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Číslo měsíce: 36 – to je počet nově narozených 
občánků, kteří byli přivítáni do obce v obřadní síni 
obecního úřadu.

To byla hlavní otázka, na kterou mělo odpo-
vědět letošní dotazníkové šetření. Během 
září a října se sešlo téměř dvě stě vyplněných 
anketních lístků. Vyplývá z nich, že velká část 
líbeznických obyvatel hodnotí kvalitu života 
v naší obci jako velmi dobrou. Celých 78 % 
respondentů u této otázky vyplnilo jedničku 
nebo dvojku.

„Je příjemné, že se tolika lidem v Líbeznicích líbí. 
Příznivé hodnocení je příjemným překvapením 
zvláště v době, kdy většina společnosti dává na-
opak najevo nespokojenost se vším okolo. Líbezni-
ce jsou patrně trochu optimističtější než český prů-
měr,“ říká s úsměvem starosta obce Martin Kupka.

Podobně příznivé je i hodnocení dostupnosti 
obchodů a služeb v obci. V tomto případě se jed-
nička nebo dvojka objevila u 73 % respondentů. 
O něco horší je už hodnocení kvality služeb v obci. 
Jednička nebo dvojka fi guruje u 62 % respondentů 
a celých 31 % volilo trojku. Soudě podle odpovědí 
na další otevřené otázky v anketě může být důvo-
dem například omezená otevírací doba místních 
restaurací a ochota jejich personálu.

Milí čtenáři,

ponořili jsme se do vyhodnocení ankety, která 
mapovala Vaši spokojenost z podmínkami pro život 
v Líbeznicích. S výsledky se můžete podrobně seznámit 
v samostatném článku. Rád bych poděkoval všem, 
kteří dotazníku věnovali chvíli času. Opravdu nešlo 
o samoúčelnou akci – anketa pro anketu. Je to pro 
nás cenná zpětná vazba, zároveň inspirace pro další 
práci i vodítko, čemu bychom se měli více věnovat. 
Překvapením bylo, že dopravní problémy nepředstavují 
pro všechny občany zřetelnou dominantu. Podle 
dotazníků je stejně palčivým problémem rozšíření 
mateřské školy.

U tématu mateřské školy se zastavím. Právě rok 
nabízíme k prodeji stávající budovu mateřské školy. Výnos 
z tohoto prodeje je nezbytnou podmínkou, abychom se 
mohli pustit do stavby nového objektu.
Pro něj máme v tomto okamžiku jak kvalitní projekt, tak 
stavební povolení. Nová budova by umožnila sjednotit 
provoz mateřské školy v jednom prostoru a zároveň 
bychom získali v již stojícím novém pavilonu další dvě 
třídy pro rozšíření základní školy, která praská ve švech. 
Počítáme navíc s tím, že se situace bude dále zhoršovat 
s nástupem dětí v masivní populační vlně do školních let. 
Jednali jsme a nadále jednáme s několika zájemci o koupi 
objektu. V jednom případě jsme se dokonce nedávno 
ocitli těsně před samotným podpisem kupní smlouvy. 
Sešlo z něj kvůli potížím investora s převodem prostředků 
ze zahraničí. V polovině října jsme cíleně oslovili majitele 
soukromých mateřských škol. Demografi cká prognóza 
naznačuje, že by ještě jedna dobře vedená soukromá 
školka mohla v naší oblasti docela dobře existovat a pro 
obec by to bylo další zajímavé doplnění celého spektra 
služeb. Jasno by mělo být do konce roku. Budeme znovu 
vypisovat soutěž na stavební fi rmu nové školky, protože 
předchozí vítěz svou nabídku stáhl. Děláme všechno 
pro to, aby se podařilo projekt v příštím roce realizovat. 
Pořád se těžko smiřujeme s tím, že je v tomto boji hodně 
věcí, které ovlivnit při nejlepší vůli nemůžeme. Můžeme 
jim jen čelit a nenechat se odradit.

Nemám ale jen špatné zprávy. Dobrou zprávou 
například je, že se ještě do Vánoc podaří společnosti 
Tesco vybudovat nové parkoviště při severní stěně 
prodejny. Práce se mají rozběhnout každým dnem. 
Všem klientům i líbeznickým občanům by se mohlo 
znovu trochu ulevit.

Určitě jste zaznamenali, že se blíží začátek 
adventního času. V Líbeznicích jej otevřeme v sobotu 
1. prosince Vánočním trhem, slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu a také adventním koncertem, který 
bude mít tentokrát blízko k divadelnímu představení.

Rádi bychom přispěli k tomu, abyste letošní advent 
prožili přes všechny nepříznivé zprávy z ekonomického 
a politického světa co nejklidněji a nejradostněji.

Martin Kupka
Váš starosta

JAK SE ŽIJE V LÍBEZNICÍCH?
zdůrazňuje starosta obce Martin Kupka. V odpo-
vědi na otázku, co se v posledních letech změnilo 
k lepšímu, nejvíce lidí uvedlo úpravu náměstí (50 
odpovědí), celkový vzhled obce (38 odpovědí) a vý-
stavbu nových chodníků (30 odpovědí). V odpovědi 
na tuto otázku se poměrně často objevila doprava 
– ve 24 případech. Doprava fi gurovala naopak nej-
častěji v odpovědích na otázku, co se v posledních 
dvou letech v obci zhoršilo. Dopravní zátěž nebo 
průjezd obcí zmínilo 19 lidí ze 192 respondentů. 
„Dobrou zprávou je, že tato otázka zůstala na nej-
větším počtu anketních lístků nevyplněná nebo lidé 
přímo uvedli, že se k horšímu nezměnilo nic. Re-
agovalo tak více než 120 dotazovaných,“ shrnuje 
první místostarosta obce František Závorka.

