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Líbeznické posvícení zazářilo
Tradiční líbeznické posvícení zažilo letos premiéru. Přestěhovalo
se z náměstí na travnatou plochu
u zdravotního střediska.
K rozhodnutí pomohla trocha odvahy a objektivně ztížené podmínky
kvůli nedávnému výkopu kanalizace.
Nové prostředí a krásné počasí dokázaly podtrhnout zdařilou dramaturgii
líbeznického kulturního svátku. Ten
už dávno není jen obvyklým posvícením. Se dvěma scénami se vlastně
stal specifickým jednodenním festivalem. Redakce zpravodaje hledala ve vodách české hudební kritiky
Zpěvačka Dasha se při vystoupení málem ztratila v publiku.
vhodného recenzenta. Vrátili jsme Foto Václav Mikoláš
se ale nakonec zpět domů a sehnali
názor, který se sice neopírá o žádný muzikologický Navíc pár kroků odtud, na areálu zdraví, mohla
titul, ale o to víc je srdečný a také líbeznický. Na- probíhat druhá scéna. Tolik lidí jsem v Líbeznicích
psala jej Eva Voborová.
jaktěživa neviděla, a že něco pamatuji.
Vpravo od pódia všechny obligátní pouťové
atrakce od houpaček, řetízkáče, střelnice až po veKam se hrabe Lucerna!
Výběr místa u zdravotního střediska byl prý sice liké trampolíny a jakési chodící bubliny byly v oblez nouze ctnost, ale mám pocit, že nemohl být lepší. žení až do noci.
Nejvíce mne zaujal hudební program. Dobře
Travnatý prostor ideální pro děti, žádná frekventovaná komunikace nebezpečná pro všechny, pódi- vybraný, pečlivě sestavený, nebylo ani jedno
um jako by tu stálo odjakživa, a toho místa okolo!
Pokračování na str. 3

Líbeznice mají nové
multifunkční
hřiště
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nástup měsíce září do Líbeznic byl bez nadsázky
strhující. Prvního září dostaly líbeznické děti i celá
veřejnost do užívání nové multifunkční hřiště.
Vydařené líbeznické posvícení zažilo premiéru
v prostranství u zdravotního střediska a podle všech
ohlasů už na tomto místě zůstane i v příštích letech.
Ve stejný den oslavila škola 55. narozeniny. Při té
příležitosti otevřela novou počítačovou učebnu,
která bude sloužit i pro moderní výuku jazyků.
A navíc se ještě o posvícení podařilo přestřihnout
pásku u nového komunitního centra Archa.
Všechny líbeznické spolky tak mají konečně prostor
pro svá setkání. Archa je samozřejmě otevřena všem
dalším, kteří by chtěli dělat něco pro druhé. Obec
do kompletní rekonstrukce prostor investovala více
než půl milionu korun. Jsem přesvědčen, že jsou
to dobře využité prostředky, protože obec netvoří
jen pozemky, parky a komunikace, ale možná ještě
více lidé a jejich aktivity. Obec tím zároveň splatila
část dluhu vůči všem lidem s tělesným postižením.
Archa je totiž prvním opravdu zcela bezbariérovým
zařízením v Líbeznicích.
Dobré zprávy věští i politická diskuse
o rozpočtovém určení daní. Poslední návrh ODS
počítá se zvýšením daňových příjmů obcí naší
velikosti ze současných 7 tisíc na osobu a rok
na 8,4 tisíc na osobu a rok. Líbeznice by tak mohly
mít v rozpočtu od roku 2013 o 3 miliony korun
víc. Navíc tento návrh, na rozdíl od návrhu TOP 09
a Starostů a nezávislých, nepočítá se snížením
příjmů pro hlavní město Prahu. Méně peněz pro
metropoli by se totiž mohlo dotknout i mnoha
lidí v okolí Prahy, například kvůli případným
omezením v hromadné dopravě.
Dobré zprávy ale často chodí za ruku s těmi
špatnými. Do té druhé kategorie zpráv patří
zveřejnění doplněné dokumentace EIA pro záměr
rozšíření Letiště Vodochody. Obec i jednotliví
občané mají teď 30 dnů na prostudování více
než jednoho tisíce stran dokumentu a jeho
připomínkování. Už jsme se do toho pustili. Na
5. října připravujeme veřejnou diskusi k doplněné
dokumentaci v Divadle kouzel Pavla Kožíška.

První školní den – ve čtvrtek 1. září
v 10 hodin – předala obec všem školákům
i celé veřejnosti zbrusu nové multifunkční
hřiště.
Hřiště s moderním umělým povrchem o rozměrech 36 krát 18 metrů vzniklo díky podpoře
Nadace ČEZ. Celkové náklady na stavbu a umělý
povrch dosáhly výše 1,23 milionu korun. Pomoc
Nadace představuje 1 milion korun. Zbývajících
230 tisíc Kč hradí obec ze svého rozpočtu.
Stavební práce začaly ve středu 27. července
2011. Realizovala je na základě výběrového řízení líbeznická firma Oltex. Kvůli nepříznivému
počasí musela nakonec většinu prací stihnout
za rekordních 14 dnů. Umělý povrch ze švédských dlaždic Bergo dodala společnost Precol.
Na hřišti bude možné provozovat volejbal, nohejbal, basketbal, streetball, malou kopanou, tenis
a další sporty. Povrch je vhodný dokonce i pro
in-line bruslení.

