitom příprava všech požadovaných podkladů pro 
podání žádostí je časově i finančně náročná a vidina 
úspěchu je vzdálenější než kdy předtím.
O dotaci na dostavbu kanalizace žádá obec z růz-
ných dotačních titulů (Kraj, ministerstvo země-

dělství, SFŽP) již od roku 2004. Poslední dotaci 
na  kanalizaci ve  výši 3,4 mil. Kč jsme dostali 
od Středočeského kraje právě v roce 2004, od té 
doby jsou všechny další žádosti zamítány. Přesto 
výstavba  kanalizace postupně pokračuje, byť pod-
statně pomalejším tempem.
Znovu musím konstatovat, že pro obce by bylo 
mnohem výhodnější, kdyby místo nejrůznějších 
dotačních titulů dostávaly každoročně poměrnou 
část financí na určený okruh investičních akcí, které 
by postupně realizovaly podle svých priorit, pro-
tože rozhodovat z centra o tom, která žádost je 
potřebnější, asi dost dobře nelze.
Před nedávnem byl zaveden místní rozhlas 
i do částí obce, kde dosud nebyl slyšet. Prosíme vás 
o vaše připomínky k hlasitosti či srozumitelnosti 
rozhlasových relací  na e-mail obce: obec@libez-
nice.cz nebo tel.č. 283 981 058, podle nichž bude 
firmou upravena hlasitost nebo natočeny repro-

duktory tak, abyste byli 
spokojeni. 
Zastupitelstvo obce 
se na svém posledním 
z a s e d á n í  z a b ý v a l o 
mimo jiné také otázkou 
nedostatečné kapacity mateřské školy a rozhodlo 
požádat o stavební povolení podle připraveného 
projektu a vypsat veřejnou zakázku na dodavatele 
stavby tak, aby během prázdnin bylo možno stavbu, 
obsahující jednu třídu MŠ pro 25 dětí a jednu třídu 
školní družiny rovněž pro 25 dětí, zahájit. O tom, 
zda bude stavba zahájena a o  jejím případném 
financování rozhodne zastupitelstvo obce na svém 
červnovém zasedání.

Přeji Vám hodně zdraví a pohody.
Otakar Hlavín

sLOVO sTAROsTY

VEjšLAP POVODÍM MRATÍnskéHO POTOkA PO PATnÁCTé

V sobotu 8. května 2010 si všichni příznivci líbeznické Šlápoty nazuli kecky 
či dofoukli duše a za dvacet kaček vyrazili po polních cestách a přes okolní 
vísky do Brandýsa nad Labem. Pro pěší byla připravena 13 km dlouhá trasa 
přes Hovorčovice, Veleň, Přezletice a Popovice. Pro cyklisty byly trasy připra-
vené dvě. První 34 km pro ty zdatnější přes Hovorčovice, Veleň, Přezletice, 
Zápy, Káraný, Otradovice a Hlavenec. Druhá o fous kratší 28 km trasa. 
Výborně značená cesta rychle ubíhala a předtím, než nás dovedla bezpečně  
k cíli, jsme se mohli pokochat zříceninou hradu v Jenštejně, pomníkem Karla VI . 
a sv. Huberta v Hlavenci, kostelem sv. Václava a Panny Marie ve St. Boleslavi 
a zámkem, katovnou či muzeem v Brandýse nad Labem. V cíli nás čekalo 
obrovské překvapení v podobě bohatého občerstvení!!! Najedení a napití jsme 
se pomalu vraceli k domovu. Na tachometru nám přibylo dalších 13 km. Cíli 
zdar a příště nazdar. Jako účastníci cyklotrasy číslo 1, bychom chtěli velice 
poděkovat za kvalitní organizaci a vzdát hold všem nadšeným organizátorům. 
Startu na fotbalovém hřišti se zúčastnilo: 81 mužů, 100 žen a 27 dětí.

