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Začíná se pracovat na novém 
úZemním plánu obce

Milí čtenáři,
řešení dopravní zátěže v obci se budeme po-

drobně věnovat v dalších číslech zpravodaje. Přesto 
bych rád zmínil několik dopravních kuriozit, které 
mě zarazily a zarážejí mě vlastně opakovaně.   

Kuriozita první: Dopravní značka STOP, dej před-
nost v jízdě v křižovatce u úřadu je dopravní znač-
kou s pravděpodobně nejtěžším životním osudem 
mezi všemi dopravními značkami na světě. Za svůj 
krátký život – necelý jeden rok – utržila již několik 
velmi vážných zranění. Přesně jich evidujeme již 
osm. Něco na té značce zkrátka musí být. Nejvíce 
útoků vzešlo z couvání vozidel vybavených parko-
vacími senzory. Značka pro ně byla příliš subtilní, 
aby ji zaznamenaly. Řidiči takto vybavených vozů 
couvali mnohem razantněji, protože se na funkci 
senzorů spolehli, a zarazili se až o její studený kov. 
Ve většině případů podlehla. Samozřejmě nás na-
padlo, jestli ta značka náhodou není umístěna 
špatně. Problém ale je, že lépe umístit nejde nebo 
se takové místo zatím nepodařilo najít. Patrně ne-
zbude, než ji lépe ochránit masivní zábranou. Bude 
to potom pro změnu nejlépe chráněná značka.

Kuriozita druhá: Někteří řidiči si to se značkou 
zákaz zastavení vedle kontejnerů u prodejny na ná-
městí vyříkávají výstražnými blinkry. Přestože je ko-
lem aktuálně dostatek parkovacích míst a dlouho 
se nestalo, že by tam nebylo možné zaparkovat. 
Přesto je možné znovu a znovu spatřit řidiče, kteří 
si přece „jen“ zastaví a vybíhají vybrat peníze z ban-
komatu. Říkají si, že je to přece jen na skok a že 
hned pojedou, určitě nikdo naproti nepojede. Ně-
kteří možná žijí dokonce v představě, že dopravní 
značky jsou veselé barevné obrázky na tyčích, nebo 
je zcela nahodile a bez hlubšího smyslu rozmísťují 
po obci zlomyslní mužové zákeřně spřažení s poli-
cií. Někdy to dokonce vypadá, že pro významnou 
část řidičů je značka naléhavou výzvou porušit to, 
co přikazuje. Zákaz zastavení vedle kontejnerů 
u prodejny má ale mnohem hlubší smysl. Chrání 
totiž, konečně jako většina značek, samotné řidiče, 
jejich spolujezdce i automobily. Trpělivý pozorova-
tel by totiž mohl snadno zahlédnout řadu nebez-
pečných situací, které nastávají, když jiný řidič 
na cestě z parkoviště objíždí narychlo odstavené 
auto a zároveň do ulici zabočí další auto z Mělnic-
ké. To pak bývají výstražné blinkry slabý argument.

Kuriozita třetí: Volant proměňuje některé řidiče 
v nezkrotný živel. Snad každý jsme se s tím už se-
tkali. Stačí drobnost, aby člověk žijící docela klid-
ným a spořádaným životem vzplál jako řidič nevý-
slovným hněvem. Protočil kola na místě na plné 
obrátky, provedl okamžitý a dlouhý test vlastních 
klaksonů nebo vychrlil proud zcela hřejivých slov. 
To všechno se bohužel odehrává téměř denně. 
Dlouze by o tom mohli vyprávět obecní policisté. 
Množí se dokonce i případy, kdy dostanou vynadá-
no od řidiče za to, že on sám udělal chybu a jel 
například prokazatelně rychle. Dokonce i fyzikální 
jevy a zákonitosti jaksi vadnou ve světle pohnuté 
řidičovy psychiky. Vždyť přece 80 kilometrů za ho-
dinu není o tolik víc než čtyřicet, to skoro ani není 
překročení rychlosti, naléhají jednou srdceryvně, 
podruhé s nepodloženým velitelským sebevědo-
mím. Je potřeba odvážně namítnout: Je to překro-
čení rychlosti. Tedy alespoň v Líbeznicích.

Jarní dny i kilometry bez nehod přeje
Martin Kupka

Váš starosta

Všechny obce a města musejí mít podle no-
vého stavebního zákona zpracovaný nový 
územní plán. Obec Líbeznice vyhlásila na za-
čátku března výběrové řízení na jeho zhoto-
vitele. Co bude řešit? Jaké přinese novinky?

„Neplánujeme rozhodně další dramatický rozvoj 
obytné výstavby. chtěli bychom vývoj spíše přibrz-
dit, aby vlna zájmu o školku a školu neměla v bu-
doucnu další strmý vzestup. cílem je, aby se lépe 
rozložila v čase a nová kapacita za pár let nezůsta-
la nevyužitá. chceme do územního plánu vložit 
například časový limit, který určí, kdy nejdříve 
bude možné na daném území stavět,“ vysvětluje 
starosta obce Martin Kupka. Obec s novým slože-
ním obyvatel má dostat příležitost, aby se „usadi-
la“, aby si lidé dokázali vytvořit vztah k místu a vy-
budovat vzájemné sousedské vztahy. To se podle 
slov starosty v období rychlého vývoje daří mno-
hem obtížněji.

Současné zastupitelstvo do územního plánu za-
tím žádnou novou rozvojovou plochu neumístilo. 
Na konci loňského roku přijalo tři roky projednáva-
nou třetí změnu dosavadního územního plánu 
obce. Tím se podařilo naplnit zejména přísliby spo-
jené s výstavbou obchvatu.

Územní plán je nejsilnější nástroj pro obec, jak 
ovlivnit další využití a rozvoj území. Stanovuje jasná 
pravidla, za jakých je možné v obci stavět. V místě 
určeném územním plánem pro zeleň nemůže vy-
růst dům, továrna ani sklad. Obytné domy mohou 
vyrůstat jen na místech, kde to tento dokument 
umožní. Pro stavební úřad je územní plán základní 
jízdní řad pro jakékoli stavební povolení.