Milí čtenáři,

Jako první vyzkoušela hřiště taneční skupina
SC Nextyle. Foto Luboš Kovář
Slavnostního otevření nového Oranžového hřiště se zúčastnil ředitel Nadace ČEZ Ondřej Šuch,
senátorka Veronika Vrecionová, ředitelky obou
Pokračování na str. 2

V první polovině září se sešlo obecní
zastupitelstvo. Zabývalo se možnou výstavbou nové
budovy mateřské školy, která by mohla pojmout
100 dětí. Objekt staré školky by v takovém případě
obec prodávala. Finální rozhodnutí padne v říjnu po
přesné analýze reálných možností obce a finančních
dopadů. Na zářijové schůzi ale zastupitelstvo
rozhodlo o investici do parkových úprav na Mírovém
náměstí a u zdravotního střediska. Jejich realizace by
ještě letos měla udělat Líbeznice i život v nich zase
o něco líbeznější.
Krásné podzimní dny přeje

Martin Kupka

Číslo měsíce: 1425 – tolik se prodalo vstupenek
na letošní líbeznické posvícení.
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 KRÁTKÉ ZPRÁVY
n Sousedská burza – na internetových stránkách obce www.libeznice.cz bude od 1. října
fungovat „Sousedská burza“. Na ní může každý
inzerovat prodej nepotřebných věcí a poptávat,
co aktuálně potřebuje a nechce hned kupovat
jako zbrusu nové. Obec tak chce odpovědět
na náměty několika občanů a zároveň podpořit
postoje šetrné k životnímu prostředí. Delší a opětovné využívání věcí totiž šetří přírodu podobně
jako důsledné třídění odpadu a skromný přístup
k vlastní spotřebě.

•••
n Přerušení dodávek elektřiny – elektrárenská společnost ČEZ informuje, že dne 29. října
od 7.30 do 15.30 hodin dojde k přerušení dodávek elektřiny v ulicích Zahradní, Ve Dvoře, Nádražní, Školská a v části ulice Mělnická od obecního úřadu až po benzinovou pumpu. Dále dojde k přerušení dodávek elektřiny 5. října od 8
do 15 hodin v novostavbách „U Cihelny“.

•••

První kroky po novém hřišti. Foto -naDokončení ze str. 1
líbeznických škol a vedení obce. Slavnostní otevření vyvrcholilo vystoupením několikanásobných mistryň České republiky v moderním stylu tancování
HIP HOP ze skupiny SC Nextyle.
Nové multifunkční hřiště je od okamžiku otevření přístupné veřejnosti. Areál školy se uzamyká až se setměním. Od půl páté odpoledne
až do setmění je tak možné hřiště využívat.

Do té doby slouží hřiště žákům základní a mateřské školy. O sobotách a nedělích je hřiště
veřejnosti plně k dispozici. Branky na malou kopanou na hřišti zůstávají. Režim půjčování basketbalových košů, sítě na tenis a na volejbal,
včetně místa pro uložení, obec ještě dolaďuje.
Zároveň připravuje rezervační systém, který
bude od konce září přístupný na internetových
stránkách obce.
-mk-

ré bude příjemné, ale i bezpečné. A to si myslím, že
tyto úpravy mohou nabídnout. Dále je bude možné
využívat pro důstojné oslavy v rámci obce.

 ROZHOVOR
Líbeznice –
pohodové místo
plné zeleně
Při zářijovém jednání obecního zastupitelstva
se znovu volilo. Z obecní rady se rozhodl odejít Ing. Vladimír Novotný. Volební sdružení
Bezpečné Líbeznice nominovalo na jeho místo Ivetu Voňkovou. Zastupitelstvo tuto volbu
potvrdilo. Na místě je novou líbeznickou radní
představit.
Minulý rok jste do obecního zastupitelstva
kandidovala poprvé, co vás k tomu rozhodnutí
přivedlo?
Přivedlo mne k tomu to, že jsem díky rodičovské dovolené měla možnost trávit více času v obci
a pozorovat, jakými změnami Líbeznice procházejí.
A pak přišel nápad přispět svou troškou do mlýna.
Jaká by ta troška mohla být? Co vidíte jako
úkol pro sebe?
Vyjádřit to, co zde tíží rodiny s malými dětmi.
Zprostředkovat jejich potřeby a zájmy. Podílet se
na vytváření takového prostředí, které vylučuje užívání drog a kriminalitu.
Teď jste nově členkou rady obce. Ve světě
velké politiky by se něco takového dalo ozna-
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n Nová výběrová řízení – obec Líbeznice vypsala výběrová řízení na zhotovitele parkových
úprav v lokalitě u zdravotního střediska a na
Mírovém náměstí. O vítězné firmě bude rozhodovat nejen nabízená cena, ale i kvalita řešení
a použitých materiálů. Podobná kritéria uplatní
obec i v případě dalšího výběrového řízení na
dodavatele kompletní opravy hydroizolace na
střeše zdravotního střediska. Do poloviny října by měl být znám také zhotovitel kompletní
dokumentace pro nový objekt mateřské školy.
Finální rozhodnutí o realizaci tohoto projektu
padne na říjnovém jednání obecního zastupitelstva.

čit za strmou politickou kariéru. S čím do obecní rady vstupujete? Co byste chtěla dokázat či
změnit?
Do obecní rady vstupuji hlavně s pokorou. Je to
pro mne čest podílet se na rozhodování o chodu
obce. Tady nejde ani o to něco zásadně měnit, ale
spíše být součástí týmu, který pracuje na rozvoji
a zlepšení života v naší obci.
V Líbeznicích jste se sice nenarodila, ale žijete tu už dlouho. Jak se obec podle vás rozvíjí?
Žiji zde opravdu dlouho. Trávila jsem zde už
jako dítě prázdniny u babičky. Mohu proto říci, že
za poslední roky obec prošla velkými změnami, ať
už je to výstavba nových rodinných domů, rozvoje
služeb, péče o veřejnou zeleň.
Jak hodnotíte nové projekty úpravy parku
na Mírovém náměstí a u zdravotního střediska?
Úpravy parků by podle mého mohly přispět k setkávání občanů a maminek s dětmi v prostředí, kte-