Nejstarším účastníkem byl muž ročníku 1931 a dvě ženy ročníku 1935. 
Nejmladšími dětmi byly děti chlapec a děvče v kočárku ročník 2009 s rodiči. 
Pro zajímavost největší zastoupení měl ročník 1951 s účastí 7 žen a 4 muži.
Dárečkem od pořadatelů bylo zajištění prohlídky zámku, katovny a muzea 
v Brandýse nad Labem, kde byl cíl. Byly předány diplomy, zajištěné občerst-
vení a příjemné posezení na nádvoří muzea. Za toto vše děkujeme těmto 
sponzorům: Globus Čakovice, Oblastní muzeu Brandýs nad Labem Stará 
Boleslav, Obecní úřad Líbeznice, Sokol Líbeznice a Líbeznickým zahrádká-
řům. Na podzimní 16. „Vejšlap“ se s Vámi těší na shledání pořadatelé a účast-
níci vejšlapu současného. 

Vážení spoluobčané,
ráda bych vás informovala o dění na naší 
základní škole. Dne 22.února 2010 se usku-
tečnila matematická soutěž Pythagoriáda 
pro žáky 6. a  7. tříd. I  přesto, že účast 
byla dobrovolná, se jí zúčastnilo 18 žáků  
ze 6. ročníku a 8 žáků ze 7. ročníku. K dal-
šímu postupu nejlepšímu řešiteli Richardu 
Janů ze 6.A chyběl pouze jeden bod. Chtěla 
bych tímto pochválit všechny zúčastněné 
a  popřát dalších úspěchů v  řešení mate-
matických úloh. Dále jsme se zúčastnili 
soutěže Matematický klokan 2010, která 
proběhla  v  rámci naší republiky dne  
18. března 2010. Tentokrát se jí v rámci 
výuky ve svých kategoriích zúčastnili všichni 
žáci od druhých tříd po devátou třídu. První 

místa v jednotlivých kategoriích obsadili:  
Adéla  Houštecká v kategorii Cvrček 
(2.-3. třídy), Nela Šoltysová v kategorii 
Klokánek (4.-5.třídy), Eliška Böhmová 
v kategorii Benjamín (6.-7.třídy), Štěpán 
Koubek v kategorii Kadet (8.-9.třídy). 
Výsledky jsme odeslali k dalšímu zpra-
cování. Máme radost, že naše žákyně 
Adéla Houštecká z 2. B obsadila ve své 
kategorii 3. místo v okrese Praha-východ. 
Obstála ve  velké konkurenci, neboť 
v  její kategorii soutěžilo 1 060 žáků. 
Blahopřejeme a budeme se těšit na další 
úspěchy našich žáků.

Mgr. Lada Šoltysová

Vážení spoluobčané,
v našem sboru dobrovolných hasičů Líbeznice došlo za poslední období 
k několika změnám, o kterých bych Vás chtěl informovat. Od 1. 1. 2010 je 
zvolen starostou SDH Líbeznice Zdeněk Horák a jako nový velitel SDH 
Václav Pazdera. V letošním roce bylo do SDH přijato celkem sedm nových 
členů, z toho jsou tři příslušníci novými občany obce Líbeznice. Mezi nové 
členy byl také přijat velitel Obecní policie Líbeznice. Náš sbor má tedy 
celkem 28 dobrovolných hasičů, z čehož jsou také dvě ženy. Výjezdové 
družstvo čítá osm členů a v budoucnu plánujeme rozšíření na dvě výjez-
dová družstva hasičů. V letošním roce byla podána žádost Krajskému úřadu  
o finanční dotaci na nové výjezdové vozidlo SDH Líbeznice. Doufejme, 
že bude rozhodnuto kladně, protože současné výjezdové vozidlo je již 
v kritickém stavu a počet výjezdů našich hasičů každým rokem narůstá. 
V souvislosti s nákupem nového vozidla řešíme problém s parkováním, kdy 
požární zbrojnici bude nutné rekonstruovat.Tyto rekonstrukční práce prove-
deme v rámci brigád SDH. S částečnou rekonstrukcí bylo již započato, kdy 
za pomoci našeho člena p. Miroslava Koubka byla vymalována místnost pro 
mužstvo SDH. Od 22. 2. do 10. 5. 2010 vyjíždělo zásahové družstvo SDH 
Líbeznice celkem k 8 událostem v našem obvodu.

