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 TÉMA měsíce

Obecní policie Líbeznice
se rozrostla

Obecní policie v nové sestavě. Foto -mkObecní police Líbeznice má od čtvrtka 16. června
2011 o dva nové strážníky více. Čtyřčlenný sbor
svou působnost rozšířil také na obec Předboj.
Nová kapitola v životě líbeznické obecní policie
začala slavnostním slibem strážníků v nově rekonstruované sýpce Yard Resort v Předboji. Za zvuku
české státní hymny, pod prapory všech zúčastně-

ných obcí a vlajky České republiky složili strážníci
slib, v němž se zavazují nejen ctít zákony a vystupovat nestranně, ale respektovat také etický kodex
strážníka obecní policie.
„Nechceme obecní policii kvůli represi občanů, ale
kvůli pořádku a zvýšení pocitu bezpečí v obci,“ zdůraznil v úvodním slově starosta Předboje Karel Kodiš.
Pokračování na str. 3

OBCHVAT OBCE –
DEN „D“ JE TADY!
V pátek 29. července 2011 začínáme život
bez tranzitní dopravy. Po čtyřech desetiletích
neuskutečněných slibů o vybudování obchvatu přichází konečně den, kdy se život v naší obci doufejme zásadně změní!
Poslední červencový pátek kolem poledne
bude slavnostně přestřižena páska a obchvat
v režimu předběžného užívání zprovozněn!
Všechny funkce obchvatu budou naplněny
s výjimkou nedokončené mimoúrovňové křižovatky, která by mohla být zprovozněna
do konce letošního roku.
V průběhu roku 2012 pak bude celý projekt zkolaudován a změněna klasifikace silnice 1. třídy z I/9
na silnici 2. třídy, a to od sjezdu z obchvatu do ulice
Zdibská a následně v celém úseku na Mělnické až
k nájezdu za benzinovou pumpou na obchvat.
Od prvního plánu na výstavbu obchvatu v roce
1966 se vystřídalo ve funkci ministra dopravy
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Obchvat před dokončením. Foto -naněkolik desítek ministrů a tak věříme, že ten
současný bude považovat zprovoznění za částečné splnění dlouholetého dluhu státu vůči
občanům obce a napomůže nám prosadit urychlené vybudování sjezdové rampy z D 8 na silnici
I/9, a tím dosažení dlouhodobé a plné funkčnosti obchvatu.
Pokračování na str. 2

Milí čtenáři,
na konci července můžeme společně
skandovat „Už je to tady“. Půjde určitě o jednu
z nejvýznamnějších událostí v životě Líbeznic
v posledních 20 letech. Do provozu bude
uveden obchvat obce. Dočkáme se konečně
potřebného zklidnění dopravy. Otázka ale je,
jak velké to zklidnění nakonec bude. V prvních
měsících nepochybně významné, protože kvůli
výkopu kanalizace v Mělnické ulici bude provoz
řízen na světla. Nikdo ale nedokáže úplně
přesně předpovědět, v jaké míře se doprava
do obce vrátí koncem podzimu. Je jisté, že před
nájezdem na dálnici se v dopravních špičkách
budou tvořit kolony a někteří řidiči se budou
chtít čekání vyhnout cestou přes Líbeznice. I této
komplikaci se budeme ve Zpravodaji věnovat
podrobněji. Konečně sami se na další kroky obce
po zprovoznění obchvatu ptáte. Vybrali jsme
za všechny jeden naléhavý dotaz z obecní pošty
a připojíme samozřejmě i odpověď.
Je jasné, že každá historická změna vzbuzuje
nejistotu, co všechno s sebou přinese. Pro velkou
část z nás představuje zprovoznění obchvatu
velkou úlevu a příslib klidnějšího života. Pro
místní živnostníky a podnikatele to ale velmi
pravděpodobně bude znamenat odliv zákazníků či
klientů. Možná v některých případech i existenční
ohrožení. Bez fungující sítě obchodů a služeb
nemůže na druhou stranu žádná obec vzkvétat.
Úplné zastavení dopravy by mohlo zastavit
i život obce. Říká se také, že každá změna skýtá
příležitost. Líbeznice mají podle mého soudu právě
teď mimořádnou příležitost a zároveň jedinou
šanci proměnit se z dominantně tranzitní obce
na cílovou. Lidé, kteří sem z okolních obcí přijedou
s dětmi do školy, za zdravotní péčí či za jinými
službami, využijí ještě jinou nabídku v místě
mnohem spíše než masa projíždějících. Pokud
se staneme lákavějším cílovým místem, může to
časem vynahradit odliv motoristů, kteří centrum
obce budou míjet po obchvatu. I proto se například
snažíme pomoci k rozšíření nabídky služeb
ve zdravotním středisku. V tomto čísle zpravodaje
vám představíme novou gynekologickou ordinaci.
V příštím čísle zpravodaje představíme novou
zubařskou ordinaci.
Rodí se nová podoba náměstí, která by
k přívětivější tváři obce měla přispět. Máme
za sebou první veřejnou diskusi s architekty.
První drobné viditelné změny určitě nastanou
ještě letos. A skončím své krátké slovo na úvod
jednou dobrou zprávou. Intenzivní úsilí obce
o získání dotací bylo odměněno dalším úspěchem.
Díky podpoře Nadace ČEZ začneme už teď
o prázdninách se stavbou nového hřiště u školy.
Přeji všem krásné a na příjemné zážitky bohaté léto.
Martin Kupka
starosta obce
Číslo měsíce: 2600 m – je délka nového obchvatu
Líbeznic. Celkové náklady stavby představují 581
milionů korun. Stavbu tvoří 37 stavebních objektů,
z toho dva jsou mosty.
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Dokončení ze str. 1
Chtěl bych v této historické chvíli poděkovat
všem těm, kteří ať již svou konkrétní pomocí
nebo morální podporou pomohli v počátcích
založení Občanské iniciativy za obchvat v roce
2002 celou věc rozhýbat a v následných letech
v řadě složitých situacích byli ochotni pomoci.
Zejména zakládajícím členům Petičního výboru OI Bezpečné Líbeznice, předchozímu vedení
obce i řadě současných i bývalých zastupitelů.
V neposlední řadě také některým pracovníkům
ŘSD Praha, Pragoprojektu, Pudisu i Odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, kteří
pro náš obchvat v různých fázích příprav a výstavby aktivně pracovali.
Jan Vondráš
předseda Výboru dopravy
OI Bezpečné Líbeznice