Co vám v obci nejvíce chybí?
Vrátím se opět k rodičovské dovolené. Do současné doby zde chyběly prostory pro setkávání
rodičů s malými dětmi, což z velké části vyřešilo
otevření společenského centra Archa. Navíc si
myslím, že v současné době, kdy tu vzrostl počet
obyvatel, hlavně mladých rodin s dětmi, nemůže vyhovovat školka, která i po letošním zvýšení
kapacity o polovinu, nedokáže uspokojit veškerý zájem. Dále je to pošta s provozní dobou,
která nevyhovuje zaměstnaným spoluobčanům.
A vzhledem k počtu obyvatel je citelná i absence
bankomatu.
Co se naopak podle vás v poslední době výrazně změnilo k lepšímu?
V poslední době a myslím si, že mi dají všichni za pravdu, rozšíření obecní policie, dostupnost
zdravotní péče, zklidnění tranzitní dopravy v obci
díky obchvatu.
Jste maminkou malého dítěte. Vnímáte Líbeznice jako bezpečné a dobré místo pro jeho
dětství?
Vnímám je jako bezpečné a dobré. Bydlení tady
jsme zvolili právě kvůli tomu.
Jaké jsou Líbeznice vašich snů?
Líbeznice mých snů – pohodové místo plné zeleně, spokojení lidé.
-na-
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Posvícení vyvrcholilo koncertem Janka Ledeckého. Foto Václav Mikoláš

za pierota, myslím příjemně překvapilo všechny
svým pojetím pantomimy – něžný obličej, inteligentní projev a vkusné podmalování hudbou
zaujalo i ty, kdo tuto zábavu příliš nevyhledávají. Jako hlavní hvězda večera – Janek Ledecký
– opět nezklamal. Stála jsem pět kroků od pódia a řvala jsem s davem „na ptáky jsme malý
páky“, v jedné ruce dvojku burčáku a naprosto
jsem zapomněla, že jsem už zapomnětlivá skoro
šedesátiletá stařenka, co má doma ještě neumytý hrnec od posvícenských knedlíků a občas ji
loupne v koleně.
Pak jsem se vydala na průzkum ještě na areál
zdraví. Tam zrovna hrála kapela Pitocha, a že hrála
dobře, nevadilo mi ani, že tam postávají jen samí
puberťáci a já. Jejich trumpetista válel, měli hravé
a veselé africké kostýmy, zpěvák lámal češtinu, ale
francouzsky zpíval dobře, a já si uvědomila, že když
člověk poslouchá takovouhle hudbu naživo, vypadá to jinak, zatímco reprodukovaná muzika tohoto typu často připomíná chemický poplach. Takže
pánové, omlouvám se vám, líbilo se mi to, příště
jdu zas.
Domů to mám pár kroků, a když jsem si sedla
u stolu, abych si srovnala myšlenky, v uších mi
ještě hučelo, z každého okna řvala jiná muzika.
Ale mně to tentokrát vůbec nevadilo, a hned
jsem sama sobě slíbila, že za takové pěkné odpo-

Dokončení ze str. 1
hluché místo, pro každého něco. Když pominu
místy až drsný humor pana konferenciéra Knora,
vychutnávala jsem si jednu skladbu za druhou.
Jedna z nejlepších romských kapel – Mário Bihári
a Bachtale Apsa – rozpohybovala snad všechny
návštěvníky. Zpěvácká hvězda televizních soutěží
Poláček přišel k chuti asi mladší generaci, kdežto Schovanky zaujaly starší posluchače a přívržence country hudby. Drobná zpěvačka Dasha,
jako vždy výborná profesionálka, se ztratila mezi
dětmi na trávníku, ale vůbec ne její hlas, ten byl
jak krásně naladěný zvon. A bylo by nespravedlivé, kdybych nepochválila děti z taneční skupiny
ATS Domino, které tančily jak o život. Vystoupení jednoho z čarodějových učňů, který byl

Skauti připravili pro děti na posvícení hry s hlavolamy. Foto Václav Mikoláš

 TÉMA

Při slavnostním otevření, kterého se účastnila i senátorka Veronika Vrecionová, dostalo společenské
centrum název Archa. Celkem 6 pásek stříhali zástupci jednotlivých spolků. Jedna patřila baráčníkům,
jedna zahrádkářům, jedna skautům, sokolům, zdravotně postiženým a jedna Stonožce. Místostarostové
obce František Závorka a Michal Doubrava potom
přestřihli ještě sedmou stuhu pro všechny, kteří můžou přijít s novými aktivitami. V preambuli provozního řádu stojí: Archa je příspěvkem obce Líbeznice
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Z obecní pošty:
Jakožto předchůdce Šárky Kettnerové se také
připojuji k pochvale za skvěle zvládnutou akci.
Z místa za střediskem jsem měl nejdříve obavu,
protože přece jen podobné akce se odehrávají
většinou na náměstích, což přispívá ke zviditelnění akce při jejím konání. Tato obava se nakonec
ukázala jako zbytečná, za což jsem velice rád.
Další ročníky si také dokáži představit na tomto novém místě, doufejme jen, že nebude pršet, to bychom se asi bez gumáků neobešli.
Co se týče atrakcí, také jsem z několika míst
zaznamenal výtku na jejich počet. Příště doporučuji vyjednat s provozovatelem atrakcí přesný
seznam a na něm trvat, protože i když na množství jich zase o tolik méně nebylo, scházely takové
ty „masovější“, bobová dráha, autodrom apod.
Ale vzhledem k tomu, že letošní posvícení bylo
pro nový kulturní výbor premiérové, dopadlo
myslím na jedničku. Jsem moc rád, že jsme tuto
akci, kterou jsme s předchozím výborem budovali od roku 2003 z nuly, předali lidem, kteří ji
dále rozvíjejí tím správným směrem. Rád bych
jim za to poděkoval.
Radek Kraus
Skvěle vybrané místo konání akce. Prosím příští
rok opět u zdrav. střediska. Pokud by to bylo možné, přimlouvám se za více atrakcí. Čekat hodinu na
atrakci je přeci jen trochu moc. Chyběl nám autodrom a labutě, ale jinak vše na jedničku. Děkujeme
za skvělou organizaci.
Marie Knězová
je tak trochu naše zlatá kaplička. Vznikala pod
heslem Líbeznice sobě,“ dodává s nadsázkou
Martin Kupka. Ruku k dílu totiž přiložila celá řada
dobrovolníků: Michal Doubrava, Jaroslav Durčo,
Roman Ehrenberger, Ludmila Horáčková, Tomáš
Jezbera, Michal Kloutvor, František Košina, Ivana
Krausová, Marie Krejčová, Miriam Kupková, Martin Kupka, Václav Mikoláš, Věra Vörösová a František Závorka.
Velké poděkování patří místnímu truhlářství
Chum (Nádražní 761, Líbeznice) za štědrý sponzorský dar v podobě kuchyňské linky a společnosti Gorenje za to, že jako sponzorský dar poskytla
několik kuchyňských spotřebičů.