MATEMATiCké sOuTěžE

Macharův Brandýs - další úspěch líbeznických recitátorů
V pondělí 17.5. se zúčastnili žáci Základní školy z Líbeznic tradiční recitační soutěže Macharův 
Brandýs v Brandýse nad Labem. Ve velké konkurenci si vedli výborně. Žák pátého ročníku Vojta 
Gerlich se ve své kategorii umístil na prvním místě a Hanička Vítová ( z téhož ročníku ) získala 
Zvláštní ocenění poroty. Našim recitátorům blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů. 

Hanička - vítězka krajského kola 
Pražského poetického  
setkání (Recitační soutěž)
Zš  Líbeznice  opět  slaví  úspěch  v  recitační  soutěži.  
V krajském kole Pražského poetického setkání vyhrála 
naše Hanička Vítová ze třetí třídy. Hanička vyhrála díky 
pilné přípravě náročného textu. Vítězce gratulujeme  
a doufáme, že se jí bude dařit i nadále.

22.02. 2010 -
06.03. 2010 -
01.04. 2010 -
23.04. 2010 -

30.04. 2010 -
09.05. 2010 -
10.05. 2010 -

požár domu v obci Líbeznice.
požár domu v obci Hovorčovice.
požár černé skládky v obci Mratín.
technický zásah, dopravní nehoda na silnici 1/9 obec 
Líbeznice
požár plastového kontejneru v obci Líbeznice.
požár domu v obci Bořanovice.
technický zásah při odstraňování škod po požáru domu v obci 
Bořanovice.
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Ve srovnání s předchozím období je, počet výjezdů 
SDH Líbeznice několikanásobně vyšší a náročnost 
zásahů složitější. Vzhledem k tomu, bude nutné vyba-
vit náš dobrovolný sbor modernější technikou a zása-
hové družstvo podrobit náročnějšímu výcviku a školení. 
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH Líbeznice za obětavou 
a namáhavou práci bez nároků na odměnu, ať už se jedná o výjezdy k ost-
rým zásahům, nebo zabezpečení průběhu kulturních akcí v obci. 

OHNI ZMAR!
Za SDH Líbeznice Václav Pazdera a Rudolf Sedlák

Start Líbeznice:

Start Měšice:

Cyklo:
Pěší:

Cyklo: 
Pěší:

113 – 101 dospělých, 12 dětí
58 - 52 dospělých, 6 dět

28 - 20 dospělých, 8 dětí 
9 - 8 dospělých, dítě

zAMYšLEnÍ
Naše uspěchaná doba nám příliš nepřeje. Jakoby se vytratila vzájemná 
úcta, respektování člověka člověkem, laskavé slovo, úsměv – copak věci co 
nic nestojí, nemají svou hodnotu? Dokonce mám někdy dojem, že už ani 
lidský život nemá takovou cenu jako dříve. A radost, taková ta obyčejná 
lidská radost, jakoby se někam vytratila. Radost se zřejmě rodí ze semí-
nek, která klíčí rychle a nečekaně, kdekoliv, ale stejně rychle mizí tam, kde 
není láska a pochopení. Všem nám schází, každý by si ji rád koupil, ale 
nikde se neprodává. Nezbývá, než se řídit radou: hledejte hezké chvilky, 
využívejte možnosti zasmát se a pobavit. Tím, že budeme přijímat věci 
příjemné a krásné, že budeme mít rádi lidi kolem sebe a budeme jim přát 

všechno to, co třeba sami již nemáme, zachováme si svěží veselou mysl. 
Naše srdce budou klidněji přijímat starosti a problémy, kterým se nikdo 
nevyhne. Uvědomme si, že překážky, které nás potkávají, chvíle smutku, 
starostí a beznaděje, jsou možná zlé, ale pokaždé k překonání. Naše štěstí 
se skládá z tolika drobných kousků, že stále některý chybí. Mnohem důle-
žitější je, jak člověk svůj osud přijímá než to, jaký ve skutečnosti je.
Už Johan Wolfgang Goete napsal:
,,Nikdo jiný Ti lásku, přátelství, vroucnost a něhu nedá, když ji nemáš 
sám v sobě.“

E. Vejvodová

ČLenOvé a děti cena 100 kč

Ostatní cena 150 kč

Přihlásit se můžete u pí. Durčové 
nebo u pí. Kráčmerové.
Odjezd je v 8 hod. od kostela.