Jako nejlepší počiny posledních let vyhodnotilo 54 
respondentů úpravu náměstí a 42 dokončení ob-
chvatu. Na otázku „Co Vás v obci nejvíce rozčiluje 
a chtěli byste to změnit“ odpovědělo nejvíce lidí (34) 
„dopravní zátěž“. Ostatní témata za touto dominan-
tou zaostala. Deset lidí zmínilo stálici mezi negativní-
mi tématy – psí exkremety. Nejrozmanitější byly odpo-
vědi na otázku, co v Líbeznicích nejvíce schází. Častěji 
se vyskytlo jen sportovní zázemí (28 odpovědí). Vedle 

Jak hodnotíte zázemí pro rekreaci
a sport v obci?Jak hodnotíte kvalitu života v obci?

Jedničky a dvojky převažují v hodnocení nabíd-
ky kulturních akcí. V případě nabídky sportovních 
akcí dominuje ale známka 3 u 39 % respondentů. 
A ještě více lidí hodnotilo trojkou zázemí pro re-
kreaci a sport – celých 42 %. „Z toho je možné vy-
vodit, že právě v této oblasti by bylo dobré trochu 
přidat. Budeme hledat způsob, jak zlepšit zázemí 
pro sportovní aktivity. V zimních měsících se napří-
klad chystáme rekonstruovat fotbalové kabiny,“ 
říká místostarosta obce Michal Doubrava.

Příznivé hodnocení s převahou jedniček a dvo-
jek se objevilo také u otázky mapující spokojenost 
s nabídkou společenských akcí v obci. A dobré 
hodnocení si vysloužila i zeleň v obci. 68 % respon-
dentů je s ní spokojeno nebo alespoň částečně 
spokojeno.

„Se zájmem až zvědavostí jsme vyhodnocova-
li odpovědi na otevřené otázky. Zareagovali jsme 
například hned na několik ohlasů, které zmínily 
větší nepořádek na autobusových zastávkách,“ 

toho se po jednotkách objevily bazén, koupaliště, 
cukrárna, čajovna, posilovna, les, minigolf a golf. 

Důležité jsou pro další směřování obce názory 
veřejnosti na to, co by mělo být prioritou. Nejčas-
těji se v odpovědích objevila nová mateřská škola 
či zvýšení kapacity mateřské školy – 36 odpovědí. 
Druhou nejčastější odpovědí bylo zmenšení do-
pravní zátěže v obci – 29 odpovědí. Velmi úzkou 
souvislost s touto odpovědí má i často zmiňova-
né nové napojení na dálnici D8 u Staré pošty. Toto 
téma se objevilo u dalších 14 odpovědí. O něco 
méně odpovědí potom obsahovalo dokončení 
dolní části náměstí a rozvoj Areálu zdraví. „Anketa 
přinesla opravdu široké spektrum názorů, zatímco 
v jedné odpovědi se objevilo, že by vedení obce 
mělo především vyměnit samo sebe, jinde se ob-
jevilo uznání dosud odvedené dobré práce. Je po-
vzbuzující, že těch příznivých ohlasů bylo výrazně 
víc,“ dodává starosta obce Martin Kupka.

-na-
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ROZHOVOR

POVOLÁNÍ:
ZÁCHRANÁŘ
PRO ZVÍŘATA

Málokdo ví, že Líbeznice mají výhodu nej-
kratší dojezdové doby záchranné služby – 
ovšem pouze v případě, že se jedná o ohrože-
ní zvířete. Bydlí tu totiž dva klíčoví pracovníci 
záchranné veterinární služby PET-MEDIC Ivana 
a Jiří Bidlovi. Nejvíce se zmíněné neobvyklé 
záchranné službě věnuje v roli ředitelky Ivana 
Bidlová. V rozhovoru pro Líbeznický zpravodaj 
například vysvětlila, jak se u zvířat rozhoduje 
pro eutanazii.

Jak jste se vlastně stala záchranářkou zvířat?
Byla jsem dítě, které snad od první třídy přesně 

vědělo, co chce. Záchranka propojila hned něko-
lik koníčků – zvířata, medicínu a auta. Na veteri-
ně jsem pracovala od roku 1983, tedy příští rok to 
bude 30 let, posledních 16 let pracuji na záchran-
ce. Je to přesně ta práce, jakou jsem si předsta-
vovala a která mě baví. Koníček, který zachraňuje 
životy.

Jak vlastně vypadá práce zvířecího záchra-
náře? V čem se liší od normální záchranky 
a v čem se naopak shoduje?

Práce na veterinární záchrance je úplně stejná, 
jako na lidské záchrance, v podstatě jediné, v čem 
se lišíme, jsou pacienti. Auta jsou vybavena stej-
nou špičkovou technikou i léky a pomůckami jako 
u lidské záchranky. I posádky jsou buď diplomovaní 
zdravotničtí záchranáři nebo hasiči, kteří u nás pra-
cují ve veškerém svém volnu. Takže se několikrát 
stalo, že do rodiny, kde měli problém se zdravotním 
stavem dědečka, přijel tentýž záchranář jako násle-
dující den, kdy se jim zranil pejsek. Jen měl na sobě 
jiný stejnokroj.

Ještě se ale lišíme od lidské záchranky v jednom 
– kromě medicíny máme ještě další činnost, a to 
jsou pietní služby. To znamená uspání vážně ne-
mocného zvířátka doma a následně zajištění urnič-
ky nebo pohřbení na hřbitůvku pod Řípem. Pietní 
služby lidé využívají hodně. I líbezničtí.

Kolik výjezdů se průměrně odehraje za je-
den den?

Počet výjezdů za den se velmi různí, někdy jede-
me 10× a někdy 2×, když je zrovna klid. Měsíčně se 
jedná cca o 150–300 výjezdů, většinou k akutním 
pacientům.