Spolky mají
konečně střechu
nad hlavou
V průběhu líbeznického posvícení v sobotu
10. září se veřejnosti otevřelo nově rekonstruované komunitní centrum. Sloužit bude jako společenský prostor pro setkávání místních spolků,
jako klubovna pro skauty, místo pro dětské
kroužky a do budoucna i pro klubové večery
a třeba i mateřské centrum. Je to také první zcela bezbariérový prostor pro tělesně postižené.

ledne musím někomu poděkovat. Takže: Šárko
a ostatní, kteří jste se starali, DÍKY za perfektní
organizaci, i za to obíhání sponzorů a shánění
všeho potřebného k zázemí pro takovou velkou
akci. Bylo to skvělé! A řekněte sami, vážení spoluobčané, odnesli byste si z Lucerny za padesát
korun tolik dojmů?

Pásky k Arše přestřihly postupně všechny spolky.
Foto Václav Mikoláš
k pěstování dobrých vztahů uvnitř místní komunity
a k rozvoji občanské společnosti. „Chceme, aby se
Archa stala útočištěm pro všechny, kteří budou chtít
dělat něco pro druhé,“ řekl při otevření starosta obce
Martin Kupka.
Do rekonstrukce prostoru obec investovala více
než 600 tisíc korun. Další prostředky si vyžádalo
základní vybavení centra.
Rekonstrukce nevznikala na klíč. Podíleli se
na ní místní řemeslníci a pracovníci technických
služeb. Hlavní podíl na stavební části rekonstrukce mají: Josef Oliverius a Georgi Vedev. „Archa

Všichni aktivní občané, kteří by chtěli prostor využít, mohou přímo na líbeznických internetových stránkách www.libeznice.cz pod
tento článek připojit svůj nápad a kontaktní
spojení na sebe.
Pokud bude zájem, mohlo by v Arše v dopoledních hodinách fungovat mateřské centrum.
Prosíme proto všechny maminky, které by měly
zájem o takovou službu, aby také pod článek
na webu obce připojily svůj kontakt.
Obec stále shání finanční prostředky na další
vybavení centra. Prosíme proto všechny, kteří by
chtěli pomoci finančním darem, aby poslali sms
nebo zavolali na číslo 724 345 456.
-na-
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Budou Líbeznice
líbeznější?
Při zářijovém jednání rozhodlo obecní zastupitelstvo o uvolnění prostředků na parkové
úpravy na Mírovém náměstí a Na Chrupavce
(u zdravotního střediska). Letošní zprovoznění obchvatu, výstavba kanalizace a výjimečná příležitost odstranit navezenou zeminu
z prostranství u zdravotního střediska vytvořily podmínky a zároveň také výzvu, abychom
udělali další krok k líbeznější tváři obce. Přívětivě upravená prostranství nejsou jen kusem
obecní plochy, ale přispívají k tomu, aby se
v obci dobře žilo a lidé se v ní cítili dobře.

Lokalita Na Chrupavce

Do Vánoc to bude trochu jiné Mírové náměstí. Foto -na-

Obec využila výjimečnou příležitost a zajistila odstranění po léta navážené zeminy v této lokalitě s minimálními náklady. Úpravy proběhly ve dvou etapách.
V první se jednalo jen o odstranění deponie. V druhé
etapě došlo k urovnání plochy a úpravě břehu, která
umožní do budoucna snazší výstavbu plánované komunikace Hovorčovická – Sportovní. Zároveň vznikla
proti sběrnému dvoru potřebná parkovací stání. Podařilo se tak dospět k finální terénní úpravě této lokality.
Teď je na řadě poslední krok – vlastní parkové úpravy.
Obec požádala o dotaci na výsadbu zeleně Nadaci ČEZ. A byla úspěšná. Žádost přitom zahrnovala jak výsadbu zeleně v lokalitě Na Chrupavce, tak
na Mírovém náměstí. Obec tak může v letošním
roce čerpat celkem 172 tisíc Kč z tohoto nadačního
zdroje na výsadbu stromů a keřů.
V rámci přípravy projektové žádosti rada obce
přehodnotila původní návrhy parkových úprav v lokalitě Na Chrupavce. Nový návrh více odpovídá charakteru české vesnické krajiny a nabízí také vhodnější a pestřejší druhovou skladbu. Dává vyniknout
solitérním stromům. Naopak upouští od terénních
valů, které by nepůsobily přirozeně a komplikovaly
by údržbu. Novým prvkem prostranství by měl být

labyrint z pískových cest. Nezbytné pro běžné užívání parku je vytvoření cestiček, které by chodce
do parku přiváděly. Plánované parkové úpravy počítají samozřejmě s tím, že zůstane zachován prostor pro pořádání příštího posvícení či jiných akcí
pod širým nebem.