zahrádkáři a baráčníci 
pořádají 20. června

zÁjEzD
Zámek Zákupy  
a zahradnické centrum 
Mlazice

kuLičkiÁDA 2010

Letošní, již devatenáctý ročník Kuličkiády, konaný 
dne 4. 5. 2010 v odpoledních hodinách, se nesl 
v duchu deštivého počasí. Přesto však k soubojům 
nastoupilo rovných čtyřicet závodníků. 
Po  krátkém rozcvičení na  připravených jam-
kách proběhlo rozlosování soutěžících do dvojic. 
Souboje probíhaly ve dvou kategoriích: do deseti 
let a od jedenácti do sta let. Vzhledem k vysokému 
počtu soutěžících se klání odehrávala souběžně 
na třech důlcích vyřazovací metodou. Na regulér-
nost soutěže dohlíželi rozhodčí, přičemž povole-
ným herním nástrojem byly pouze kuličky poskyt-
nuté pořadatelem.
Téměř po hodině za sebou probíhajících, mnohdy 
velmi vyrovnaných soubojů, se na startovních lis-
tinách začala objevovat první jména semifinalistů 

a poté i finalistů.  
Konečné pořadí finálových soutěžících je tedy pro 
tento rok následovné:
KATEGORIE DO DESETI LET: 
1. místo Michal Kořínek
2. místo Lukáš Kraus
3. místo: Čičila 
KATEGORIE OD JEDENÁCTI 
DO STA LET:
1. místo Petr Pytelka
2. místo Vendula Štikarová
3. místo První muž
Nezbývá tedy než poděkovat organizátoru panu 
Václavu Mikolášovi za vzornou přípravu a vedení 
celé soutěže, dále ještě jednou poblahopřát všem 

vítězům a všem ostatním závodníkům poděkovat 
za účast a vzkázat: nezapomínejte na pravidelný 
trénink. Vždyť nadarmo se neříká „těžko na cvi-
čišti, lehko na bojišti“. 

Pavla Zarembová 
skautský oddíl Tornádo

LETnÍ HuDEBnÍ fEsTiVAL - MAMMuT fEsT
Poslední předprázdninovu sobotu, 26. června jsme se pro Vás rozhodli v Areálu zdraví uspořádat multižánrový 
hudební festival. Na festivalu zazní melodie reggae, ska, punku, funky, rocku a dalších stylů. Do programu navíc chys-
táme zařadit taneční a divadelní vystoupení a skupinu fire-show umělců. Navíc bude v prostorách areálu přítomno 
i několik stánků, workshopů a nejspíše i vybrané pouťové atrakce. Samozřejmě nebudou chybět ani dekorované 
občerstvovací a závlahové stánky – kde se o vaši spokojenost postarají přední líbezničtí barmani a gastronomové. 
S případnými dotazy či chutí jakkoli přispět, nás můžete kontaktovat na našich stránkách www.mammutfest.cz.

Budeme se těšit a pozor - startujem už ve 12.OO (..končíme kolem půlnoci). Váš Mammut team:-)



Vážení spoluobčané, 
v  podzimním čísle Zpravodaje jsem Vás poměrně 
obsáhle informoval o  všech souvislostech pro-
blémů s  rozpočtem Státního Fondu Dopravní 
Infrastruktury(SFDI) a jeho možných dopadech na náš 
obchvat. Stavba nakonec po naší intervenci v červnu 
2009 u náměstka ředitele SFDI ve druhé polovině roku 
plynule pokračovala, přestože konsorciu stavebních 
firem nebyly státem propláceny od května žádné fak-
tury!! Dluh ve výši téměř 120 mil Kč byl celý uhrazen až 
na počátku tohoto roku!
V   letošním roce jsou zatím uvolněny na výstavbu 
jen cca desítky milionů Kč. To pro ŘSD znamená, že 
v současné době jsou realizovány takové práce, které 
nejsou příliš náročné investičně, ale zejména časově. 
Jedná se hlavně o dokončení nového mostu směrem 
na Bašť, vybudování nového mostku v místě napojení 
obchvatu na I/9 (nová objízdná silnice je jen provizorní) 
a retenční nádrže pod benzinovou pumpou na opačném 
konci obchvatu. Až budou tyto části stavby dokončeny, 
bude vše připraveno k zahájení finální části projektu 