„Chtěli bychom, aby nový územní plán určil 
moudré mantinely dalšího rozvoje obce. Rádi by-

Číslo měsíce: 422 – to je souhrnný počet hodin, 
který si v uplynulém zimním období vyžádala zimní 
údržba

Práce na územním plánu začínají. Foto -mk-

chom zachovali její současnou tvář a ubránili se 
masivní výstavbě, která probíhá v některých okol-
ních obcích. Víme, že dobře bude obec fungovat 
jen tehdy, pokud tu lidé najdou, co potřebují, a ne-
budou muset hledat pomoc jinde. Výstavba má být 
jen taková, jakou unese vybavení a zázemí obce,“ 
říká předsedkyně výboru pro rozvoj obce Blanka 
Hašková. Podle jejích slov by měl nový územní plán 
určit další nové plochy zeleně a definovat síť komu-
nikací pro automobily a pro chodce a cyklisty.

vZniknou tři úZemní studie
Zadání územního plánu obsahuje i vytvoření  

tří územních studií. Ty by měly nad rámec územ-
ního plánu popsat charakter výstavby v celistvých 
nezastavěných plochách. Stanoví ještě přesněji 
než samotný územní plán například podobu zá-
stavby včetně doporučeného tvarového řešení 
budov, uspořádání veřejných ploch a podoby ko-
munikací. 

„Chceme přesněji určit tak zvanou uliční čáru. 
Jde o rozhraní mezi obecní komunikací a soukro-
mým pozemkem. Typickým rysem výstavby v okolí 
Prahy je různorodé řešení plotů a vstupů na poze-
mek od živých plotů až po vysoké neproniknutelné 
stěny. Právě podoba uliční čary významně ovlivňuje 
výsledný dojem ze zástavby a její kulturu. Rádi by-
chom, aby v tomto případě architekti navrhli co 
nejpřívětivější a nejzelenější podobu ulic,“ přidává 
Blanka Hašková.

Územní studie by měly popsat další výstav- 
bu na místě současného areálu Českých sběr-
ných surovin. V tomto případě se jedná o nej- 
důležitější strategický bod dalšího rozvoje.  

Dokončení na str. 3
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ROZHOVOR

POZVÁNKA

Fotbal s 1. Fcl 
je Zábava mého 
života
Čas od času se stane, že populární televiz-
ní seriál oživí staré téma. Díky Okresnímu 
přeboru se mezi lidmi na chvíli hovořilo 
mnohem víc o fotbalu. Převážně v dobrém 
a s důležitou špetkou humoru navíc. Aby na 
vesnici fotbal žil, musí existovat pár nadšen-
ců, kteří mu věnují energii a spoustu volné-
ho času. U nás je hlavním fotbalovým hyba-
telem, organizátorem a dobrou duší Zdeněk 
Stibal. 

Jak jste se k líbeznickému fotbalu dostal?

Přes svého syna. A dnes mu děkuji za velké 
množství kamarádů a přátel, kteří naplňují můj ži-
vot. Tehdy ho jako žáčka trénoval Michal Doubra-
va a Mirek Vančura. K nim jsem se postupně přidal 
a poznával zdejší fotbal a lidi kolem něho. Můj 
zájem šel ale dál, zajímám se o historii, a tak jsem 
vyhledal a přečetl staré kroniky zakladatelů zdejší-
ho fotbalu, sbírám staré fotbalové fotografie, rád 
poslouchám pamětníky našeho fotbalu. chtěl 
jsem napsat článek o historii 1. FCL a vůbec mě 
nenapadlo, že jednou budu stát v jeho čele. 

Co považujete za úspěch líbeznického fot-
balu?

Po sportovní stránce považuji za úspěch postup 
do II. třídy okresního přeboru, kde jsme se udrželi 
tři sezóny. A sestup zpět do III. třídy nezpůsobila 
špatná hra, ale vysoké náklady na účast ve vyšší 
soutěži. Dnes hrajeme na špici tabulky III. třídy, ví-
tězí se, a to hráče i diváky baví. Za úspěch považuji 
založení Benfiky, druhého našeho týmu, pro kluky, 
které fotbal baví a nedostanou se do  áčka. Cením 
si i postavení klubovny a v neposlední řadě znovu 
založeného žákovského družstva, protože výchova 
mládeže je pro fotbal to nejdůležitější. 

Poslední významnější investicí obce ve pro-
spěch fotbalového klubu byla rekonstrukce 
elektroinstalace v kabinách a stavba klubovny. 
Jak tato úprava zázemí probíhala?

Ano, poslední investicí byla nová elektroinstala-
ce. Došlo k tomu proto, že jsem v rámci náprav 
starých nedostatků zjistil, že kabiny nebyly nikdy 
zkolaudované. Pro dodatečnou kolaudaci bylo po-
třeba elektroinstalaci předělat. 

Klubovnu si fotbalisti postavili sami, obec při-
spěla finančně a něco jsme měli i našetřeno. Dříve 
jsme po zápase šli domů, nebo jsme se rozptýlili po 
líbeznických hospůdkách. Dnes posedíme společ-
ně ve svém a myslím, že jsme na toto své dílo i pa-
třičně hrdí. 

Jak moc je ten klub pro fotbal důležitý?

1. FCL tu je v různých podobách více než 90 let, 
nevím, jestli si to všichni hráči uvědomují, ale já se 
cítím být hrdý na klub s tak dlouhou historií. Přesto 
si myslím, že více než bohatá historie je pro náš 
fotbal důležité kamarádství a pohoda. Je to přeci 
hlavně zábava ve volném čase, kterého je dnes tak 
málo. Proto chci, aby se tu kluci cítili dobře, a sna-
žím se jim tu zábavu co nejlépe připravit. 

Sháníte nové hráče, nebo je sestava vyvá-
žená? 

Sestavu máme složenou z vlastních dlouhole-
tých hráčů doplněnou pár hochy na hostování 
z okolních klubů. Přesto jsme otevřeni a přivítáme 
každého, kdo by si chtěl s námi zahrát. Máme dva 
týmy Áčko a Béčko.

Proč se líbeznickému béčku říká také Ben-
fika?