K jakým případům nejčastěji vyjíždíte?
Jsou to jednak úrazy – autonehody, pokousání, 

bodné nebo řezné rány, pády z výšek, a pak náhlá 
zhoršení zdravotního stavu – epileptické záchvaty, 
diabetické koma, akutní srdeční selhání, vnitřní 
krvácení, gastroenteritidy apod. Pacienta na místě 
vyšetříme, pokud je to nutné, tak jej stabilizujeme 
(infuze a léky přímo na místě) a poté převážíme 
na zajištěný urgentní příjem některé z veterinár-
ních nemocnic.

Máte osobní auta. Jak zachraňujete větší 
zvířata?

Věnujeme se pouze medicíně malých zvířat, tedy 
psů a koček. Výjimku tvoří dnes velmi hojně cho-
vané minikozičky, miniovečky nebo miniprasátka, 
která mají lidé jako mazlíky. Tam zasahujeme také.

Zvířecí záchranářka Ivana Bidlová. Foto -mk-

Co Vás přiměje, abyste na autě zapnula 
modré majáky?

Vzhledem k tomu, že jsou součástí Integrované-
ho záchranného systému hl. m. Prahy, majáky mu-
síme použít vždy, když nás volá některá ze složek 
IZS – tedy záchranka, hasiči nebo policie. Musíme 
být na místě do 15 minut od výzvy. Jedná se o do-
pravní nehody, požáry budov, intoxikace CO

2
 apod. 

Jinak je používáme v případech bezprostředního 
ohrožení života pacienta – bezvědomí, záchvaty, 
kolapsy, polytraumata apod.

Na rozdíl od záchranářů lidí rozhodujete 
také o tom, že v některých případech je možné 
utrpení už jen zkrátit. Co v takových případech 
rozhoduje?

Eutanazie přichází vždy až jako poslední řeše-
ní, pejsek nebo kočička musí být v konečné fázi 
konkrétního onemocnění, kdy už medicína není 
schopná tlumit bolest nebo zajistit pacientovi pl-
nohodnotný život. Zvířátka mají naštěstí možnost 

ností urničky, kterou jim přivezeme zpět a ve které 
mají popel jejich kamaráda. Pro tyto lidi to zna-
mená strašně moc, protože vzhledem k věku si už 
jiného pejska nemohou pořídit, a když jim po pár 
dnech předáváme urničku, vidíme na nich, že jsou 
alespoň o trochu šťastnější, a když se s nimi pak 
potkáme, tak nám shodně říkají, jak si s pejskem 
v urničce povídají. To jsou situace, které dostanou 
i nás, profíky. 

A potěšila nás fenečka, kterou na Žižkově přejel 
vlak, ujel jí nohu v rameni a ocásek, způsobil těž-
ké trauma hlavy a mozku, mnohočetné zlomeniny 
a ještě ji shodil z 15 m vysoké zdi. Její stav se zdál 
naprosto neřešitelný, majitel ale prosil o záchranu 
fenky, na místě tedy dostala spoustu léků a infu-
zí, letěli jsme na ARO jedné z velkých nemocnic... 
Po půl roce nám majitelé poslali video, jak fenečka 
běhá s ostatními pejsky (po 3 nožičkách), hraje si 
a je evidentně šťastná. Právě pro tohle má záchran-
ka smysl.

S manželem žijete již 6 let v Líbeznicích. 
Čeho si na nich nejvíce ceníte?

Líbeznice za poslední roky dozná-
vají hodně úprav k lepšímu a ačkoli 
na hranici Prahy, tak je tady bezpeč-
no (díky skvělé práci Obecní policie), 
myslím že se zatím daří skloubit his-
torii a moderní způsob života, co se 
týká stavebních a architektonických 
úprav v obci, je opravdu vidět práce 
obecního úřadu.

Co Vás v Líbeznicích nejvíce zlo-
bí? Co by se tu mělo změnit?

Trochu mě děsí další a další nová 
výstavba. V Líbeznicích i okolních 
obcích. Bojím se, aby se z venkova 
nestala okrajová pražská čtvrť se 
všemi negativy města. Co vadí nám 
i sousedům, kteří bydlíme v naší 
lokalitě, je obchvat. Samozřejmě 
chápeme nutnost tohoto díla. Ale 
pořád se mluví o tom, jak se uleh-
čilo centru (což je pravda), ale už se 

nikdo nedozvěděl to, že my tady teď nemůžeme 
otevřít okna, aniž bychom slyšeli hluk rychle je-
doucích kamionů, z vlastní zkušenosti mohu po-
tvrdit, že v bytě na Žižkově jsem měla větší klid. 
Proč v jedné části jsou obyvatelé chránění vede-
ním komunikace v zářezu a proč u nás je naopak 
vedena na vyvýšeném náspu bez jakékoli pro-
tihlukové zdi nebo jiné ochrany?

Jak to vlastně vypadá se zvířaty u Vás doma?
V současnosti máme 6 pejsků a 3 kočičky, větši-

na jich je z útulků.

Kam až sahá Vaše láska ke zvířatům. Napří-
klad Miroslav Nevrlý ve své knize Karpatské 
hry popisuje, jak se raději nechá trápit mou-
chou nebo komárem, než aby je zabil. Jste po-
dobný případ?

Zvířata mám sice hodně ráda, ale tímto způso-
bem to nepřeháním. Nejsem vegetarián a zrovna 
včera jsem zabila masařku, která nám lítala po ku-
chyni. V tomto ohledu jsem naprosto normální. 
Zrovna tak naše kočky a jezevčice chytají myši, kte-
ré se nám na zimu stěhují do domu. 

-mk-

Tísňová linka
záchranné služby PET-MEDIC

tel.: 724 184 840

v klidu usnout a nemusí si vše prožít až do těch 
nejhorších konců. Někdy se eutanazie volí i u zra-
něného zvířete, například amputace dvou a více 
končetin, rozsáhlá a evidentně neřešitelná trau-
mata atd. Jedná se hlavně o autonehody nebo 
nehody s vlakem.