Z obecní pošty
K obchvatu se vztahuje také jedna z otázek
a připomínek občanů, které obec obdržela
elektronickou poštou. Citujeme alespoň krátce:
Zajímalo by mě, kde je logika tohoto obchvatu, přestože s ním naprosto souhlasím, ale jenom,
pokud bude funkční. Nyní se otevře provizorně,
ale kde je řešení s napojením na další komunikace. Musí být přeci každému jasné, že když už se
teď tvoří kolony vozidel před kruhovým objezdem
ve Zdibech, tak po otevření obchvatu to bude ještě
horší. Takže řidiči to se skřípěním zubů projedou
pouze jednou a zase budou jezdit přes Líbeznice.
A co v zimě s kamiony, které zůstanou viset v kopečku na kluzké vozovce. Další kámen úrazu je,
že sjezd z kruhového objezdu na Prahu je placený
úsek, který je již nyní dobře hlídaný policií ČR, a to
každý víkend. Dovedu si představit, že tam budou
po otevření obchvatu každý den. Je prosím někde
v jednání, aby byl tento úsek osvobozen od zpo-

 ROZHOVOR
Líbeznice
jsou můj život
Jedním ze zkušených obecních zastupitelů
je Mgr. Jan Havlíček. Působil už v předchozím zastupitelstvu. Po úspěchu v loňských
komunálních volbách se stal členem Rady
obce Líbeznice. Povýšil také v práci. V současnosti je náměstkem ředitele Státní zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Dá se říct, kterou roli více prožíváte?
Každá z těchto rolí mi dává něco jiného. V pozici v SZIF uspokojuji své profesní, odborné ambice,
zatímco činnost zastupitele a radního mi umožňuje podílet se na zlepšování života v místě, kde již
dlouho žiji a kde chci žít i nadále. Oběma rolím je
společné to, že mě baví.
Státní zemědělský intervenční fond zní hodně odtažitě. Co tam vlastně děláte?
Jedná se o platební agenturu EU pro Společnou zemědělskou politiku, která poskytuje veškeré dotace z EU v oblasti zemědělství a rozvoje venkova. Ročně se jedná cca o 42 mld. Kč.
Do mojí odpovědnosti patří agenda právní, per-
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platnění? Jestli ne, tak se obchvat stavěl zbytečně,
protože ho budou využívat řidiči, kteří nechtějí jet
po dálnici, nebo jsou z blízkého okolí, a těm se to
finančně (pokuta, dálniční známka nebo delší trasa
přes Kobylisy) nevyplatí.
Za odpovědi děkuji,
Michálková
Obec dlouhodobě upozorňuje na to, že bez
vyřešení sjezdu z dálnice bude fungování
obchvatu značně omezené a investici státu
v řádu stovek milionů korun se nepodaří
zhodnotit. Inženýr Vondráš spolu s předchozím vedením obce na tento problém upozorňovali už v situaci, kdy se s projektem
začínalo. Jistě se ale shodneme na tom, že je
lepší nějaké ulehčení než žádné. Od počátku
letošního roku jednáme s Ředitelstvím silnic
a dálnic o tom, co by bylo možné pro zlepšení situace na zdibském sjezdu z dálnice udělat v rámci peněz na běžnou údržbu. Další
tlak chceme vyvolat hned po zprovoznění
obchvatu, kdy bude možné argumentovat
i záběry ranních kolon. V každém případě by
se ale Líbeznicím mělo ulevit od kamionové
dopravy. To opravdu není málo. Výchovný
efekt by také mělo mít částečné uzavření
Mělnické ulice hned od počátku srpna kvůli výkopu kanalizace. Dosáhnout toho, aby
úsek od konce Prahy po sjezd ve Zdibech
nebyl zpoplatněn, je vzhledem k dlouhoudobému postoji Ministerstva dopravy zcela
nereálné. To dojde spíše k tomu, že se zpoplatnění rozšíří částečně i na průjezd Prahou.