Benfika proto, že se tak o béčku píše ve starých 
kronikách, tak jsem chtěl oživit historický název. 

Z čeho vlastně fotbal v Líbeznicích žije?

Z kamarádství, z radosti ze sportu, fotbalového 
fandovství, nezištné práce lidí v klubu. A v nepo-
slední řadě i díky vstřícnému přístupu obce. Spon-
zoři se do vesnického fotbalu nehrnou. co jsem 
předsedou 1. FCL, vždy jsem se mohl spolehnout 
hlavně na pomoc obecních zastupitelů, starostů 
i děvčat, co na obecním úřadě pracují a pracovali. 
A pomoc nebyly vždy peníze, ona i podaná ruka, 
návod, rada mi byla velkou pomocí.

Zdeněk Stibal při letošní rekonstrukci kabin. 
Foto -mk-

Letos se obecní zastupitelstvo rozhodlo 
podpořit fotbal investicí do rekonstrukcí  
kabin. Co na dosavadní podobě nejvíce 
 vadilo?

Kabiny byly postaveny v polovině minulého sto-
letí a od těch dob se v požadavcích na zázemí hod-
ně změnilo. Kabiny začínaly být již neobyvatelné, 
plíseň, hniloba, opadávající omítka, nefunkční 
okna a celková zchátralost. Vlastně tam už ani ne-
šlo uklízet. 

V čem rekonstrukce vlastně spočívá? Co se 
změnilo?

Dnes kabiny i ve své skromnosti září čistotou, 
bílé stěny, nové podlahy, nové stropy, nová plasto-
vá okna a dveře i šatní nábytek. A hlavně komplet-
ně nové sprchy s větší kapacitou. 

Důležitým argumentem pro investici do 
úprav byl fakt, že se rozběhl trénink nejmlad-
ších chlapců. 

Myslím, že jediným argumentem pro rekon-
strukci žákovské družstvo nebylo. Kabiny rekon-

strukci potřebovaly. Ale věřím, že nám žáci po-
mohli rekonstrukci uspíšit. Děti se tam budou 
převlékat, sprchovat a stávající kabiny k tomu byly 
hygienicky nevhodné.

Jaké je složení nejmladšího týmu? Pocházejí 
všichni z Líbeznic? Co je vlastně teď aktuální 
soutěžní metou nejmladšího mužstva?

Líbeznice je vesnička středisková, proto zde 
máme žáčky z Baště, Měšic i Bořanovic, ale 90 % 
našich malých fotbalistů je z Líbeznic. Jádro týmu 
tvoří žáci 5. a 6. tříd. Starší kluci týmu dávají směr 
a mladší se budou zapojovat a postupně doplňo-
vat sestavu. Myslím, že složení je přímo ideální 
a předurčené k dobrým výsledkům. Je toho ještě 
hodně, co se kluci musí naučit. Mluvím jen o klu-
cích, ale máme v týmu i tři děvčata.

Kdo je trénuje? Kolik chlapců dnes v Líbez-
nicích trénuje?

K trénování dětí je potřeba přistupovat zodpo-
vědně, je to dost náročná práce. 

Marian Grabowski a Karel Šebeň se toho ujali 
a výsledkem je dnes 32 nových malých fotbalistů. 
Těším se na jaro, až s dětmi zase vyběhneme na 
hřiště. V zimě jsme trénovali v tělocvičně naší školy, 
ale ta je pro tolik dětí malá. 

Tradičně bývají fotbalisté spojování s osla-
vou čarodějnic. Co všechno chystáte pro veřej-
nost letos?

Co já pamatuji, se na hřišti čarodějnice pálila. 
A to vždy spontánně, bez velké organizace. Loni 
nám pomohl kulturní výbor obce zajistit k ohni ži-
vou muziku. Tři muzikanti s kytarami natolik po-
zvedli zábavu, že je oslavující nechtěli pustit domů. 
Tak bych rád i letos naši veřejnost pozval na oslavu 
konce zimy s ohněm a živou muzikou.

Říká se, že je líbeznické hřiště mírně do kop-
ce. Výhodu by pak mohl mít ten, kdo první 
poločas hraje z kopce a soupeře utahá. Je to 
pravda, nebo fáma?

Je to pravda, ale to zde nemohu soupeřům pro-
zradit. Hřiště má výškový rozdíl dva metry, vidět to 
moc není, ale v nohách to cítit je. Je to ale jinak, 
všimněte si, že když líbezničtí vyhrají los, začínají 
dole a druhou půlku, když všem ubývají síly, hraje-
me z kopce☺.

V kabinách se dodělávají poslední kosmetic-
ké úpravy. Ještě je čeká nový nátěr zvenku. 
Kdy se poprvé otevřou hráčům a kdy si je 
bude moci prohlédnout veřejnost?

Ukončení rekonstrukce se plánuje na 30. 3. 2013. 
V ten den se oficiálně zahájí jarní sezóna prvním 
domácím zápasem, ke kterému poprvé vyběhneme 
na trávník z nových kabin. 

Na tento den připravíme i trochu zábavy s pose-
zením a grilováním a jako předzápas našemu „A“ 
týmu, který nastoupí od 16.30 hodin proti týmu 
Klecan, chceme ve 14.30 hodin proti sobě postavit 
tým OÚ Líbeznice ver. Benfika. Chci tímto poděko-
vat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli, a k fot-
balovému zápasu je zvu proto, aby měli tu čest 
jako první okusit společné dílo.    -mk-

Obec Líbeznice a 1. FCL zvou na „srandamač“ 
u příležitosti otevření rekonstruovaných kabin v so-
botu 30. března od 14.30 h. Proti sobě stanou 
týmy Radnice a Benfika.

V 16.30 hodin naváže seriozní zápas  
„A“ mužstvo 1. FCL vs. Klecany.
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chytrý zásah do tohoto území by mohl líbeznické-
mu centru zásadně pomoci. „Tady by mohl být pro-
stor pro moderní bytovou výstavbu. Budeme chtít, 
aby územní studie  stanovila, že tu mají vzniknout 
také bezbariérové byty pro občany, kteří potřebují 
pečovatelskou službu. Je to výjimečná příležitost, 
jak výrazně zkvalitnit podobu samotného centra 
obce,“ říká Martin Kupka. Další dvě územní studie 
mají řešit plánovanou zástavbu na sever od školy 
a také ve stávajícím územním plánu zakotvené plo-
chy pro bydlení v pásu mezi obchvatem a Líbeznic-
kým dvorem a benzinovou pumpou.