– dokončení  mimoúrovňové křižovatky a pokládání 
povrchů. Na tuto část projektu bude nutno uvolnit 
z fondu ještě přibližně 300 mil Kč. Budeme usilovat 
o to, aby tyto prostředky byly uvolněny celé na rok 2011. 
Jakmile dojde po volbách ke jmenování nového vedení 
Ministerstva dopravy, případně SFDI zahájíme inten-
zívní jednání.
Vzhledem k tomu, že jsem velmi často dotazován také 
na problematiku tzv. „Obchvatu  Březiněvsi“, uvádím 
několik základních informací k tomuto nesmyslnému 
záměru. Již po zahájení výstavby našeho obchvatu 
v říjnu 2008 jsme byli informování, že obec Březiněves 
zahájila kroky k výstavbě obchvatu na II/243, která 

by vyvedla budoucí dopravu z Pražského silničního 
okruhu kolem Březiněvsi  s vyústěním u čerpací sta-
nice zpět na II/243. Tento záměr, tvářící se jako bohu-
libý pro občany této obce, však má ve skutečnosti zcela 
jiný podtext; zhodnotit cenu polí soukromých vlast-
níků vybudováním průmyslové zóny a takto zajistit její 
dopravní obslužnost!
V srpnu 2009 byla zpracována EIA – studie vlivu 
na životní prostředí, kde zpracovatel dle našeho názoru 
(a nejen  našeho) zcela záměrně a úmyslně ignoroval 
řadu zásadních faktů – zejména nepočítal s odvedením 
dopravy z II/243 na náš obchvat. Tzn. posuzoval stav 
jako by i po dokončení našeho obchvatu přes Březiněves 
mělo nadále jezdit stejné množství aut, ignoroval navíc 
skutečnost, že z okruhu žádný sjezd na Březiněves 
s vyvedením tranzitní dopravy není a dále uváděl řadu 
zkreslených  údajů o dopravním  zatížení. Proti výsled-
kům EIA podala nejen obec Líbeznice, ale další tři 
občanská sdružení v Líbeznicích a Bořanovicích v ter-
mínu námitky. Obec podala následně v dubnu letoš-
ního roku námitky také proti vlastnímu posudku EIA, 
který nerespektoval řadu faktů, a zejména skutečnost, 
že na náš obchvat má být podle posledního aktualizo-
vaného výpočtu dopravního zatížení převedeno 70 % 
veškeré tranzitní dopravy z II/243.
Veřejné projednávání EIA proběhlo za  dosti hek-
tické atmosféry dne 18. 5. 2010 v Březiněvsi, za účasti 
úředníků magistrátu, zpracovatele EIA, zpraco-
vatele posudku a  dotčených obcí. Z  naší strany 
byly předloženy dokumenty dokladující, že žádný 
obchvat kolem Březiněvsi není potřeba, neboť tran-
zitní doprava bude vyvedena přes sjezdovou rampu 
z D8 na tzv. Staré poště na náš obchvat. Vybudování 
průmyslové zóny s vyvedením na II/243 by zname-

nalo naopak další dopravní zatížení naší obce. Obec 
Líbeznice požaduje proto zpracování tzv. nulté 
varianty záměru se zahrnutím předpokládaných  
budoucích dopravních zátěží – tzn. projekt jako nepo-
třebný nerealizovat. Pokud by měl záměr i nadále 
pokračovat, budeme nuceni vzhledem k porušování 
Zákona č.258/2001 Sb. o Ochraně veřejného zdraví 
podat žaloby na příslušné instituce z důvodů pokraču-
jícího překračování limitů hlučnosti a prašnosti v obci, 
které mají být výstavbou našeho obchvatu jednou pro 
vždy odstraněny.

Ing. Jan Vondráš 
předseda Výboru dopravy ZO, OI Bezpečné Líbeznice
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OBCHVAT OBCE – sOučAsný sTAV
A jAk zAsTAViT VýsTAVBu OBCHVATu BřEziněVsi.