Obec udělá ale ještě jeden krok navíc hned
na začátku srpna. Chceme před sjezd z dálnice u Březiněvsi umístit billboard, který bude
řidiče nabádet k cestě po obchvatu a podobnou navigaci chystáme i od příjezdu z Mělníka k obci.
Martin Kupka
sonální, zahraniční
vztahy a vnější komunikace.
Díky preferenčním hlasům jste
se stal ve volbách
skokanem roku.
Potěšila vás taková odezva místních obyvatel?
Samozřejmě potěšila. To, že v Líbeznicích žiji dlouhou dobu, znamená, že mě hodně
lidí dobře zná, což nemusí vždy nutně znamenat
jen výhodu. Budu se snažit, abych tuto velkou
důvěru nezklamal.
V Líbeznicích jste odmalička. Jak vnímáte
změnu života obce? Jaké jsou Líbeznice dětských let a jaké jsou ty současné?
Jako řada obcí v okolí Prahy i Líbeznice prošly dynamickým stavebním rozvojem v posledních dvou desetiletích, který změnil charakter
obce a vtiskl jí novou tvář. Líbeznice dětských
let měly více typických vesnických rysů, kdy se
většina obyvatel znala a život byl klidnější. To
však souvisí i se změnou životního tempa vůbec.
Současné Líbeznice, ač stále vesnice, jsou více
anonymní.
Jste jedním z pěti lidí, kteří na další rozvoj obce mají největší vliv, a tím také největ-

Obec Líbeznice,
její kulturní a dopravní výbor
Vás zvou na večer plný radosti,
soutěží a zábavy Obchvat pro nás.
V předvečer zprovoznění obchvatu –
ve čtvrtek 28. července 2011
od 18 hodin – bude možné zažít tuto
stavbu téměř hotovou a přitom ještě
neobsazenou auty a kamiony.
Obec pro tuto mimořádnou příležitost
a bezpochyby důležitý okamžik v její
novodobé historii připravuje program
pro děti i pro dospělé:
závody na in-linech a na kolech o cenu

„Líbeznický obchvaťák“.
Pokusíme se pořídit z mostu fotografii co
největšího počtu obyvatel Líbeznic a okolí.
Děti budou moci soutěžit o největší slunce
nakreslené křídou na obchvat. K vidění
bude výstava fotografií z průběhu stavby.
K tomu všemu bude hrát hudba
a po skončení závodů může každý
vyzkoušet pořádný tanec na silnici.
Chybět samozřejmě nebude ani
občerstvení. Vše se odehraje přímo
na obchvatu nedaleko areálu stavby –
cestou od Družstevní ulice
směrem na Beckov.

ší odpovědnost. Co byste chtěl v obci změnit
na prvním místě?
Důležitých věcí je celá řada, ale úplně nejdůležitější je podle mě umazávání dluhu v rozvoji
infrastruktury obce z minulých let a podpora kulturního, sportovního a společenského života, aby
Líbeznice umožňovaly vystoupit z anonymity těm
občanům, kteří o to stojí.
Jak vlastně probíhá jednání Rady obce
Líbeznice? Je to něco jako konkláve? Radíte se tak dlouho, dokud nevyjde z komína
dým?
To se naštěstí ještě nestalo, jednání probíhají velmi konstruktivně a věcně.
Více než půl rok nového zastupitelstva může
být už první příležitost k ohlédnutí. Co se podle vás daří a jaké je současné zastupitelstvo
ve vašich očích?
Současné zastupitelstvo bych charakterizoval
slovem spolupráce a první půlrok podle mě ukázal,
že jde o velmi funkční celek, kde se jednotliví zastupitelé dobře doplňují.
Patříte mezi lidi úspěšné ve své profesi. Nemusejí se Líbeznice obávat, že o vás třeba kvůli
práci přijdou?
Člověk nikdy neví, co přinese život, ale já bych
nechtěl přijít o Líbeznice.
-na-
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JAN HUNČOVSKÝ
Strážník okrskář