Dokončení ze str. 1 Zelený pás kolem obce
Novinkou by mohl být také přesně vymezený 

zelený pás kolem obce. „Pás vzrostlé zeleně může 
opisovat širší kružnici kolem obce. Vytvořil by to, 
co se dříve označovalo jako humna. Byl by také 
optickým předělem a hranicí, kde pro každého 
obec končí. Na západní straně tuto hranici faktic-
ky určuje vedení obchvatu. I kolem něj by ale 
mohly časem vyrůst vzrostlé stromy a vytvořit víta-
nou clonu před dopravním ruchem. Kouzlo zele-
ného pásu by mohlo spočívat i v tom, že by v něm 
líbezničtí občané mohli najít další trasy svých pro-
cházek. Další smysl by spočíval i v jasné ochraně 
před srůstáním obcí, jak se na jiných místech 

v blízkosti Prahy děje. Rozhodně to ale není vý-
hled na příštích 5 nebo 10 let. To se díváme ještě 
do vzdálenější budoucnosti,“ předjímá starosta 
Martin Kupka.

Samotný proces pořizování územního plánu 
 začne v dubnu či květnu. S jednotlivými kroky se 
samozřejmě bude moci na webu i při jednáních za-
stupitelstva seznamovat veřejnost. Dostatečné 
množství příležitostí bude jak pro podání návrhů ze 
strany vlastníků pozemků i občanů, tak pro připo-
mínkování celého dokumentu. Podle optimistické-
ho scénáře by se celý proces mohl uzavřít ještě před 
letošními Vánocemi.

-na-

stáhněte si 
líbeZnice do 
teleFonu
Obec Líbeznice nabízí všem lidem, kteří po-
užívají chytré telefony (tzv. smart phones), 
on line informace zdarma.

Novinka umožňuje získávat přímo do telefonu 
zdarma zprávy o dění v obci, pozvánky a výstraž-
né informace o počasí a podobně. Od února je 
aplikace k dispozici nejen pro uživatele telefonů 
se systémem Android, ale i pro uživatele iPhonů.

„Snažíme se i tímto způsobem přispět 
k tomu, aby se všichni dostali snadno k infor-
macím o obci a mohli se do jejího života plně 
zapojit. Může jít navíc o komunikaci obousměr-
nou a obec se od lidí může dozvědět, kde je 
třeba neuklizený nepořádek,“ říká starosta 
obce Martin Kupka. Nová služba nese název 
Mobisys a více se o ní můžete dozvědět z násle-
dujících 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.

potvrdíte svůj výběr kliknutím na tlačítko „regis-
trace služby“, je služba plně aktivní.

Balíček služeb aplikace doplňuje přehled nej-
důležitějších kontaktů spojených s obcí, např. 
kontakty na obecní a stavební úřad, popř. tísňo-
vé a poruchové linky.

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

bilní aplikaci Facebook, pro elektronickou poštu, 
chat či jakoukoli jinou komunikační aplikaci. Po-
kud budete mít aplikaci aktivovanou, dostanete 
přímo do svého mobilu příslušnou zprávu a tele-
fon vás na tuto novinku také upozorní.

A bude to opravdu obousměrná komuni-
kace?

Ano, pokud budete chtít, můžete prostřednic-
tvím Mobisysu snadno poslat obci fotografii ze 
svého telefonu, která zachytí například rozháze-
né 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 nesrovnatel-
ně lacinější. Samotný systém umožňuje i rozesílání 
standardních SMS, ale tuto službu Líbeznice z fi-
nančních důvodů zatím využívat nebudou.

TÉMA

Líbeznice v mobilu. Foto -mk-

Jak službu začít využívat?
Stáhněte si aplikaci MojeObec z internetového 

obchodu Google Play (pro Android) nebo na App 
Store (pro iPhone). Při prvním spuštění aplikace 
Vám bude nabídnuta registrace k tzv. domovské 
obci a jejím informačním kanálům. Volba domov-
ské obce je velmi důležitá, neboť budete mít mož-
nost podávat hlášení pouze ve své domovské 
obci. Dále registrace nabízí možnost připojit se 
k informačním kanálům ostatních obcí. Jakmile 

intenZita 
dopravy – stále 
problém k řešení

Vzhledem k tomu, že jsem jako předseda Do-
pravního výboru neustále dotazován řadou z vás, 
co s dopravou v obci budeme dále dělat, předklá-
dám svůj komentář k celé problematice.

Nejprve je třeba zcela otevřeně přiznat, že naše 
téměř desetileté úsilí o vybudování obchvatu problém 
s tranzitní dopravou nevyřešilo. Dopravní studie spo-
lečnosti AF Cityplan z konce minulého roku bohužel 
potvrdila naše nepříliš optimistická očekávání. Její 
hlavní závěry již byly okomentovány starostou obce 
Martinem Kupkou v předchozím vydaní Zpravodaje, 
nicméně připojím několik dalších závěrů:
– centrem obce projede denně přes 11 tis. vozi-

del., necelých 10 tis. jede po obchvatu
– v úseku za zahradnictvím před Breziněvsí projede 

za měsíc více než 420 000 vozidel
– kolona v ranní špičce tvoří v obci až 590  m, ran-

ní zátěž je již od 5.00 do cca 9.00 hod.