Není trochu proti přírodě investovat tolik 
do záchrany zvířat? Neměli bychom to nechat 
přírodě, ať se s tím vypořádá?

Co se týká psů, koček a domácích zvířat vůbec, 
tam je určitě povinností člověka, když si zvíře po-
řídil, se o něj i postarat. Bezprizorní psi a kočky by 
měla zajistit obec ve spolupráci s útulky, jsou to do-
mestikovaná zvířata a lidé jsou prostě povinni se 
o ně postarat. Něco jiného jsou divoce žijící zvířata. 
Tam bych asi opravdu něco nechala na přírodě, můj 
názor je, že by se zachraňovat měly jen vzácné dru-
hy, nepřipadá mi smysluplné mít plné voliéry ptáků 
bez křídel v záchranných stanicích. Něco jiného je 
dravec, sova apod. 

Setkáváte se nepochybně při své práci i s růz-
nými příběhy, nejen zvířecími, ale i lidskými? 
Co Vás v poslední době nejvíce rozesmutnilo 
a co naopak nejvíce potěšilo?

Vždycky je nejhorší situace, kdy musíte uspat 
těžce nemocného pejska starému, osamělému člo-
věku. Často u něj pak ještě hodinu sedíme a poví-
dáme si s ním. Pejsek byl často ten poslední tvor, 
který mu dělal společnost. Do určité míry se dnes 
dá zmírnit bolest těchto babiček a dědečků mož-



Líbeznický zpravodaj 11/2012 3

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ  Č. 11, LISTOPAD 2012, ROČNÍK 10

TÉMA

LÍBEZNICE V CHYTRÉM 
TELEFONU

Obec Líbeznice nabídne od 1. prosince všem 
lidem, kteří používají chytré mobilní telefony, 
on line informace zdarma. Novinka umožní 
získávat přímo do telefonu bez zdržení zprávy 
o dění v obci, pozvánky a výstražné informace 
o počasí a podobně. „Snažíme se i tímto způ-
sobem přispět k tomu, aby se všichni dostali 
snadno k informacím o obci a mohli se do jejího 
života plně zapojit. Nová služba navíc umožňuje 
obousměrnou komunikaci a obec se tak od lidí 
může dozvědět, kde je třeba neuklizený nepo-
řádek,“ říká starosta obce Martin Kupka. Nová 
služba nese název MOBISYS a více se o ní můžete 
dozvědět z následujících otázek a odpovědí.

Na jakém principu MOBISYS funguje?
Jde o síťovou aplikaci do chytrých telefonů. Pod-

mínkou je samozřejmě připojení na internet – tedy 
aktivované datové služby. V okamžiku, kdy obec 
zadá novou informaci do systému, uvidíte zprávu 
s odstupem několika vteřin ve svém mobilu.

Jak je možné aplikaci získat?
Stačí si na obecním webu www.libeznice.cz 

po 1. prosinci vyhledat odkaz na Mobisys a ná-

NEPODAŘENÁ
KRÁDEŽ JÍZDNÍHO 
KOLA
V BOŘANOVICÍCH 

V úterý 9. října přijala hlídka OP Líbeznice ozná-
mení o tom, že se po obci Bořanovice pohybují 
čtyři podezřelé osoby, kdy jedna z těchto osob se 
měla pohybovat na pozemku u několika rodinných 
domů. Hlídka obecní policie na místě ztotožnila tři 
podezřelé muže, kteří uvedli, že čekají na kamará-
da, kterého skoro ani neznají, a tento odešel shánět 
benzin, který jim v obci náhodou došel. Hlídka poté 
pátrala v obci po „shánčlivém“ kamarádovi. V prů-
běhu pátrání obdržela hlídka oznámení od majitele 
jednoho z domů, který uvedl, že z přístřešku u jeho 
domu zmizelo horské kolo v hodnotě asi 25 000 Kč 
poté, co se na jeho pozemku pohyboval cizí muž, 
jehož popis následně předal hlídce. Hlídka OP poté 
zadržela na autobusové zastávce Bořanovice pode-
zřelého muže, který odpovídal popisu. Vzhledem 
k tomu, že muž nebyl schopen prokázat svou to-
tožnost, byl následně předveden na obvodní od-
dělení PČR Odolena Voda k zjištění totožnosti, kde 
muž krádež jízdního kola doznal. Muži bylo policej-
ním orgánem sděleno obvinění z přečinu krádeže 
a porušování domovní svobody.

Rudolf Sedlák

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

PRVNÍ LÍBEZNICKÝ 
BAZÁREK
Nápad na Líbeznický bazárek se zaměře-
ním na dětský sortiment a sportovní vyba-
vení pro děti a dospělé se zrodil po účasti 
na jiném bazaru. Řekly jsme si, že bychom 
rády prodaly více věcí po našich ratolestech 
a proč to nezkusit udělat u nás, v Líbeznicích. 
Slovo dalo slovo a brzy jsme pod záštitou lí-
beznického mateřského centra Lodička zača-
ly organizovat 1. líbeznický bazar. Rozdělily 
jsme si úkoly, do jejichž plnění jsme mnohdy 
zapojily celé rodiny a pomalu se naše před-
stava stávala skutečností.