Od září dvě nové
ordinace
v Líbeznicích

Od září v Líbeznicích nově ordinuje
také stomatoložka
MUDr. Sabina Legnerová. Nově vybavená ordinace je
otevřena hned vedle
stomatologické praxe
MUDr. Evy Hlavičkové.
Díky jejich společné
investici je ve zdravotnickém středisku nově
k dipozici velký rentgen pro přesné snímkování ústní dutiny.
Jednou z technických
novinek přímo v ordinaci MUDr. Sabiny
Legnerové je intra
orální rentgen. „Přímo
na monitoru ukazuje
Moderní vybavení gynekologické ordinace. Foto -navelmi přesný obraz
Ordinační hodiny nové zubní ordinace:
zubu. Dokáže zobrazit výskyt mezizubního kazu,
Po 13.00–18.00
kazu pod plombami či poddásňového kamene,
Út 7.30–12.00 13.00–15.00
který není možné odhalit jinak. Na druhý moSt 7.30–12.00 13.00–18.00
nitor uvidí pacient, aby měl představu o svém
Čt 7.30–12.00 13.00–15.00 Tel.: 266 712 497
problému, a díky kameře bude moci sledovat
733 255 804
Pá 7.30–12.00
i průběh ošetření,“ vysvětluje Sabina Legnerová.

V líbeznickém zdravotním středisku se 1. září
otevřely dvě nové ordinace – zubní a gynekologická.
Novou gynekologickou ordinaci najdou
pacientky v prvním patře nad optikou. Celý
prostor citlivě rekonstruovala MUDr. Veronika Galambošová. Ve své ordinaci nabízí moderní
lékařskou praxi s využitím nejnovějších přístrojů,
vyšetřovacích a léčebných metod. „Prostory jsem
upravovala tak, aby to bylo prostředí ‚pro ženy
a o ženách‘, abych co nejvíce vyhověla jejich potřebám a požadavkům (estetickým, hygienickým,
atd.),“ říká Veronika Galambošová. Podrobné informace o péči, kterou nabídne ve své ordinaci,
najdete na www.gynekologie-libeznice.cz.
Ordinační hodiny gynekologické ordinace:
Po
13.00–18.00
Út
7.30–14.30
St
7.30–15.30
Tel.: 283 850 141
Čt
7.30–14.30
721 933 253
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Mírové náměstí
Obec zadala zpracování základních studií úprav Mírového náměstí už na jaře letošního roku. Přirozeně
k tomu totiž vybízela očekávaná zásadní změna podmínek v obci v souvislosti se zprovozněním obchvatu.
Po veřejném projednání vstupních studií vypracoval
architektonický Ateliér Vyšehrad prováděcí studii
samotného parku. Ta počítá s rozdělením realizace
do dvou etap – první v půdorysu současného parku
a druhá po zúžení komunikace. Obec zároveň předložila architektonický návrh parku jako svůj požadavek
pro budoucí úpravu komunikací a rozdělení pozemků
při jednání s ŘSD a Středočeským krajem.
Navrhovaná podoba parku počítá s výsadbou
šesti nových vzrostlých stromů, vytvořením nových
mlatových cest a vytvořením nového vodního prvku.
Tím by měla být kašna s chrličem v podobě typické

„líbeznické“ ruční pumpy. Jde o původní návrh architektů, který překvapivě a zároveň velmi citlivě zapojuje do moderní podoby parku typický prvek obce.

Prosba a výzva
Plánované parkové úpravy představují nečekaný
a významný výdaj obce. Jedná se přitom o zásah,
který pozitivně ovlivní tvář Líbeznic pro další roky.
Případná finanční pomoc ze strany občanů v podobě sponzorského daru by mohla být vidět léta
a přinesla by důležité ulehčení obecnímu rozpočtu.
Přivítáme každou částku. Jména všech, kteří přispějí více než deseti tisíci korunami, budou uvedena
na desce s poděkováním u nové kašny. Zatím projekt
podpořili nebo slíbili podpořit: Petr Honěk, Blanka
Hašková, Jan Vondráš, Luboš Lauer, Jan Havlíček či
Milena a Robert Svobodovi. Pokud chcete přispět
k proměně Mírového náměstí, kontaktujte starostu
obce Martina Kupku (mobil: 724 345 456, e-mail:
kupka@libeznice.cz) nebo předsedkyni Výboru pro
rozvoj obce Blanku Haškovou (mobil: 603 495 021,
e-mail: blanka@hairarea.cz). Mnohokrát děkujeme
za každou finanční pomoc.
-mk-
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Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo
doplněnou dokumentaci EIA pro záměr rozšířit Letiště Vodochody. Obce, města, občanská sdružení i samotní občané mají 30 dnů
na odeslání připomínek. Obec Líbeznice uspořádá 5. října 2011 od 19.00 hodin v Divadle
kouzel Pavla Kožíška veřejnou diskusi k doplněné dokumentaci.

Teď znovu běží lhůta 30 dnů na předložení připomínek k nové verzi podkladů. Hned na úvod této etapy
společnost Penta vzkázala veřejnosti, že za každého
cestujícího zaplatí na společný účet obcí jednu korunu
a další peníze jako pokutu za noční lety. „To samozřejmě vzbuzuje podezření, že si nás PENTA chce
tímto příslibem koupit. Cítím se vázán výsledkem líbeznického referenda, které řeklo jasné
NE vodochodskému letišti. Za Líbeznice takovou
hezkou finanční nabídku odmítám. Ostatně ona
stejně nemá žádnou závaznost. Je to jako přísloví: Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají,“ zdůrazňuje starosta obce Martin Kupka. Hned v den
zveřejnění dokumentace proběhla v Líbeznicích koordinační schůzka zástupců obcí a občanských sdružení,
aby se co nejrychleji rozběhla příprava kvalitních argumentů a k veřejnosti se dostaly všechny důležité informace. „Obracím se tímto na všechny, kteří nad
Líbeznicemi nechtějí ještě silnější letecký provoz,

Rozsáhlou dokumentaci EIA (posuzování vlivu
stavby na životní prostředí) pro rozšíření Letiště
Vodochody předložila společnost PENTA Ministerstvu
životního prostředí poprvé na podzim loňského roku.
Ještě před Vánocemi obdrželo na 1600 připomínek
od měst, obcí, občanských sdružení i jednotlivých
občanů. Právě na základě této odezvy se ministerstvo
rozhodlo vrátit dokumentaci k dopracování a doplnění. Dalších osm měsíců trvalo, než zpracovatelé
dokumentace doručili na ministerstvo její novou rozšířenou podobu.