– odpolední špička z Prahy je protažena až do 
20.00 hod., v některých hodinách je povolená 
rychlost překračována až 83 procenty řidičů

– i ve špičkách je PRŮJEZD OBCÍ POMALEJŠÍ NEŽ 
PO OBCHVATU A ŘIDIČI TOTO IGNORUJÍ…
Potvrdilo se tedy, že celý obchvat je nefunkční, ne-

boť dle investičního záměru na něj mělo být převede-
no 80 procent tranzitní dopravy, a ne pouhých 38, jak 
analyzovala studie. Navíc nadále dýcháme vzduch 
plný škodlivin a karcinogenních látek, o bezpečnosti 
nemluvě… Několik havárií ve středu obce v posled-
ním roce jen díky štěstí neskončilo kolizí s chodci… 

Řešení této situace je možné pouze systé-
mově, a nikoli kosmetickými úpravami. Pouze 
vybudování nového tvaru křižovatky na D8 
na Staré poště s plynulým nájezdem z obchva-
tu i ve směru od Prahy a  vytlačení tranzitu 
z obce na obchvat situaci zásadně změní. Ani 
by-pass, ani zvýšené přechody v obci, či zúžení 
nebo dopravní značky problém ne vyřeší…

Zároveň je nutno „motivovat“ MD ČR, 
aby nefunkční investici v řádu 650 miliónů 
korun dovedlo do zdárného konce. K tomu 
nedojde dříve, dokud skutečně nebudou vo-
zidla na Staré poště v současné křižovatce 
stát v dlouhé koloně, místo aby se plynule 
dál valila přes Líbeznice. Pokud vše takto zů-
stane, nic se dít nebude, neboť investice vy-
žaduje cca 400 mil. Kč.

Proto je nezbytně nutné, aby byla realizována tako-
vá opatření již na vstupu do obce, která masivnímu 
vjezdu tranzitní dopravy zabrání. Proto v současné 
době připavuje společnost AF CityPlan druhou část 
studie, která vyhodnotí učinnost nástrojů, jako je svě-
telná signalizace na okraji obce, hranolové dopravní 
značky omezující vjezd tranzitu v době špiček, zvýše-
né přechody v centru obce a další návazná opatření. 

O jejich výsledcích vás budeme v nejbližší době 
opět informovat.

Jan Vondráš, 
předseda Dopravního výboru

DOPRAVA

Přes náměstí projede denně více než 10 tisíc vozů. 
Foto -na-
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Pohádkové bytosti v MŠ. Foto -kž-

LíBeZNIcKÉ ŠKOLY

OBecNí  KNIHOVNA

pohádkový bál
V úterý 19. února 2013 se v mateřské škole děly 

divné věci. Namísto dětí se ve školce shromáždily 
roztodivné pohádkové bytosti, které se od srdce 
pozdravily a vrhly se do víru tance a soutěžení. Ja-
kýsi pirát či čarodějka obstarali pro pohádkové ko-
legy a kolegyně malý poklad. Na počest tohoto 
velkolepého setkání si bytosti rozdaly památeční 
zlaté medaile a usnesly se, že za rok se zde sejdou 
zase, tak se necháme překvapit...

Kateřina Železníková

břeZen – měsíc 
knihy

Měsíc březen je měsíc jara a také měsíc kni-
hy. A možná také měsíc zamyšlení, co nám dá-
vají knihy? Jak nás provázejí životem, a my jsme 
na ně v tom každodenním kmitání  pozapo-
mněli... Jakou knihu vám četla maminka nebo 
táta? Nadechli jste se někdy vůně rozevřené 
nové knihy? Svět zmizel, najednou jste jen vy 
a omamná vůně tištěného papíru... Jakou kni-
hu jste měli schovanou pod dekou a četli ji při 
rozsvícené baterce? Která kniha vás nenechala 
na pokoji a museli jste ji číst až do kuropění? 
A co knížka poezie, kterou jste četli své první 
lásce? Která knížka i přes dlouhý čas, který za 
sebou má, je stále ve vaší knihovně ? Co čtete 
dětem, přátelům, mazlíčkům? Která kniha je 
pro vás útěchou, přítelem, láskou, inspirací? – 

Přijďte se do knihovny nejen začíst, ale i zasnít 
a na chvilku zastavit. Nebo naopak povzbudit 
a inspirovat. Budu se na vás těšit.

Síla čtenářů nespočívá v jejich schopnosti 
shromažďovat informace, ve způsobilosti 
uspořádat a třídit, nýbrž v jejich daru vykládat, 
propojovat a přetvářet své čtení.  (Alberto Man-
guel – Knihovna v noci)

Alexandra Dančová

výběr Z nových 
titulů:
Pro dospělé:
E. L. James – Padesát odstínů šedi
e. L. James – Padesát odstínu temnoty
R. Fulghum – Drž mě pevně, miluj mě zlehka
S. Meyerová – Zatmění
P. coelho – Vítěz je sám

Naučná a odborná literatura, umění:
Nový občanský zákoník
Babiččiny rady do zahrady

Pro děti:
Z. Svěrák, J. Uhlíř – Když je pěkné počasí
K. DiCamillo – Příběh o Zoufálkovi
J. Kinney – Deník malého poseroutky
Star Wars – X Wing: Eskadra Rouge (komiks)
B. Azzarello, W. Scott – Superman – Pro zítřek 

 (komiks)

Již máme všechny díly Harry Pottera od J. K. 
Rowlingové.

velikonoční kurZ
Občanské sdružení STONOŽKA zve všechny 

„tvořilky“ na již tradiční Velikonoční kurz s flo-
rist kou Šárkou Kettnerovou. Jarní věnec si můžete 
přijít uvázat v sobotu 23. března 2013 do KC Ar-
cha v 10.30 nebo ve 13.30 hodin. Účast je nutné 
potvrdit předem na č. tel. 604 251 990 nebo mai-
lem na info@stonozka-libeznice.cz.

šipkový turnaj varancup
Líbezničtí Varani zvou na 3. ročník šipkového 

turnaje VARANCup, který se uskuteční v sobotu 
23. března 2013 od 18.00 hodin ve „V“ (U Stu-
dánky 18, Líbeznice).