Po té, co se nám zaregistrovalo dostatek prodá-
vajících, jsme si mohly trochu oddechnout. Ten nej-

Maminky pečlivě vybíraly. Foto -mk-

JAK JSME SE VYDALI 
NA CESTU KOLEM 
SVĚTA ZA 80 DNÍ

První říjnový pátek jsme se sešli na nádraží 
v Měšicích a vyrazili směrem do Jablonce nad Ni-
sou, kde jsme měli zamluvenou skautskou základ-
nu. Při vstupu do jedné z místností jsme se ocitli 
v anglickém klubu, kde nad šálkem čaje právě 
řešili dva lordi, zda se dá země objet za 80 dní. 
Nikdo z nás neváhal a hned jsme se k nim přida-
li a vyrazili na cestu, abychom zkusili, zda se to 
dá stihnout. Nejprve jsme ale museli získat vízum 
k cestě přes vzdálené země, a tak jsme zodpo-
vídali úředníkovi spoustu zvědavých otázek, než 

Další zastavení na cestě kolem světa. Foto Lachtan

sledně stáhnout a spustit příslušnou aplikaci. Od té 
chvíle budete dostávat zdarma a v reálném čase 
informace o novinkách v obci.

Jak se budou zprávy zobrazovat?
Bude to velmi podobně jako například pro mo-

bilní aplikaci Facebook, pro elektronickou poštu, 
chat či jakoukoli jinou komunikační aplikaci. Pokud 
budete mít nainstalovanou aplikaci MOBISYS, do-
stanete přímo do svého mobilu příslušnou zprávu 
a telefon vás na tuto novinku také upozorní.

A bude to opravdu obousměrná komuni-
kace?

Ano, pokud budete chtít, můžete prostřednic-
tvím MOBISYSU snadno poslat obci fotografi i ze 
svého telefonu, která zachytí například rozházené 
papíry na chodníku.

Proč to funguje jen pro „chytré telefony“ 
a ne pro všechny bez rozdílu? 

Výhoda chytrých telefonů spočívá mimo jiné 
v připojení do sítě. Jednotlivé zprávy tedy nezpro-
středkovává operátor a dorazí po síti. To je samo-
zřejmě mnohem jednodušší a pro obec nesrovna-
telně lacinější. Samotný systém umožňuje i rozesí-
lání standardních SMS, ale tuto službu Líbeznice 
z fi nančních důvodů zatím využívat nebudou.

Jak je možné službu zrušit, pokud o ní ne-
budu stát?

Jednoduše. Prostě aplikaci odinstalujete. To se Vám 
ale nestanete, protože vás přece Líbeznice baví.

-mk-

důležitější úkol, a to zajistit zájem kupujících, jsme 
se snažily posílit rozsáhlou „mediální kampaní“ 
a doufaly, že se nemine účinkem. Aby náš bazárek 
byl výjjimečný a odlišný od ostatních, rozhodly jsme 

jsme dostali pas s razítkem. Druhý den jsme se 
probudili ve Španělsku, zatančili si ranní španělský 
tanec, dostali razítko do pasu a vyrazili na cestu. 
Ačkoliv to byla obyčejná cesta z Jablonce na roz-
hlednu Bramberk, pro nás to byla cesta přes mno-
ho zemí se spoustou úkolů a veselých zážitků, 
včetně dramatického pašování slonů v lese kousek 
od rozhledny či baštění gumových medvídků čín-
skými hůlkami. Na rozhledně byly díky krásnému 
podzimnímu počasí nádherné výhledy, a tak jsme 
se pokochali a pokračovali přes další cizokrajné 
země zpět na základnu. Večer nás čekal program 
speciálního rádia Bramberk – nezapomenutel-
né vysílání Freda a Želvy s písničkami na přání. 
V neděli se nám konečně podařilo i přes nepřízeň 
počasí dorazit zpět do Anglie a zdolat cestu za vy-
sněných 80 dní. Unavení, ale šťastní jsme dorazili 
vlakem zpět domů a už se moc těšíme na další 

skautskou akci, kde se sejdou skauti a skautky ze 
všech oddílů líbeznického střediska a prožijí spolu 
další napínavé dobrodružství.

Ivana Krausová

se ho zpestřit hracím koutkem pro děti 
a připraveným občerstvením, což mnohé 
maminky mile překvapilo.

Nastal den D a 1. líbeznický bazar byl 
„spuštěn“ zástupy prodávajících, kteří 
velmi rychle zaplnili tělocvičnu, a volná 
místa najít bylo stále obtížnější. K velké 
úlevě všem se naštěstí brzy začli trousit 
i první kupující a naše obavy o nedosta-
tek zájmu, byl konečně zažehnán.

 Ano, vyskytly se menší problémy, 
které jsme musely řešit, a některé věci 
jsme mohly udělat jinak a lépe. Ale cel-
kově jsme s výsledkem 1. líbeznického 
bazárku velmi spokojeny a pevně věřím, 
že také většina z 32 prodávajích. Proto 
již plánujeme a těšíme se na další, takže 
v březnu opět na viděnou na 2. líbeznic-
kém bazárku! Tímto bychom také rády 

poděkovaly všem, bez jejichž pomoci a účasti by se 
bazárek neuskutečnil.

Jana Karasová, Iveta Červená
a MC Lodička
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TÉMA

VŠEHO MOC ŠKODÍ 
– I PŘÍLIŠ MNOHO 
KOČEK
Líbeznice mají nový problém. V některých lo-
kalitách došlo k přemnožení koček. „Obec má 
omezené možnosti, jak tento problém řešit. 
Musela by ubrat prostředky jinde, kde je jich 
třeba. Příčinou jsou navíc většinou majitelé 
koček, kteří neplní svoje povinnosti a s máv-
nutím ruky přenášejí problém na druhé nebo 
na obec,“ říká starosta obce Martin Kupka.

Podle ředitelky záchranné veterinární služby PET-
-MEDIC Ivany Bidlové je příčina právě v těch majite-
lích, kteří si nabírají další a další kočky, ale nevěnují 
jim potřebnou péči, jako je očkování, odčervení, od-
blešení a kastrace. To podle jejích slov vede k tomu, 
že se geometrickou řadou množí další a další bezpri-
zorní kočky. Protože existuje pouze omezený počet 
koček na určité teritorium, noví jedinci se postupně 
stěhují dál a dál do dalších lokalit v obci. 