aby se s dokumentací seznámili a znovu zaslali
své připomínky ministerstvu. Je to potřeba stihnout do 19. října 2011,“ doplnil starosta.
Odkaz na doplněnou dokumentaci najdete
na líbeznických internetových stránkách www.libeznice.cz. Prohlédnout si ji můžete také v tištěné
podobě na Obecním úřadě v Líbeznicích. Veřejná
prezentace nejvýznamnějších odborných a věcných výhrad proběhne ve středu 5. října od 19 hodin v Divadle kouzel Pavla Kožíška.
-na-



dveře se dostal dovnitř a tam odcizil fotoaparát
a finanční hotovost. Následně byl pachatel zajištěn náhodnými svědky, kteří nebyli lhostejní
a o celé události informovali na tísňovou linku
PČR. Pachatele následně zadržela hlídka Obecní policie Líbeznice ve spolupráci s hlídkou PČR.
Vzhledem k bohaté trestní minulosti výtečníka
byl muž převezen do policejní cely, odkud putoval do vazební věznice.
Další pachatele krádeže se smíšené hlídce
Obecní policie Líbeznice a Policie ČR podařilo
zadržet v nočních hodinách z 10. na 11. 9., kdy
se hlídka PČR pokoušela zastavit vozidlo, jehož
řidič odmítal zastavit na výzvu. Po dramatické
honičce zastavil řidič podezřelého vozidla v obci
Líbeznice v ulici Srbovka, odkud s další osobou
utekl. Na místě bylo zjištěno, že vozidlo, kterým
pachatelé ujížděli, bylo odcizeno předešlého dne
v Praze. Ve vozidle se nacházely plastové kanystry na naftu a „nádobíčko“ k užívání drog. Společná hlídka na místě a v okolí provedla pátrání
po výše uvedených osobách s negativním výsled-

Odpor proti
letišti vstupuje
do dalšího kola

OBECNÍ POLICIE

Obecní policie
si posvítila
na výtečníky
Společná práce Obecní policie Líbeznice a státní policie dostala do „klepet“ v první polovině
září hned tři pachatele krádeží.
Díky všímavosti občanů byl dne 6. 9. 2011 zadržen pachatel krádeže, který téhož dne v obci
Bašť v době od 12.00 do 12.30 hodin násilím
vnikl do zaparkovaného osobního motorového
vozidla, kde odcizil autorádio a další osobní věci
majitele vozidla. Poté vnikl na soukromý pozemek u rodinného domu. Přes otevřené terasové
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Líbeznické děti
mají zájem o umění
Na konci minulého školního roku proběhlo
rychlé dotazníkové šetření, které mělo zmapovat zájem líbeznických dětí o obory základní umělecké školy. Vedení obce totiž už na jaře
oslovilo Krajský úřad Středočeského kraje,
aby zjistilo, jak náročné a jak reálné by bylo
v Líbeznicích obnovit výuku oborů základní
umělecké školy. Před lety zde působila pobočka klecanské umělecké školy. Nově by výuka
mohla probíhat pod křídly základní školy.
Prvním krokem ale přirozeně bylo zjistit, jaký by byl
zájem veřejnosti. Celkem se ve třídách základní a mateřské školy rozdalo na 500 dotazníků. Vrátilo se jich
celkem 145, což samo o sobě ukazuje na poměrně
velký zájem. O hudební obory projevilo zájem 50 dětí
(a jejich rodičů), o taneční obor 54 dětí, o výtvarný
66 a o literárně dramatický 14. Mezi nejžádanější hudební obory se zařadila výuka hry na kytaru (38 dětí),
na dechové nástroje (29 dětí) a na klavír (21 dětí).
Pokud by se všichni zájemci skutečně přihlásili, stačilo by to na jednu plnohodnotnou základní
uměleckou školu. Podle slov starosty obce se teď
rozběhnou další kola jednání s krajským úřadem
a Ministerstvem školství a začnou se připravovat
všechny ostatní podmínky pro rozběhnutí výuky
v prostorách základní školy. „Určující bude, zda nám
úřady vyjdou vstříc a budou od nového roku ochotny alespoň některé obory financovat. Podle prvních
reakcí bychom určitě neměli nouzi o kvalitní učitele.
Na možnost spolupráce se jich ptalo už několik,“
vysvětluje starosta obce Martin Kupka. O průběhu
příprav bude obec podrobně informovat na webu
i v dalších vydáních Líbeznického zpravodaje.
Martina Podlipná,
ředitelka mateřské školy

 POZVÁNKA
n Obec Líbeznice pořádá ve středu 5. října
od 19.00 hodin v Divadle kouzel Pavla Kožíška veřejnou diskusi k doplněné dokumentaci EIA pro záměr rozšíření Letiště Vodochody. Cílem setkání je informovat o změnách
v samotném záměru i v jeho dokumentaci a poskytnout argumenty pro individuální připomínky
občanů. Vstup zdarma.