Tradiční oboustranný pavouk pro max. 32 lidí. 
Startovné 100 Kč, v ceně startovného něco k za-
kousnutí. Uzávěrka přihlášek je 22. března 2013, 
účast potvrďte na varanilibeznice@seznam.cz nebo 
na mob. 774 340 445, 777 212 203.

velikonoce 2013 v kostele  
sv. martina
Komorní chrámový sbor Líbeznice Vás srdečně 

zve na velikonoční program v místním kostele  
sv. Martina. Na Květnou neděli dne 24. března 
v 10 hod. budou provedeny pašije podle sv. Luká-
še, s přizvanými sólisty prof. PaedDr. Michalem Ne-

POZVÁNKY dělkou v roli evangelisty a Vladimírem Jelenem 
z Pražského filharmonického sboru v roli Krista. 
Ostatní role pašijového děje zazpívají členové sbo-
ru. Dále zazní skladby Adama Michny z Otradovic 
s velikonoční tematikou. 

Ve velikonočním týdnu jsou mše sv. na Zelený 
čtvrtek a Velký pátek v 18 hod a na Bílou sobotu 
ve 20.30 hod., kdy po obřadech se starozákonními 
žalmy vyvrcholí oslava Vzkříšení opět se skladbami 
Adama Michny a G. F. Handela. Všechny bohoslužby 
a obřady povede náš farář P. Vladimír Málek. Sbor 
bude řídit a na varhany hrát Lucie Stollová.

velikonoční trhy
Kulturní výbor obce Líbeznice a Stonožka Lí-

beznice zvou v neděli 24. března 2013 od 
11.00 hodin na Velikonoční trhy. Kde: u fot-
balového hřiště. Co líbeznické Velikonoční trhy 
nabídnou: tradiční řemesla, pomlázky, svíčky, 
květináče, produkty z medu, občerstvení, dopro-
vodný program pro děti, dětská dílna, malování 
na obličej.

noc s ladou
Obecní knihovna Líbeznice pořádá pro malé čte-

náře v pátek 5. dubna 2013 od 18 hodin NOc 
S JOSEFEM LADOU, večer s pohádkami, četbou, 
překvapením a noclehem v knihovně. Určeno pro 
děti od 6 do 12 let. Účast zdarma. VZHLEDEM 
K OMeZeNÉ KAPAcITě Je NUTNÁ ReGISTRAce 

DĚTÍ osobně v knihovně v Líbeznicích. Spacák, ka-
rimatku a polštářek s sebou. Více informací 
v knihovně, na http://knihovna.libeznice.cz (pozor! 
napsat bez www!!!) nebo na facebook.com/
KnihovnaLibeznice.

jarní Zábava
Vlasteneckodobročinná obec baráčníků v Líbez-

nicích Vás srdečně zve na Jarní zábavu, která se 
koná dne 6. dubna 2013 od 20.00 hod v restau-
raci „U Kouzelníka“. Hrajeme hezky česky, k po-
slechu a tanci hraje Černý baron. Bohatá tombola.
Vstupné dobrovolné.

Romana Vörösová děkuje paní Jitce Stehlíkové za 
nalezení mobilního telefonu a manželům Kotoso-
vým za jeho následné předání. Je velice hezké, že 
v dnešní době ještě existují tak slušní lidé.

PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘÁNí
Blahopřejeme březnovým jubilantům:

Blažejová Marie – 91 let, Vacková Jarmila – 85 let, 
Horký Otto – 75 let, Klejzarová Miluše – 60 let, 
Voborová eva – 60 let.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
lodička 
s maminkami 
a dětmi se plaví 
již rok
V jednom ze starších čísel časopisu Maminka 
mě zaujal článek Jak si užít mateřskou. Struč-
né shrnutí rad redaktorek: vyrážejte mezi lidi, 
navštěvujte se s ostatními maminkami a ně-
kdy s nimi společně poobědvejte v restauraci, 
sportujte, denně relaxujte, zatímco se o dítě 
s radostí stará manžel/partner, háčkujte či 
se věnujte jiné zálibě, svěřujte dítě babič-
ce i slečně na hlídání, dbejte na svůj vzhled. 
A choďte do mateřského centra!

Bingo – to je to, co mi občas chybělo ke kýžené-
mu blaženému stavu užívání si mateřské. Ale kde 
ho vzít a neřešit přitom dojíždění busem či autem 
do Prahy či okolních vesnic? No, nezbylo, než ho 
vybudovat. Vzniklo loni 6. března díky úsilí několi-
ka maminek s obdobnou motivací a za štědré pod-
pory sponzorů z řad místních firem i sousedů. Díky 
nim Komunitní centrum Archa ožilo i tři dopoledne 
v týdnu, když ji zaplnila skluzavka, pěnové koberce 
a desítky hraček pro mrňata. Nese název Lodička 
a zaštiťuje ji Miriam Kupková a její občanské sdru-
žení Stonožka. 

Centrum maminkám a dětem zpočátku nabízelo 
hernu a pravidelné cvičení. Od září 2012 plánovalo 
k herně i dopolední placené hlídání s programem 
a kurzy Yamahy. Přestože ze školičky nakonec sešlo, 
Yamaha a herna dvakrát týdně dokáže zpestřit ži-
vot nejednomu hravému Líbezničánkovi či Líbezni-
čance. Mohli si zaběhat bojovku v Arču, zaplesat 
v halloweenských maskách, nechat si ohodnotit 
svůj dosavadní život Mikulášem a čertem, ozdobit 
vánoční stromeček i perníčky a naposledy i prohnat 
mašinky na několika kolejištích. Mnohdy si místní 
mrňata odnesla odměny za účast na akcích, nebo 
dokonce vlastnoručně vyrobená díla z pravidelné-
ho pondělního tvoření. Významným počinem Lo-

dičky bylo uspořádání podzimního bazárku, který 
netradičně nabídl i dětský koutek a chutné občers-
tvení z domácí kuchyně pořadatelek. Bazárek se 
opakuje 6. dubna. Pozor, již je většina prodejního 
místa obsazena, proto neváhejte s registrací a hlas-
te se na emailové adrese mclodička@seznam.cz. 
Přestože se zatím o chod centra starají tytéž 
mamin ky, vítáme pomoc s organizací od dalších 
maminek, neboť nám se to užívání na mateřské 
setsakramentsky krátí. Za nové nápady toho, jak 
se postarat o smysluplnou zábavu dětí či oživit 
program i o aktivitu pro nás, maminky, budeme 
vděčné.