 TÉMA měsíce
Dokončení ze str. 1

Vystudoval Střední vojenskou školu v Liptovském Mikuláši. Od roku 2009 působí jako strážník Obecní policie Líbeznice. Je ženatý, má tři děti.
Mezi jeho záliby patří hlavně příroda, houbaření,
cyklistika. Do roku 2008 se aktivně věnoval silovému trojboji, kdy vedl oddíl Sokol Mělník. K jeho
největším sportovním úspěchům patří několik desítek medailí z mistrovství ČR a 9. místo z mistrovství Evropy v Maďarsku v roce 2003. Jako strážník
okrskář působí zejména na území obcí Líbeznice
a Bořanovice.

Gratulace po slavnostním slibu obecních strážníků. Foto -fz„Už jen samotná přítomnost policistů v obci zvyšuje
respekt vůči zákonům,“ přidala se starostka Baště Iva
Cucová.
„Rozšíření obecní policie představuje samozřejmě důležitou výhodu i pro Líbeznice. Není to jen
starost navíc. Větší obecní policie je akceschopnější. Podaří se nám díky tomu také prodloužit dobu,
kdy je možné obecní policii využívat, a to třeba
i při víkendových akcích,“ zdůraznil líbeznický starosta Martin Kupka. Jako host promluvila při slavnostním slibu i starostka Zdib Markéta Hellerová.
Popřála líbeznické obecní policii, aby si dokázala
posvítit na všechny nepořádky a zažila co nejvíce
dnů bez nehod.
Díky této změně v obecní policii bylo možné rozšířit také vozový park o motocykl Honda Transalp.
Už na začátku června se s pilotem Rudolfem Sedlákem v sedle stala postrachem všech motorkářů,
kteří by chtěli porušovat předpisy.

Kolik bude rozšíření obecní policie stát?
Obec Líbeznice se samozřejmě nepouštěla
do tohoto kroku bez podrobné finanční rozvahy.
Doposud jsme vynakládali na dvoučlennou obecní
policii kolem jednoho milionu korun ročně. Původní rozsah výdajů schválený v rozpočtu představoval jeden milion korun. Po odečtení dosavadního příspěvku okolních obcí a předpokládané výše
vybraných pokut počítal obecní rozpočet s čistými
náklady ve výši zhruba 730 tisíc korun. „Tuto částku ani po rozšíření nepřekročíme. Zvýšil se totiž
příspěvek obce Bašť, se kterou jsme již dříve spolupracovali, a přibyl nový příspěvek od Předboje.
Díky tomu a úměrně navýšeným příjmům z výběru
pokut by se do rozpočtu obce nemělo rozšíření
obecní policie negativně promítnout,“ vysvětluje
starosta Martin Kupka. Nově schválené celkové náklady na chod rozšířené policie dosáhnou
v roce 2011 téměř 1,8 milionu korun. Příspěvek
okolních obcí nově vzroste na více než 870 tisíc
korun a nejméně 200 tisíc korun by měl činit příjem z pokut.

První zkušenosti
Po měsíci fungování líbeznické obecní policie
v rozšířené sestavě je brzy na rozsáhlé hodnocení.
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JIŘÍ SRBA
Strážník okrskář

„Už teď ale můžeme konstatovat, že se skutečně
daří v daleko větší míře zajišťovat noční a víkendové služby. Pozitivní odezva přichází i z okolních
obcí,“ říká velitel líbeznické obecní policie Rudolf
Sedlák. Velká zatěžkávací zkouška ale strážníky teprve čeká v souvislosti se zprovozněním obchvatu
a částečnou uzavírkou Mělnické ulice v srpnu.
Rádi bychom, aby líbezničtí občané své obecní
strážníky znali. Na dalších řádkách proto najdete
jejich základní představení.
František Závorka
1. místostarosta obce

Představujeme
nově rozšířenou
Obecní policii:
RUDOLF SEDLÁK
Velitel Obecní policie Líbeznice

Vystudoval Střední průmyslovou školu v Kladně
a Střední školu Ministerstva vnitra v Brně se zaměřením na práva a psychologii. Od roku 1986 do roku
2005 pracoval v bezpečnostních složkách ČR.
Od května 2011 působí jako strážník Obecní policie
Líbeznice. Mezi jeho záliby patří rybaření, entomologie, malování obrazů, historické automobily, houbaření a ze sportu fotbal a nohejbal. Jako strážník
okrskář působí zejména na území obce Předboj.