„Bezprizorní kočky jsou neočkované, tudíž 
mohou mít různé kočičí choroby, což představuje 
riziko pro ostatní kočičí populaci. Doma chova-
né kočky navíc ohrožují úrazy spojené s bojem 
o teritorium s volně žijícími jedinci. Toulavé kočky 
mohou navíc přenášet i vnější a vnitřní parazity 

Toulající se Zrzek

MÍSTOPIS

SKLENÁŘSKÁ ULICE
Je krátkou spojnicí mezi Mírovým náměstím 
a ulicí Na Hůrce. Proč se tato ulice jmenuje 
Sklenářská, nevíme, možná že kdysi zde měl 
dílnu sklenář? Ale informaci, která by do-
mněnku potvrzovala, v historických prame-
nech nenacházíme.

Sklenářská ulice patří k nejstarší zástavbě Lí-
beznic, pravděpodobně vznikla již ve 13. století 
na místě pravěkého osídlení. Byla oblíbeným mís-
tem zimních her mnohých generací líbeznických 
dětí.

Sklenářská ulice však skrývá vzácnost, dům 
čp. 14, jeden z nejstarších dokladů líbeznické lido-
vé architektury. Za staletí prošel různými stavebními 
úpravami, ale v základních rysech se naštěstí příliš 
nezměnil. Díky němu si můžete vytvořit představu, 
jak vypadala většina líbeznických chalup ještě po-
čátkem dvacátého století. 

Původní zdejší domy byly většinou přízemní. Mí-
valy obdélníkový půdorys, mohutné zdi se základy 
zhruba jen na rýč. Hlavní vchod byl obvykle situo-
ván v jižní podélné obvodové zdi, ale i severní ne-
byla výjimkou, tak jako u domu čp. 14. Zápraží byla 
otevřená, vybavená venkovní dřevěnou lavičkou.

Stavební materiály, ze kterých se chalupy stavěly, 
pocházely zpravidla z toho, co se v nejbližším okolí 
nacházelo: lomový kámen z hůrek, hliněných ne-
pálených cihel „vepřovic“ z tzv. žlutky, která je pod 
vrstvou ornice. Vše se spojovalo vápennou maltou, 
a nebo jen kaší z hlíny a vody. Robustní zdi se omí-
taly vápennou omítkou. Každý si vápno hasil doma 
sám. Vápenec se těžil v lomu ve Velké Vsi. 

Starý líbeznický dům ve Sklenářské ulici. Foto -mk-

Střecha bývala jednoduchá, sedlová, krytá doško-
vou krytinou. Ještě v první polovině 20. století na ně-
kterých líbeznických střechách byly k vidění slaměné 
došky. Střechy neměly velmi dlouho okapy, mezi domy 
proto byly uzákoněné asi metrové uličky pro odvod 
vody. Také neměly hromosvody, tak naši předci řešili 
ochranu proti bleskům po svém – rostlinou netřeskem 
zedním, který vysazovali na jejím okraji a s pevnou ví-
rou, že je před bleskem bude ochraňovat.

 Důležitou součástí domu byla půda, s dřevěnými 
krovy, zpravidla přístupná jen po žebříku. Sloužila 
k uskladnění sena, které v zimním období tepelně 
izolovalo strop. Do sena se také uschovávalo sklizené 
ovoce a často se půda využívala i k sušení prádla. 

Místnosti byly za sebou, často vybavené komínem, 
topilo se v nich lokálně. Každoročně se stěny míst-

ností bílily hašeným vápnem, do kterého se přidávalo 
modré barvivo – šmolka. Okna byla menší, dvojitá, 
zasklená malými skleněnými tabulkami, zamřížovaná. 
Na podlahy se používaly ohoblované dřevěné fošny. 

U každého stavení musela být komora, sklep 
na potravinové zásoby – brambory, ovoce, koře-
novou zeleninu. Kolna na otop – uhlí, dřevo. Su-
ché WC. Dvorek, kde se chovalo domácí zvířectvo, 
králíci, slepice. A pak hnojiště na biologický odpad 
a za domem zahrádka. 

Až tedy půjdete z Mírového náměstí na Hůrku, 
nezapomeňte se podívat na váženého, ale bohužel 
němého svědka dávných líbeznických časů, kterým 
dům č. 14 bezpochyby je.

Hana Závorková ředitelka
Oblastního muzea Praha-východ

nebo plísně, což představuje i riziko pro člověka,“ 
říká Ivana Bidlová.

Podle odborníků jedinou možností, jak postupně 
snižovat kočičí populaci, dodržovat přitom zákony 
a chovat se navíc humánně, je kastrace dospělých 
kocourů a koček. Celá řada majitelů doma chova-
ných koček se touto cestou odpovědně vydala. Ně-
které pražské městské části dokonce fi nancují tzv. 
kastrační plány pro volně žijící kočky. „Naše obec 
takové fi nanční možnosti nemá. Museli bychom 
sáhnout na jiné výdaje, které se zatím jeví jako 
potřebnější a směřují k pomoci lidem,“ vysvětluje 
starosta obce. Kastrace kočky přitom vyžaduje ob-
vykle částku vyšší než 1000 Kč. V případě kastrace 
kocoura bývají náklady zhruba poloviční.

Nabízí se otázka, zda by v takovém případě 
nepomohli přirození predátoři, jako u jiných dru-
hů přemnožených zvířat. „Kočka sama je šelma 
a na území obce v podstatě přirozeného predátora 

nemá. Část koček zahyne na násled-
ky střetu s auty, část na kočičí ne-
moci nebo neléčené drobnější úrazy 
a z toho vzniklé septické stavy,“ do-
plňuje Ivana Bidlová a zdůrazňuje, že 
jedinou dobrou cestou je kastrace. 
Vyvrací zároveň zažité mýty, že kast-
rované kočky či kocouři ztrácejí chuť 
do života, přestávají lovit myši a z uži-
tečných domácích mazlíčků se stávají 
jen mazlíčci. „Kastrace u kočky i ko-
coura nemá opravdu žádný negativní 
vliv, ba právě naopak. Zvíře si zachová 
všechny kladné vlastnosti, které u něj 
potřebujeme nebo obdivujeme – in-
teligenci, samostatnost, pracovitost 

– lovení myší. Výhodou je navíc větší fi xace na ma-
jitele, mazlivost a hlavně u kocourů je předností to, 
že neznačkují a netoulají se daleko od domova,“ 
dodává Ivana Bidlová.