mateřské centrum lodička
www.stonozka-libeznice.cz, prosklená vývěska 

na Mělnické mezi kostelem a Tescem
Komunitní centrum Archa, Martinova 142 (bu-

dova Obecní knihovny a Lékárny), Líbeznice 
• Přijít lze kdykoliv během otevírací doby, tj. pon-

dělí a čtvrtek od 9.00 do 11.30

• Vstupné za rodinu: pondělí – 50 Kč, neboť sou-
částí herny je blok se cvičením a kreativní dílnou 
od 10.00, čtvrtek – 30 Kč, není-li v programu 
uvedeno jinak 

• Součástí vstupného jsou piškoty a zdravé křupky, 
které můžete vy i děti během dopoledne uzo-
bávat   

• Za kávu nebo čaj se platí dodatečných 5 Kč
• Vybavení herny: kuchyňka, skluzavka, postýlka 

pro panenky, domeček pro panenky, kočárek, 
auta odrážedla, tunel, lego, stolečky, křesílka, 
houpačky, hračky všeho druhu, knihy, puzzle, 
plastové nádobí, koberec se silnicemi, pěnový 
koberec. Pro pohodlí maminek i dětí je k dispozi-
ci dětská židlička, přebalovací pult, nočník, WC 
redukce, vlhčené ubrousky a plastové jídelní 
 nádobí

• Vybavení Archy: plně vybavená kuchyň, mikro-
vlnka, Wc, návleky na dospěláckou obuv. 

Andrea Gruntová

Trojice hybatelek MC Lodička v kloboucích (zprava doleva) Andrea Gruntová, Iveta Červená 
a Jana Kodetová. Chybí Jana Karasová a taktéž Šárka Šádková a Martina Konvičková, které 
vedou pondělní tvořivou dílnu a můžete je znát i z čtvrtečního cvičení s dětmi v ZŠ. Foto archiv

MíSTOPIS

u cihelny
Na hranicích katastrů obcí Pakoměřice a Líbezni-

ce, na pozemcích s bohatým výskytem cihlářské 
hlíny nechal jejich majitel hrabě ervín Nostic ve 
30. letech 20. století postavit cihelnu. V ní se vyrá-
běly střešní tašky a cihly. V roce 1928 hrabě Nostic 
investoval částku 3 000 000 korun do moderniza-
ce provozu zavedením jedné z prvních kruhových 
pecí v regionu. Pec měla dvanáct komor, včetně 
sušáků. Nebylo  možné přehlédnout její vysoký ko-
mín. V cihelně pracovali obyvatelé z Líbeznic, Pa-
koměřic, ale i z přilehlých obcí. Výrazné procento 
tvořily ženy, ale i přes inovaci výroby ruční a velmi 
namáhavá práce převažovala. O několik let pozdě-
ji se jejím novým majitelem stal pan František Seidl, 
známý pražský velkouzenář z Vinohrad, který ji 
v letech 1934–35 opět zmodernizoval. Poté ji pro-
dal panu Kozákovi. Psal se však válečný rok 1939, 
na začátku II. světové války, a s ním i nedostatek 
uhlí, kterým se v pecích topilo. V jeho důsledku byl 

postupně provoz za-
staven. V roce 1941 
v areálu cihelny Němci 
zřídili vojenský munič-
ní sklad. Na samém 
konci války, v květno-
vé revoluci roku 1945, 
čeští vlastenci tento 
muniční sklad obsadi-
li, což bylo v bojích 
o Prahu zásadní. Z něj 
obránci Prahy odváželi 
desítky nákladních aut 
plných munice na 
pražské barikády jejím 
obráncům, kteří vedli 
nerovný boj proti vel-
mi dobře vyzbrojené 
a vycvičené německé 
armádě. Po válce majitel pan Kozák pokračoval ve 
výrobě cihlářského zboží až do znárodnění v roce 
1948. Dalšími provozo vateli se staly Libčické a poz-
ději Pražské cihelny, denní produkce byla tedy 
2600 kusů cihel. Ale nebyly tak kvalitní jako ty 
předválečné. Výroba byla postupně utlumována, 

až byla úplně zastavena. Poté byly komín i pec 
zbourány a celý areál byl pak využíván jako sklad 
podniku ŘeMPO – Řemeslnické potřeby. Od roku 
1989 je sídlem různých firem.

Hana Závorková, 
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ
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Uklidíme si Mratínku sami. Foto -mk-

líbeZničtí skauti slaví 
devadesátiny
Líbeznické skautské středisko si letos připomí-

ná 90 let od svého založení. Jeho historie je jen 
o 11 let kratší než tradice skautingu na celostátní 
úrovni. Loňské sté narozeniny skautingu v čes-
kých zemích jsme si připomínali například výsta-
vou a setkáním se „služebně“ nejstaršími skauty. 
Pro letošní ryze líbeznické jubileum chystáme 
znovu několik akcí – otevřených všem, kteří se 

skautingem spojili kus svého života, i nejširší ve-
řejnosti.  

Zveme děti všech věkových kategorií a jejich ro-
diče na dobrodružnou hru po Líbeznicích Za po-
kladem Alžběty Líbezné.

Hrou vás budou provázet postavy z dávné his-
torie Líbeznic a poklad budete hledat podle 
mapy, vezměte si proto tužku a podložku (mapu 
dostanete u startu). Začátek bude v sobotu 
20. dubna 2013 ve 13.30 hod. v Areálu zdraví 
u skautské klubovny. Soutěžit mohou 2–3členné 
týmy, předškolní děti a prvňáci s dopro vodem  