Svá životní jubilea oSlavili tito naši Spolubčané:
únor: Jaromír Klácel, Miloslav Beránek, Josefa Kodetová, Naděžda Kulhánková, Jiří Vacek, Jarmila Procházková

březen: Jiřina Kettnerová, Ján Ženčuch, Jarmila Vacková, Drahomíra Urbanová, Josef Ulman, Miluše Vyhnalová, Marie Blažejová, Antonie Kovalová, 
Zdenka Jandečková, Zdeňka Suchá

duben: Věra Rosůlková, Věnceslava Pospíšilová, Marie Luková, Zdeněk Luka, Vratislav Endál, Miroslav Krbec, Karel Černý, Julie Vyhlídalová, Štefana Holubová

GARÁŽOVÁ VRATA

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice

tel.:     +420 272 705 984
fax.:    +420 272 700 252
mobil: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz

VJEZDOVÉ BRÁNY · PLOTOVÉ SYSTÉMY

www.vasevrata.cz

· POHONY VRAT A BRAN · PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE 
· MARKÝZY · ZÁVORY · HLINÍKOVÉ PERGOLY

inzERCE

 PRODEJ PÍSKU  ZEMINY 
KAMENNÉ DRTI  ODVOZ SUTI 

a jiných materiálů.

TEL.: 775 931 640 
775 937 958

I když předpověď počasí na sobotu, dne 27. 3. 
2010 nebyla valná, nenechali jsme si zkazit náladu. 
Další z oblíbených výletů pořádaných skautským 
oddílem rodičů s dětmi Tornádo byl totiž tady. 
V hojném počtu 23 dospělých a 16 dětí jsme tedy 
nastoupili v devět hodin ráno do autobusu a vyra-
zili nikoliv po dálnici, ale po krásných středočes-
kých vískách a městečkách směr Libotenice. 
Ptáte se, kde to je a proč právě tam? Jedná se o ves-
ničku poblíž Litoměřic, která je významná tím, že 
zde v kulturním domě sídlí Galerie kraslic. A také 
tady před dvanácti lety založili Asociaci malířek 
a malířů kraslic. Dva týdny před Velikonocemi to 
tedy bylo přímo ideální místo pro návštěvu. Ihned 
po příjezdu jsme si vychutnali vystoupení místního 
dívčího pěveckého sboru a potom jsme se již mohli 
rozptýlit po sále a prohlížet si nejrůznější techniky 
zdobení vajec od batikování přes vyškrabování až 
po nalepování slámy. Mě, coby rodačku z Moravy 
nejvíce zaujala metoda zdobení pomocí duší 
z jezerní sítiny, se kterou jsem se do té doby nikdy 
nesetkala. Ale ještě více než my dospělí si galerii 
užily naše děti. Dostaly totiž možnost voskem si 
ozdobit své vlastní vajíčko a v krabičce si ho odvézt 
domů. První pokusy některých byly sice trochu 

rozpačité, ale postupem času se každému podařilo 
vytvořit unikátní dílo. A ti rychlejší si stihli ještě 
nazdobit i velikonoční perníček, který ale snad 
všichni ještě před příjezdem do Líbeznic snědli. 
Potom jsme si ještě dali v místní restauraci oběd 
a  vyrazili na  další štaci. Tou byl vodní hrad 
v Budyni nad Ohří. Tady na nádvoří jsme poprvé 
a naposledy za celý den trochu zmokli, ale to už nás 
milá paní průvodkyně odváděla do vnitřních pro-
stor hradu, kde nám ukázala mimo jiné alchymis-
tickou dílnu, kde se v dobách Rudolfa II. pokou-
šeli za finanční podpory tehdejšího majitele Jana 
Zbyňka Zajíce z Hazmburku vyrobit zlato. A prý 
se jim to i povedlo. Říká se, že zlatý poklad je stále 
ukryt někde na hradě, a nikdo jej dosud nenašel! 
V místnosti v prvním patře nás potom nejvíce 
zaujal u stropu pově-
šený vycpaný krokodýl, 
kterého si přivezl roku 
1518 tehdejší majitel 
z  Egypta . Krokodýl 
prý  obýval  někol ik 
týdnů vodní příkop 
hradu a kradl místním 
slepice, než pošel.