MARTIN ZACHATA
Strážník okrskář

Vystudoval střední školu veřejnoprávní se zaměřením na prevenci kriminality a krizové řízení.
Od roku 1995 do roku 2006 pracoval v bezpečnostních složkách ČR. Od roku 2006 působí jako
vrchní strážník obecní policie, od roku 2010 působí
též jako zastupitel obce Líbeznice. Je členem Sboru
dobrovolných hasičů obce. Má jedno dítě. Záliby:
bojové sporty, zbraně a rodina. Jako velitel Obecní
policie Líbeznice odpovídá za řádný chod a dodržování zákonnosti na všech úsecích činnosti obecní
policie.

Vystudoval Střední zemědělskou školu v Chebu.
Od roku 1991 do roku 2004 pracoval v bezpečnostních složkách ČR. Od května 2011 působí jako
strážník Obecní police Líbeznice. Má jedno dítě.
Mezi jeho záliby patří příroda, turistika a cyklistika. Jako strážník okrskář působí zejména na území
obce Bašť.
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MÍSTOPIS

Sadová
Neodmyslitelnou součástí středočeského
venkova byla pole a ovocné sady. V Líbeznicích bývaly sady za vsí. Ovocné stromy se
v nich pěstovaly v mnohem větší míře, než je
tomu dnes. Jejich druhová skladba se měnila v souvislosti se změnami životního stylu.
Původním vzorem venkovských zahrad u nás
byly klášterní zahrady s cestičkami a záhony
v geometrických liniích.
Na jaře náš kraj tonul v záplavě květů a omamných
vůní ovocných stromů – třešní, jabloní, slivoní. Jestliže
se hovoří o vůních domova, pro mne je to vůně rozkvetlých třešní v ulici K. H. Máchy. Rozkvetlá jabloň, nebo
třešeň. Která rostlina se vyrovná jejich kráse?
V minulosti se pěstovaly ovocné druhy na vysokých kmenech, které byly roubovány na semenáčky
pláňat (planý druh). Důvod byl jednoduchý. Stromy

 ROZHOVOR
Odhodlání
i hory přenáší
Ve starém českém přísloví se
hovoří, že láska
hory
přenáší.
MUDr. Veronika
Galambošová
ale toto přísloví
svým přístupem
trochu rozšiřuje.
Na začátku jara
se v telefonním
sluchátku ozval
mladý energický
hlas s dotazem,
zda by se v obci
nenašel prostor,
kde by bylo možné vybudovat gynekologickou
praxi. Od počátku roku byl volný prostor v 1. patře zdravotního střediska. K nové krásné ordinaci měl ale tehdy ještě hodně daleko. Jak se podařilo tuto vzdálenost překonat, o tom se dočtete
v rozhovoru s novou líbeznickou gynekoložkou.
Bydlíte s rodinou v sousední obci. Co vás přivedlo k tomu telefonátu na začátku jara?
Ano, od r. 2007 bydlím s rodinou v obci Bašť. Pracovala jsem v soukromé gynekologické ambulanci
na Praze 4. Vzhledem ke každodennímu komplikovanému dojíždění do práce, navíc jako matka dvou
malých dětí, jsem se rozhodla hledat práci v okolí
svého bydliště. Zjistila jsem, že v obci Líbeznice,
na zdravotním středisku, sice gynekologie funguje, ale jenom v omezeném provozu. Navíc, právě
v tom čase bylo vyhlášeno výběrové řízení na pronájem nebytových prostor na zdravotním středisku.
Po rychlé, ale důkladné úvaze jsme se s manželem
rozhodli prostory pronajmout, zrekonstruovat a vybudovat novou privátní gynekologickou ordinaci.
Do oprav jste se pustila s pozoruhodnou vervou. Nepřipouštíte si, že by to nemuselo končit
úspěchem?