Kanystry v ukradeném autě. Foto Rudolf Sedlák
kem, proto byl na místo přivolán psovod PČR,
který po několika málo minutách vystopoval
muže a ženu, kteří se skrývali v nedalekém příkopu. Obě osoby byly na místě zadrženy a muž
následně krádež vozidla doznal. Případ převzala
služba kriminální policie a vyšetřování.
Rudolf Sedlák
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MÍSTOPIS

Les Beckov
Západním směrem od obce se rozprostírá
les nazývaný Beckov. Je významným krajinným
prvkem. Zaujímá plochu 150 ha a je jedním z nejvyšších bodů v krajině s výškou 303 metrů nad mořem. Z původních pralesů nám zbyly jen části, tím
je i Beckov, Bořanovický háj, Ládví. Jsou domovem
nejbohatšího živočišného a rostlinného společenstva. Na jaře, když se zazelenají staleté duby, lípy
a rozkvetou koberce konvalinek, petrklíčů, sasanek,
podléšek a dymnivek, je zde nejkrásněji. Na starých
dubech žijí brouci roháči. Husté křoviny na okrajích
jsou velmi důležité, stejně jako les samotný, poskytují zvířatům úkryt a potravu, zejména ptactvu
a drobným živočichům. Rostou zde i rekordmanky
mezi houbami, například vatovec obrovský (Langermannia gigantea), jehož váha může být i 10 kg.
Vatovec je považován za nejplodnější organismus
na světě. Čerstvá plodnice o váze 4 kg obsahuje
1500 bilionů výtrusů. Kdyby se seřadily vedle sebe
do řady, řada by měla délku 625 000 km. Druhou
rekordmankou mezi houbami Beckova je bedla vysoká (Macrolepiota procera), naše nejvyšší houba
s výškou až 40 cm.



ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Tábor
v Hradčanech
v duchu J. Foglara
Letošní letní tábor chlapeckého oddílu našeho střediska proběhl tradičně v Hradčanech
u Mimoně. Netradiční bylo složení účastníků.
Letos poprvé byl tábor rozdělen na chlapecký a dívčí.

✄

V sobotu 23. 7. tedy vyrazilo na naše osvědčené
tábořiště deset vlčat a pět skautů. Na vedení tábora
se podíleli tři vedoucí a pět roverů. Jediná žena byla
paní Martina Zoulová, která se ujala kuchyně pro
celý tábor.
Každý letní tábor má téma, které se pak jako etapová hra vine celým táborovým programem. Letošní táborová hra se jmenovala „ALVAREZ“ podle předlohy
Jaroslava Foglara. Vedoucí přesně podle knihy „Deva-

Dovážka obědů – na obec se
v první polovině roku obrátilo
několik občanů, kteří by přivítali
dovážku obědů přímo do domácnosti. Zjišťovali jsme, jaké jsou
možnosti zajištění takové služby.
Podmínkou je stálý minimální zájem 15 lidí. Pokud by se k odběru
obědů do 7. října 2011 tolik lidí
přihlásilo, pokusili bychom se tuto
službu zajistit. Podmínkou je pořízení dvou vlastních sad nosičů
na jídlo.
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Cesta k Beckovu. Foto -naZe vzácných a chráněných druhů rostlin
zde buď byly ověřeny nebo jsou evidovány:
kamejka lékařská (Lithospermum officinale;),
dymnivka nízká (Corydalis pumila;), kamejka
modromachová (Lithospermum purpurocaeruleum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), plamének přímý (Clematis recta), strdivka
zbarvená (Melica picta), vikev hrachovitá (Vicia
pisiformis), dřín obecný (Cornus mas), lilie zlatohlávek (Lilium martagon ), bradáček vejčitý
(Listera ovata), mochna bílá (Potentilla alba),

prvosenka jarní (Primula veris), srpice barvířská
(Serratula tinctoria) a voskovka menší (Cerinthe
minor).
Význam lesa Beckova je pro krajinu, která je intenzivně využívána člověkem, natolik zásadní, že
Oblastní muzeum Praha-východ podalo v červenci
letošního roku žádost o vyhlášení Beckova chráněným územím.
Hana Závorková,
ředitelka Oblastního muzea
Praha-východ

desátka pokračuje“ vytvořili mnoho úkolů, které tři
družiny chlapců po celých
čtrnáct dnů plnily.
Ale tábor není pouze
etapová hra. Proběhla
táborová olympiáda, která obsahovala přes 40
disciplin. Velmi úspěšná
byla hra „Den Trifidů“.
Každý den se chlapci
zlepšovali ve svých skautských dovednostech formou plnění rozmanitých
odborných zkoušek. Vlčata plnila „Tři bílé tesáky“, skauti pak „Tři orlí
pera“, což jsou nejobtížnější skautské zkoušky. Lidské šachy na břehu Ploučnice. Foto Václav Mikoláš
A nutno dodat, že převážně úspěšně. Své dovednosti zlepšovali i roveři. v úžasné kamáradské pohodě, kterou jsem dlouZa zmínku stojí výzva „24 hodin na stromě“, kte- ho na táboře nezažil. A tak letos těch čtrnáct dní
rou zdárně složil bratr Bukaj.
v překrásné přírodě u řeky Ploučnice uteklo neRozhořel se i slibový oheň. V jeho záři složi- zvykle rychle.
lo slib několik vlčat i skautů. To vše probíhalo
Petr Figalla Chřástal

Prosíme o vyplnění následujícího dotazníku a doručení na obecní úřad
Mám zájem o donášku obědů:
Jméno:......................................................................................................................
Adresa:......................................................................................................................
Telefon:.....................................................................................................................

❏

Pravidelně každý všední den

Jen v: po út st čt pá (zakroužkujte požadované dny).

❏ Nepravidelně

(jen v době nemoci)

Nejvyšší přípustná cena do

50 Kč

do 60 Kč

do 70 Kč

(zakroužkujte)

Dietní omezení:..........................................................................................................
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 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
55. narozeniny
základní školy
Líbeznická základní škola oslavila 10. září 2011
své 55. narozeniny. Při té příležitosti otevřela
nově vybavenou počítačovou učebnu, která
bude sloužit i pro moderní výuku jazyků.
Přestože byla sobota, žila líbeznická základní
škola již od ranních hodin čilým životem. Po celý
den sem přicházeli lidé. Vítaly je žákyně devátého
ročníku malým dárkem – knoflíkem pro štěstí. Kaž

dý návštěvník mohl v jídelně nebo venku na připravených stolech ochutnat dobroty, které připravily
paní kuchařky i paní učitelky.
Většina příchozích se srdečně vítala se svými
známými – učitelé s bývalými žáky nebo se svými
kolegy, které již léta neviděli, bývalí žáci se spolužáky a učiteli. Všichni listovali ve starých kronikách
a fotografiích, které byly soustředěny na výstavě
nazvané Historie a současnost líbeznické školy.
Starosta obce Martin Kupka slavnostně otevřel novou moderní počítačovou učebnu. Uplynulo vlastně
pouze několik dní od 1. září, kdy předával žákům líbeznické školy krásné nové sportovní hřiště.
Slunce svítilo na velmi hezky a vkusně upravenou
školní zahradu a návštěvníci odcházeli s pocitem,
že 55. narozeniny opravdu důstojně oslavili.
Šárka Mišurcová

 POZVÁNKY
n Kulturní výbor obce Líbeznice zve na autorské čtení Michala Viewegha, které se bude
konat v úterý 27. 9. 2011 od 19.00 hod v nově
otevřeném komunitním centru Archa v Líbeznicích (Martinova ul. 142).