Na závěr jsme si ještě prohlédli velikonoční výstavu 
pořádanou v prostorách hradu a vydali se k auto-
busu. Ten na nás trpělivě čekal a poté, co jsme se 
všichni nalodili, vyrazil s námi za veselého zpěvu 
našich nejmenších směr Máslovice.
V této vesnici se nachází dost unikátní muzeum 
másla a cukru. Bylo velmi zajímavé prohlédnout si 
nejrůznější pomůcky, které k výrobě másla sloužily. 
Víte například, co je to trdlo? Jde o rýhovaný vále-
ček, pomocí kterého se hnětlo máslo, aby se zbavilo 
zbytku podmáslí. 
Když jsme vyšli z muzea, zjistili jsme, že před-
pověď počasí meteorologům naštěstí moc nevy-
šla. Svítilo totiž nádherně sluníčko. A v takovém 
počasí by bylo škoda nasednout do  autobusu 
a jen tak si odjet, zvlášť když dolů k Vltavě vede 
od muzea krásná naučná stezka. Tou jsme došli až 
k přívozu, kde jsme si ještě jednou vychutnali jarní 
sluníčko, děti nakrmily kachničky, a mohlo se jet 
do Líbeznic.
Domů jsme dorazili kolem 17. hodiny a hned jsme 
si vystavili dětmi nazdobená vajíčka z Libotenic. 
Při pohledu na ně si vždy vzpomeneme na mimo-
řádně vydařený výlet, a hlavně na paní Olinku 
Opletalovou, která jej celý zorganizovala a v prů-
běhu dne nám dělala obětavou průvodkyni. Moc jí 
za to děkujeme.
A co říct na závěr? Příští výlet se uskuteční zase 
na podzim. Pojeďte s námi i Vy.

Pavla Zarembová, 
skautský oddíl Tornádo

VýLET DO LiBOTEniC, BuDYně nAD OHřÍ A MÁsLOViC

S t a v e b n í  f i r m a

ZEDNICTVÍ

Miroslav Holeček
 realizace staveb
 fasády a sanační omítky
 zámková dlažba
 ploty a oplocení
 obklady a dlažby
 rekonstrukce objektů

Tel.: 775 931 640, 775 937 958
e-mail: mi.holecek  seznam.cz

VÝKUP AUT

Pražská 140, 
Neratovice – Byškovice 277 11 

Tel.: 315 684004, 
mobil: 608 284821

 Zprostředkování prodeje 
 Povinné ručení, 
 Havarijní pojištění

a u t o b a z a r

REfEREnDuM A VOLBY V LÍBEzniCÍCH
• REfEREnDuM o záměru 
rozšířit letiště Aero Vodochody 
na veřejné mezinárodní letiště
Přináším Vám výsledky místního referenda k záměru 
rozšíření letiště Vodochody na veřejné mezinárodní 
letiště, které se konalo souběžně s parlamentními vol-
bami:
Účast 54,65 % - 775 osob z 1418 oprávněných voličů 
(podle zákona je třeba minimální účast 35 %). 
Odpověď na 1. otázku  - (souhlas se záměrem) - 
NE!  629 z 775 účastníků referenda – což je 81,16 % 
Odpověď na 2. otázku - (zda má obec vystupovat proti 
tomuto záměru) – ANO!  643 ze 775 – což je 82,96 %.
Referendum je tudíž pro představitele obce jak sou-
časné, tak i budoucí, kteří vyjdou z výsledků podzim-
ních komunálních voleb, závazné.  

• VOLBY do Poslanecké sněmovny
Celostátní výsledky parlamentních voleb jistě všichni 
znáte, pro zajímavost si můžete porovnat místní 
výsledky voleb do poslanecké sněmovny za volební 
okrsek Líbeznice:
Z celkového počtu 1374 oprávněných  voličů, při 
volební účasti 69,72 % a počtu 941 platných hlasů  
vyplývá toto pořadí stran podle počtu obdržených 
hlasů:

1. ODS  291 (30,92%)

2. TOP 09  173 (18,38%)

3. VV  152 (16,15%)

4. ČSSD  133 (14,13%)

5. KSČM   73 (7,75%)
 

Děkuji všem za nadprůměrnou účast při parlament-
ních volbách a gratuluji k dosaženému výsledku. Stejně 
tak děkuji těm, kteří se zúčastnili místního referenda 
k záměru rozšíření letiště Vodochody.  Rád bych 
poděkoval i všem členkám obou volebních komisí, 
které měly průběh volebního víkendu na starost.

Otakar Hlavín

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