4

potom byly odolnější,
plodily déle a pod nimi
se mohly pěstovat další
rostliny. Vše mělo svůj
účel a řád.
Ve vsi se o sady samozřejmě starali majitelé, ale byli mezi nimi
i profesionální sadaři.
Pamětníci si jistě vzpomenou na pana Bricha,
který honil kluky, kteří
trhali zrající třešně.
V sadech stávaly ma- Dřívější podobu místa připomíná název ulice. Foto -nalinké domečky, kde měli sadaři své zázemí, kde hlídali ležitějších složek potravy. Hrušně i jablka se sušily
úrodu a kde také prodávali sklizené ovoce. V blízkosti na křížaly. Sušily se i švestky, vařila se z nich také
Kostelce nad Labem ve směru od Brandýsa se pár ta- povidla, nebo se nakládaly a pálila se z nich slikových domků dochovalo.
vovice. Na sušení ovoce se stavěly zděné sušárny,
Čerstvě načesaná jablka se nechávala na hro- ve kterých se topilo. Jedna částečně dochovaná je
madách na zemi tzv. vyrosit. Než si je lidé odvezli v obvodových zdech domu pana Štulíře. Oblíbedomů, kde je ukládali do chladných sklepů, nebo ným jídlem ze sušeného ovoce byla prachanda –
do slámy. Takto ošetřené ovoce vydrželo i do dal- ovocná kaše.
ší úrody. Chladný a vlhký sklep byl pro domácnost
Hana Závorková
základním vybavením. Ovoce bylo jednou z nejdůředitelka regionálního muzea Praha-východ
Ne, jinak bychom do toho spolu s manželem nešli a neinvestovali tolik času, energie a peněz.
Pro vlastní potřebu jsem si udělala statistický
průzkum spádovosti regionu Líbeznice a okolí. Vyšla mi zajímavá čísla – celkový počet obyvatel cca
20 000, z toho celkový počet žen cca 10 000. Dle
mého názoru, i kdyby 2/3 žen zůstaly u svého stávajícího gynekologa, je tady stále víc než 3 000 žen,
které můžou a určitě i budou gynekologa potřebovat. Mnoho žen je se svým stávajícím gynekologem
nespokojených, mnoho žen gynekologa nemá
a stále hledá, jsou pacientky, které preferují jenom
ženu – gynekoložku. To jsou hlavní důvody, proč si
neúspěch nepřipouštím.
Kdy se dozvíte, že bude možné začít přijímat pacientky? Kdy opravdu otevřete dveře
své ordinace dokořán?
Provoz ordinace spustíme 1. 9. 2011. Všechny
další informace o naší gynekologické ordinaci si
pacientky můžou najít od 15. 8. 2011 na webu:
www.gynekologie-libeznice.cz.
Pevně věřím, že s vaším odhodláním získáte
smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.
Co by potom mělo přivést pacientky do vaší
ordinace?
Krásné a příjemné prostředí, nejmodernější technické vybavení, mladá komunikativní lékařka – vše
co dnes patří k běžnému standardu v pražských
privátních gynekologických ambulancích.
Od první chvíle jste si dávala záležet na tom,
jak bude ordinace vypadat. Není to přitom
úprava nabubřelá nebo superluxusní. Prostředí působí vlídně. Neptám se na náklady. Spíše na to, co pokládáte na úpravách prostor
za důležité?
Prostory jsem upravovala tak, aby to bylo prostředí „pro ženy a o ženách“, abych co nejvíce vyhověla jejich potřebám a požadavkům (estetickým,
hygienickým atd.). Doufám, že se nám to podařilo
a pacientkám se ordinace bude líbit.
Poradila jste si se vším sama, nebo jste se
o některých věcech radila s odborníky či přímo
architekty?
Je hodně lidí, kterým vděčím za perfektní a profesionální přístup a pomoc při budování ordinace –
jmenovitě: instalatér pan Perman, elektrikář pan
Linda, projektant ing. Grubauer, a na závěr ob-

rovská pochvala úžasné a talentované interiérové
designérce ing. Hraškové. Všem mnohokrát děkuji!
Pro mužskou část populace je váš obor tak
trochu zahalen tajemstvím. Jak jste si jej mezi
množstvím specializací vybrala? Nevedla vás
k tomu ona slavná věta ze Svěrákova a Smoljakova filmu Nejistá sezóna?
Gynekologie a porodnictví je nádherný obor medicíny, který mě fascinuje a zajímá již od časů studií
na lékařské fakultě. Je to jediný obor medicíny, kde
ve stejný moment rozhodujete a nesete obrovskou
zodpovědnost za dva lidské životy současně – maminku i miminko. Gynekologie jako obor věnující
se ženám vyžaduje od lékaře specifický přístup,
především velikou schopnost empatie, citlivost, intimitu a důvěru.