Na vesnici bylo a je stále obvyklé se čerstvě 
narozených mláďat zbavit některým z tradičních 
způsobů. Podle Ivany Bidlové existuje ale vedle 
kastrace i řada jiných lepších způsobů, jak problém 
řešit. Odrostlejší mláďata je možné udat do jiných 
domácností nebo je umístit v útulcích pro bezpri-
zorní zvířata, což ale vyžaduje investovat přibližně 
500 Kč do nezbytného odčervení a očkování. Není 
ale přípustné malá koťata vypustit volně do přírody 
a čekat, že se o ně někdo postará nebo že zahy-
nou. Podle Ivany Bidlové je takové chování nejen 
nemorální, ale i protizákonné. V případě vyhoze-
ní mláďat může jít o týrání zvířete, což je dnes již 
trestný čin.

-na-
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BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme listopadovým jubilantům:
Kreisingerová Hana – 90 let, Kačírková Eliška – 87, 
Vrabcová Drahuška – 80, Zanotto Jaroslav – 60.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

HALLOWEENSKÁ 
PÁRTY V LODIČCE
25. října 2012 musely být Líbeznice vidět až z ves-
míru. To proto, že tu noc před domy svítilo 20 
čerstvě vydlabaných dýní, které vznikly během 
dopolední herny mateřského centra Lodička.

Díky štědrému daru Zahradnictví Líbeznice srdce 
matek zaplesalo, že mohou popustit uzdu své fan-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

PODZIMNÍČCI
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Když odlétnou pavoučci s vlákny babího léta, 
začnou se probouzet skřítkové Podzimníčci, je-
jichž úkolem je pomoci zvířátkům a rostlinám 
s přípravou na zimu. Skřítkové mají plné ruce 
práce až do chvíle, než se první sněhové vločky 
dotknou země. Jak vypadají? To nikdo neví, to si 
můžeme jen představovat. Děti si je s rodiči zku-
sily vyrobit v úterý 23.10.2012 v Mateřské škole 
Líbeznice. 

Kateřina Železníková

Podzimní postavičky dětí z MŠ. Foto -mš-

POZVÁNKY
■  KULTURNÍ VÝBOR OBCE LÍBEZNICE 

VÁS ZVE NA BOHATÝ, VÁNOČNĚ
LADĚNÝ PROGRAM NA ZAČÁTKU
ADVENTU V SOBOTU 1. PROSINCE.

● Vánoční trhy
10 až 17 hodin, prostranství před kostelem sv. Martina

● Rozsvícení vánočního stromu
18 hodin, prostranství před kostelem

● Adventní koncert „Spor u jesliček“
18.30 hodin, kostel sv. Martina, Dismanův rozhla-
sový dětský soubor.

Tentokrát půjde o hudebně divadelní předsta-
vení. Dismanův rozhlasový dětský soubor vystoupí 
s Rakovnickou vánoční hrou ze 17. století s názvem 
Spor u jesliček. Výprava Barbora Veselá. Režie Zde-
na Fleglová.

■  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ STONOŽKA
LÍBEZNICE VÁS ZVE

● Vůně adventu 
Zveme všechny šikovné tvořilky, které si chtějí 
zkusit vlastnoručně vyrobit adventní věnec, na již 
tradiční tvůrčí dílnu pod vedením zkušené fl oristky 
Šárky Kettnerové. Akce proběhne v sobotu 1. pro-
since 2012 v 10.30 hod. v KC Archa. Účastnický 
poplatek činí 230 Kč a zahrnuje cenu za materiál 
(kromě svíček) a malé občerstvení. Přihlásit se mů-
žete do 28. 11. Miriam Kupkové prostřednictvím 
e-mailu info@stonozka-libeznice.cz nebo telefonic-
ky: 604 251 990.

● Cvičení v Lodičce 
Každé pondělí v herně MC Lodička nabízíme všem 
maminkám a jejich ratolestem hudebně-pohybový 
blok spojený s malým tvořením. Začínáme v 10.00 
hodin – pod vedením šikovných lektorek: Šárky 
Šádkové a Martiny Konvičkové. 
● Mikulášská nadílka v Lodičce
Ve čtvrtek 6. prosince do herny mateřského centra 

zavítá možná i Mikuláš s čertem. Pokud máte zájem 
o toto setkání, připravte si malý dáreček pro své dítko 
(dle instrukcí organizátorek) a přijďte se pobavit.

● Zdobení perníčků pro nejmenší
Předvánoční hernu v Lodičce si ve čtvrtek 13. pro-
since chceme zpříjemnit nejen zdobením perníčků, 
ale hlavně jejich ochutnáváním (děti), výměnou re-
ceptů (maminky) a vzájemným šířením pohodové 
nálady (všichni).

■  VÁNOCE 2012
V KOSTELE SV. MARTINA

Komorní chrámový sbor Líbezníce zve srdeč-
ně všechny občany na tyto akce.

V neděli 9. 12. v 16.00 hod
Adventní koncert skupiny JAZZDEATH

● ● ●

Na Štědrý den 24. 12. ve 22.00 hod
Půlnoční mše – Koledy a pastorely českých mis-
trů. Účinkuje Komorní chrámový sbor z Líbeznic 
a na 3 trubky hrají členové rodiny Řápkových z Bo-
řanovic. Řídí a na varhany hraje Lucie Stollová.