•••
n Vlastenecko-dobročinná obec baráčníků v Líbeznicích zve na Podzimní taneček, který se
koná dne 8. října 2011 od 20 hodin v restauraci
U Kouzelníka. K poslechu a tanci hraje Černý baron, bohatá tombola, vstupné dobrovolné.

18. Vejšlap
povodím
Mratínského
potoka
TJ Sokol Líbeznice, ZO ČZS Líbeznice, knihovny Třeboradice a Líbeznice, Oblastní muzeum Brandýs n. L.
– St. Boleslav Vás srdečně zvou na 18. Vejšlap na kole
i pěšky povodím Mratínského potoka, který se bude
konat v sobotu 24. 9. 2011.
Prezence a start:
9.00 až 9.30 hodin – Líbeznice, fotbalové hřiště,
9.30 hod – Měšice, zámek.
Cíl: od 13 hodin – Třeboradice, restaurace
na fotbalovém hřišti.
Pěší trasa 16 km:
Líbeznice – Měšice – Mratín – Veleň – Přezletice
– Ctěnice – Miškovice – Třeboradice (Lze zkrátit
vynecháním obce Mratín na délku 12 km.)

Při oslavě narozenin školy se poprvé otevřely dveře moderně vybavené učebny. Foto Václav Mikoláš

Letní
prázdninový
provoz v MŠ
Líbeznice
O prázdninách zaznamenala Mateřská škola v Líbeznicích svůj historicky první prázdninový provoz.
„Naší snahou bylo vyjít vstříc pracujícím rodičům
a usnadnit jim alespoň částečně život při řešení složité otázky: Kam s nimi?“ říká ředitelka líbeznické
mateřské školy Martina Podlipná.
Mateřská škola Líbeznice a Mateřská škola
Bašť střídavě zajistily na měsíc srpen prázdninový
provoz, ten byl určen výhradně pro děti pracujících rodičů. V době od 8. 8. do 19. 8. 2011 provoz zajišťovala MŠ Líbeznice, ostatní srpnové dny
byl prázdninový provoz v Mateřské škole v Bašti.
Do naší mateřské školy během srpna docházelo v průměru 19 dětí z Líbeznic a z Baště. „Děti
z Mateřské školy Bašť se v našem prostředí bez
problémů adaptovaly. Vše proběhlo hladce bez
sebemenších komplikací a v příjemné atmosféře. Z našeho pohledu se prázdninová škola vydařila a doufáme, že jsme tímto krokem přispěli
ke zkvalitnění života v naší obci,“ komentuje
Martina Podlipná.
Věra Machytková
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Volný čas
se Stonožkou
Občanské sdružení Stonožka Líbeznice, o. s.
nabízí dětem v tomto roce následující kroužky:
KERAMICKÁ DÍLNA I.
pondělí od 15.30 do 16.15 hod. v MŠ
KERAMICKÁ DÍLNA II.
pondělí od 16.30 do 17.15 hod. v MŠ
FLORBAL
pondělí od 15.30 do 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ
STREET DANCE
středa od 17.00 do 18.00 hod. v tělocvičně ZŠ
VÝTVARNÁ A TVŮRČÍ DÍLNA
úterý od 15.00 do 16.00 hod. v KC Archa
TVŮRČÍ DÍLNA PRO HOLKY
úterý od 16.30 do 18.00 hod. v KC Archa
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
úterý od 16.00 do 17.30 hod. v KC Archa
KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ
sudá středa od 16.00 do 18.00 hod. v KC Archa
Všechny kroužky a kurzy vedou zkušení lektoři. Přihlášky a více informací najdete na stránkách sdružení www.stonozka-libeznice.cz.
Těšíme se na Vás!
Za Stonožku:
Ing. Miriam Kupková, tel.: 604 251 990.

Cyklo trasa 34 km:
Líbeznice – Měšice – Mratín – Kostelec n. L. –
Záryby – Martinov – Brandýs n. L. – Popovice –
Přezletice – Ctěnice – Miškovice – Třeboradice.
Trasy vedou převážně po polních, lesních
a značených cestách, lze se kdekoliv připojit.
Zajímavosti na trase:
Měšice – zámek
Kostelec n. L. – rodiště Terezy Stolzové
Brandýs n. L. – St. Boleslav – zámek
Ctěnice – zámek
Startovné: Dospělí 20 Kč, děti 5 Kč.
V cíli: pamětní list, možnost občerstvení v cíli
a navíc radost z pohybu.
Účastníci dodržují pravidla silničního provozu
a pokyny organizátorů, jejich účast je
na vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče.
Jde se za každého počasí.
Informace:
Sokol Líbeznice – telefon 720 688 767
knihovna Líbeznice – telefon 283 981 834
knihovna Třeboradice – telefon 723 375 186
http://www.pochod.unas.cz

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme zářijovým jubilantům:
Hochová Anna – 88 let, Jirásek Jiří – 80 let, Tichá
Věra – 65 let, Kupcová Marie – 65 let, Kopský Jiří –
60 let, Nováková Věra – 60 let.
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POMOC
V DOMÁCNOSTI
úklid, žehlení,
spolehlivost, serióznost.
Telefon: 721 573 499
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