Jedna z nejdůležitějších výbav každého lékaře je předchozí praxe. Kde jste sbírala zkušenosti?
Po promoci jsem absolvovala stáž na chirurgické
klinice v Bratislavě, poté jsem nastoupila na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Děčín
a po získání atestace jsem se přestěhovala za manželem do Prahy a působila v prestižní privátní
gynekologické ordinaci na Praze 4 pod vedením
MUDr. Evy Mazánkové.
Co je pro vás při poskytování péče nejdůležitější. Jaké je krédo vaší nové ordinace?
Velmi křehký a důvěrný vztah s pacientkou, vlídnost a vzájemné pochopení.
-mk-

Líbeznický zpravodaj 7/2011

Líbeznický zpravodaj č. 7, červenec 2011, ročník 9

 UDÁLOST
Nabitých 10 hodin
MamutFestu
Již podruhé se Areál zdraví v Líbeznicích změnil
v hudební festival a v rámci MamutFestu zněly
rytmy funky, rock‘n‘rollu, ska nebo reggae.
Snaha pořadatelů, ideální počasí a pohodová
atmosféra namíchaly v sobotu 25. června 2011
skvělý mix, který si všichni přítomní užili. Pojďme si
připomenout, jak běžel festivalový čas.
14:00 – otevírají se brány pro návštěvníky, pódium
a zvukař jsou na svém místě a čekají na první kapelu, stánky s občerstvením jsou připraveny, stejně jako atrakce pro děti, které spolu s rodiči zatím tvoří valnou část přítomných. Nafukovací hrad
i trampolína jsou v obležení a atmosféra alespoň
prozatím připomíná spíše dětský den.
16:00 – na pódium vystupuje první kapela Malá
bílá vrána – pražská šestičlenná formace hrající podle jejich slov originální „folk-rock-ethno-punk“, neboli řízný bigbít okořeněný houslemi
a harmonikou. Pomalu přibývají i diváci, aby byli
svědky, dle mého názoru, hudebně nejlepšího
vystoupení akce, skupiny The Spankers. Mladá,
pouze dva roky existující, přesto velice úspěšná
a ambiciózní kapela, která se nedávno vrátila
z turné po Brazílii, předvedla profesionální výkon
a představila posluchačům melodický reggae pop.
Škoda jen, že Spankers vystupovali v době, kdy se

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
VÝSTAVA
DĚTSKÉ VÝTVARNÉ
TVORBY
Na závěr školního roku připravila
Mateřská škola Líbeznice novou akci
pro děti i pro jejich
rodiče. V pondělí
27. 6. 2011 proběhla na zahradě MŠ
Bezinka vernisáž prvního ročníku výstavy
dětské tvorby.
Výtvarné
práce
jsme společně s dětmi rozdělili do čtyř
tematických
celků
podle ročních období a věkových kategorií. Radost dětí Netradiční výstava na plotě u Bezinky. Foto -mkz prezentace jejich
výtvorů podpořilo i počasí. Díky němu mohly být
výtvarné práce vystaveny na plotě nové zahrady až
do druhého dne. Při vernisáži malovaly děti společný obraz, který zůstane vystaven v prostorách
mateřské školy.
Velmi nás potěšilo, kolik lidí se přišlo na výstavu
podívat. Máme radost z prvního ročníku a doufáme v úspěšnost i těch následujících.
Jitka Brodská
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akce teprve rozjížděla a svůj um nemohli předvést
širšímu publiku. Přichází také vyhlášení soutěže
o nejhezčího nakresleného Mamuta, která byla
připravena pro děti.
18:30 – nastupuje stálice líbeznické hudební scény,
místní kapela Borky Kempelen, zkušená formace
příznivců rockového punku. Po angličtině zní Líbeznicemi čeština, prostor pod pódiem se začíná
zaplňovat i tanečníky a MamutFest pomalu nabírá
na obrátkách. Další v pořadí je osmičlenná formace
Sek Jsi Bombónky z Lysé nad Labem, kapela, která
jezdí hrát do Líbeznic často a má zde své publikum.
Tvrdý punk-rock vystřídal styl funk-ska, návštěvníků
začíná přibývat a atmosféra je stále pohodovější.
K všeobecné spokojenosti přispívají i stánky s občerstvením, velký zájem je nejen o pivo, ale i o koktejly a výborné domácí burgery.
21:30 – přichází finále festivalu v podobě punk-rockového nářezu z Prahy. Nejdříve publikum
uvedla do správného varu kapela Queens of
Everything, hlavně její dechová sekce udávala
skvělé tempo a přinutila do té doby ne příliš aktivní publikum k tanci. Důstojným zakončením
pak bylo vystoupení zkušené a ostřílené skupiny Dirty Blondes a akrobatické kousky zpěvačky Beego, která celý festival ukončila skokem
do rozvířeného publika.
0:00 – letošní MamutFest končí, zůstává pocit
z velice příjemně strávených deseti hodin plných
zajímavé muziky. Do Líbeznic nepřijela žádná
ořezávátka, ale zkušené kapely, které mají posluchačům co říci. Zajímavostí je, že až na Borky Kempelen nechybělo v žádné další skupině
dámské zastoupení, což jistě přispělo k atraktivitě jednotlivých vystoupení. Pořadatelům se