● ● ●

Na Silvestra 31. 12. v 16.00 hod
Již po sedmadvacáté chystáme provedení
J. J. Ryba – Česká mše vánoční pro sóla, sbor, var-
hany a orchestr. Spoluúčinkuje mělnický chrámový 
sbor, hudebníci místní a hosté z různých pražských 
těles, řídí Lucie Stollová.

■  LÍBEZNICKÝ PLES
Obec Líbeznice a líbeznické spolky připravují prv-

ní Líbeznický ples. Uskuteční se v sobotu 19. ledna 
2013 od 20.00 hodin v Předboji v Yard Resortu.
● Hudební zábava pro všechny na dvou scénách. 
● Klasická scéna: lem81 – Orchestr Petra Holuba.
● Mladá scéna: Borky Kempelen, DJ Kvalita a Very 
Good Music.

Doprava bude zajištěna autobusy: V 19.30 do Před-
boje, v 0.00, v 1.00 a ve 2.00 zpět do Líbeznic.

Bohatá tombola. Vstupné (včetně dopravy): 
150 Kč. Místo u stolu – klasická scéna: 50 Kč.

NOVÝ VŮZ PRO TECHNICKÉ SLUŽBY
Vozový park technických služeb rozšířil v listopadu 

Ford Tranzit se sklápěcí korbou. I v tomto případě vy-
bírala obec z fi nančních důvodů mezi ojetými vozy. 
Zaplatila tak jen 360 tis. Kč, zatímco nový vůz by 
mohl vyjít až na dvojnásobek. „S ohledem na špat-
ný stav starých multikar byl nákup novější techniky 
nevyhnutelný. Novější z multikar se ještě snažíme 
vzkřísit výměnou motoru, aby měly technické služby 
k dispozici alespoň dva malé nákladní vozy,“ vysvět-
luje první místostarosta obce František Závorka.

NOVÉ SLUŽBY NA WEBU
Internetové stránky obce www.libeznice.cz 

nabízejí zdokonalený mapový portál. Na začát-
ku letošního roku spustila obec mapový portál, 
který nabízí hned několik vrstev technických map 
včetně rozmístění kontejnerů pro tříděný odpad. 
Nově k nim přibyla také mapa veřejné zeleně. 
Obec představila technickou novinku s úspěchem 
na letošní konferenci věnované novým trendům 
v práci s geografi ckými informacemi v Olomouci. 
V prosinci obecní geoportál zpřístupní poslední 
důležitou mapovou vrstvu – uzemní plán obce 
v podobě nově platné změny č. 3. „Snažíme se 
veřejnosti zpřístupnit co nejvíce dat o území. 
Z jedné návštěvy na webu teď může každý získat 
informaci o tom, jaké sítě vedou přes jeho poze-
mek, v jakém stavu je strom na obecním pozem-

tazii a lehce postrašit dítka i sousedy. Halloween je 
sice importovaný svátek, ale proč si jej neužít, když 
baví malé i velké?

Andrea Gruntová

Dýně se dlabaly jedna radost. Foto Andrea 
Gruntová

KRÁTKÉ ZPRÁVY
ku před plotem nebo kde najde nejblížší kontej-
ner na plasty,“ říká starosta obce Martin Kupka.

POSLEDNÍ ODVOZ BIOODPADU
Poslední letošní odvoz bioodpadu se uskuteční 

v sobotu 24. listopadu 2012. „Na základě ode-
zvy občanů jednáme v současnosti se společností 
Ipodec o zajištění celoročního odvozu bioodpa-
du,“ dodává první místostarosta obce František 
Závorka s tím, že by obec o případné změně včas 
informovala.

SOUTĚŽ VE SBĚRU ELEKTRA
Ve spolupráci se Středočeským krajem a spo-

lečností ASEKOL připravila obec Líbeznice sou-
těž ve sběru drobného elektra. Zapojit se mů-
žete ihned. Stačí najít doma, v garáži, na půdě, 
nebo na chatě staré vysloužilé elektro a odnést je 
na sběrný dvůr. Tam vám vydají letáček s jedním 
otiskem razítka za jeden spotřebič. Jakmile jich bu-
dete mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovíte 
na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. 
Pak leták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 
3. Počet letáků není omezen, naopak, čím více do-
nesete elektra a odešlete orazítkovaných letáků, 
tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového table-
tu Samsung, nebo další elektroniky. Více informací 
o soutěži je k dispozici na www.asekol.cz.

Vítězové se budou losovat za celý kraj, první mís-
to bude oceněno zbrusu novým tabletem od spo-
lečnosti Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží 
i vylosovaní na 2.–5. místě. Přesná pravidla jsou 
uvedena na www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj!
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GARÁŽOVÁ VRATA
VJEZDOVÉ BRÁNY · PLOTOVÉ SYSTÉMY
· POHONY VRAT A BRAN · PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE 

· MARKÝZY · ZÁVORY · HLINÍKOVÉ PERGOLY

 AVIA KONTEJNERY
– nízké 3 m3 / vysoké 9 m3

DOPRAVA
písek, beton, štěrk, kačírek,

stavební materiál, zeminu, mulč. kůru,
okrasné kamínky a kameny,...
suť, hlínu, ipu, směsný odpad,

dřevo, železo,...

VYKLÍZENÍ
– sklepů, půd, bytů,

domů, zahrad, komerčních prostor,...

VÝKOPOVÉ A ZEMNÍ PRÁCE
– BOBCAT, MINIRYPADLO 3,5 t

ZAHRADNICKÉ PRÁCE
úklid zahrad, sázení stromů, sekání trávy 
a křovin, odvoz zahradního odpadu,...

DISPEČINK NONSTOP
tel.: 602 182 870, e-mail: info@galda.cz