Škola oslaví
narozeniny
Letos uplyne již 55 let ode dne, kdy do budovy Základní školy Líbeznice vstoupili poprvé žáci a učitelé. Již 55 let vyučuje a vychovává tato škola děti z Líbeznic a blízkého okolí.
Zveme všechny žáky i učitele (současné i pamětníky), jejich blízké a přátele, aby s námi toto výročí oslavili. Přijďte se podívat, jak se škola změnila
od doby, kdy jste ji navštěvovali vy.
Bude pro vás připraveno pohoštění, dáreček
a hlavně si prohlédnete pěkně upravenou zahradu,
novou počítačovou učebnu a nedávno dokončený
moderní pavilon.
Oslavu zahájí pan starosta Martin Kupka v sobotu 10. 9. v 11.00 hod. v nové učebně cizích jazyků.
Všichni jste srdečně zváni!
Ivana Pekárková
ředitelka školy

 KRÁTKÉ ZPRÁVY
n U školy vyroste nové hřiště. Obec se do stavby může pustit díky podpoře Nadace ČEZ. Celkové
náklady na stavbu a umělý povrch dosahují výše
1,2 milionu korun. Pomoc Nadace představuje
1 milion korun. Zbývajících 200 tisíc Kč uhradí obec
ze svého rozpočtu.
Stavební práce začnou ve středu 27. července v 11 hodin prvním symbolickým kopnutím
do země. „Oranžové hřiště“ bude v dopoledních
hodinách sloužit dětem mateřské školy a žákům

Temperamentní zpěvačka Beego si to na pódiu užívala. Foto: Petr Zaremba
splnil i sen o multigeneračním setkání, neboť
odpoledne, večer i noc si užili všichni přítomní, od dětí až po jejich babičky. Už se těšíme
na další ročník!
František Grunt
základní školy, v odpoledních hodinách potom široké veřejnosti.
„V Líbeznicích v posledních pěti letech přibylo
700 obyvatel. Je to strmý rozvoj. V roce 2005
v obci žilo jen 1 300 obyvatel. V současnosti je
nás více než 2 000. Obec jen velmi obtížně tento
rozvoj dohání. Díky novému hřišti u školy můžeme alespoň trochu dohnat dluh v oblasti potřebného sportovního zázemí,“ říká starosta obce
Martin Kupka.

•••
n Nové podlahy ve zdravotním středisku.
Obec Líbeznice letos investuje téměř čtvrt milionu korun do výměny podlah ve zdravotním středisku. „Stará linolea byla na řadě míst prodřená
až na betonový podklad. Výměna byla nezbytná.
Zdravotní středisko by díky tomu mělo zase trochu prokouknout,“ říká místostarosta obce Michal Doubrava, který má obecní majetek na starosti. Rekonstrukce podlah začala počátkem
prázdnin. Chodu ordinací by se téměř neměla
dotknout. Hotovo bude na konci července. V letošním roce proběhne na zdravotním středisku
ještě kompletní výměna střešní krytiny. Investice
do údržby této obecní budovy se tak v úhrnu vyšplhají přes půl milionu korun.

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme červencovým jubilantům:
Havránková Vlasta – 92 let, Špinarová Marie – 75 let,
Kotos Ján – 75 let, Snopek Bohuš – 75 let, Nečesánek
Jaroslav – 70 let, Hurychová Marie – 65 let, Píchová
Eva – 65 let, Kodetová Jana – 65 let, Mařík Pavel –
65 let, Pospíšilová Jitka – 60 let, Marek Josef – 60 let,
Galová Alena – 60 let, Permanová Miroslava – 60 let.
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Čáma-spol. a.s.
U Parkánu 28, Praha 8
Staré Ďáblice
nabízí své služby:
Sběrné suroviny
(železné a neželezné kovy, papír),
prodej mulčovací kůry, prodej
písku, štěrku, kačírku, odvoz suti,
odpadu.
Zajistíme betonové, maltové
směsi. Demontáž menších
technologických celků.
Kontakty:
tel. 602 284 298, 283 910 864
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