KRÁTKÉ ZPRÁVY
dokonale vytříděný odpad
Pozoruhodný výkon v třídění odpadu vyjevily na 

začátku března barevné kontejnery v ulici Jižní. Cel-
kem jasný pojem „sklo“ si některý z líbeznických 
občanů vyložil opravdu po svém. Možná jich do-
konce bylo víc. V zeleném kontejneru totiž skončil 
celý kus vysavače, rohožka i pytel s větvemi. Pro 
výstrahu i informaci všem, kteří si třídění vysvětlují 
tímto způsobem, dává tímto obec jasně na srozu-
měnou: 1) zanesení kontejneru jakýmkoli jiným 
než odpovídajícím druhem odpadu je přestupkem 
proti obecní vyhlášce a může být pokutováno až 
částkou 10 tisíc korun (stačí, aby kdokoli takové 
jednání zaznamenal a ohlásil), 2) obec musí inves-
tovat nemalé prostředky do pravidelné kontroly 
kontejnerů a jejich „úklidu“, rostou tak náklady na 
odpadové hospodářství, které se projeví v poplat-
cích za odpad, 3) obec nezíská očekávaný obnos 
prostředků za třídění odpadu a v krajním případě 
zaplatí sankci, 4) správně třídit odpad patří k dob-
rému vychování a civilizovanému jednání.

sousedská burZa – hlídání dětí
Na základě odezvy několika rodičů rozšiřuje obec 

svoje internetové stránky o novou sekci Hlídání 
dětí. Najdete ji pod odkazem Sousedská burza. Vy-
zýváme tímto všechny maminky, babičky, dědečky 
i studentky a studenty, kteří mají zájem hlídat 
za úplatu malé děti, aby svou nabídku a základní 
informace poslali na adresu: obec@libeznice.cz. 
Nabídku je možné předat i telefonicky na číslo:  
283 981 058. Všechny informace následně zveřej-
níme a také pošleme těm, kteří nás v minulosti 
kontaktovali s poptávkou po hlídání. 

pieta k výročí pogromu 
československých židů 
v osvětimi
Ve čtvrtek 7. března 2013 večer se u pomníku 

obětem válek na Mírovém náměstí sešlo na 20 
lidí, kteří uctili památku líbeznických židov-
ských rodin pronásledovaných a vyvraždě-
ných za druhé světové války. Termín piety 
 připadl na předvečer nejmasovější vraždy česko-
slovenských občanů v historii. Podle historických 
dokumentů zahynulo v noci z 8. na 9. března 
v plynových komorách v Osvětimi 3972 židov-
ských občanů z českých zemí.

Druhou světovou válku přežil jen jediných z líbez-
nických občanů s židovským původem. Před válkou 
jich v obci žilo 25. Historii židovských rodin v Líbezni-
cích zmapovaly v minulém roce pod vedením paní 
učitelky Šárky Mišurcové dvě žákyně líbeznické zá-
kladní školy Štěpánka Oliveriusová a Kristýna Zema-
nová. Jejich práce je v současné době k dispozici 
v knihovně. Pietu iniciovali líbezničtí farníci a jedna 

Vskutku „vzorné“ třídění. Foto -na-

sběrný dvůr od dubna Znovu 
i ve středu
S posunem času na letní se znovu rozšiřuje oteví-

rací doba líbeznického Sběrného dvora též o stře-
deční večer – vždy od 17 do 19 hodin. Poprvé bude 
otevřeno ve středu 3. dubna.

z autorek studie spolu s Šárkou Mišurcovou při 
vzpomínkové akci samotnou studii představily.

„Rádi bychom, aby se podobná pieta pro za-
chování paměti opakovala každý rok. Na ten příští 
navíc připadá významné výročí 70 let od zmíněné 
smutné události,“ vyjádřila své přání iniciátorka 
vzpomínkové akce Barbora Konopásková.

uklidíme si mratínku
Po dvě soboty několik dobrovolníků bojovalo 

s nepořádkem a neprostupným porostem kolem 
„Mratínky“. Iniciativy zorganizovat úklid tradiční 
procházkové cesty se letos ujal Roman ehrenber-
ger. Zatím se mu ale podařilo pro nezištnou pomoc 
obci získat opravdu jen pár dobrovolníků – Romana 
Novotného a Blanku Haškovou.

Obec Líbeznice a ODS Líbeznice zvou všechny 
pracovité spoluobčany na poslední letošní sobotní 
úklid Mratínky – v sobotu 23. března 2013 
od 9.30 hodin. Sraz bude u ČOV na začátku 
 Areálu zdraví. S sebou si vezměte rukavice a hrábě. 
Lopaty a stavební kolečka budou též vítány.

Cílem společného snažení je zkulturnit nejoblíbe-
nější líbeznickou vycházkovou cestu. Obec nasadí 
do úpravy cesty také těžší techniku a jedná s majite-
lem jezdeckého areálu o další spolupráci. Výsled-
kem by mělo být rozšíření cesty, aby mohli nadále 
po Mratínce chodit i koně a neničili cestu pro pěší 
a cyklisty. Ještě letos by měly na cestě přibýt lavičky 
a odpadkové koše. Letošní aktivity navazují na loň-
skou společnou investici Líbeznic a Měšic, kdy se 
podařilo upravit cestu po Mratínce tak, aby bylo 
možné dojít po obecním pozemku z Areálu zdraví 
až do Měšic.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ rodičů. Další informace najdete na skautské  
nástěnce v Líbeznicích na náměstí nebo na  
www.skautlibeznice.cz

Zároveň bude od 13.30 do 16.30 hod. probíhat 
v Arše malá výstava fotografií a skautských 
kronik, na kterou všechny srdečně zveme.

Dále zveme všechny současné i bývalé členy a naše 
příznivce na promítání fotografií a filmů z činnosti 
našeho střediska k 90. výročí založení skautingu v Lí-
beznicích. Promítání se bude konat v Divadle kouzel 
20. 4. 2013 od 17.30 do 19.30 hod. 

Ivana Krausová
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Navštivte nově upravenou obecní knihovnu
Martinova ulice 142, společný vchod s lékárnou
tel.: 283 981 834

Nová otevírací doba obecní knihovny:

Pondělí   16.00 – 18.00 

Úterý  08.00 – 12.00 14.00 – 19.00 

Středa  14.00 – 18.00 

Čtvrtek 08.00 – 12.00  14.00 – 19.00
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Kalendář akcí pro rok 2013

 23. 3. Velikonoční kurz

 24. 3. Velikonoční trhy

 5. 4.  Noc s Ladou 
  (líbeznická varianta tradiční Noci s Andersenem)

 6. 4. Líbeznický bazárek 

 30. 4. Čarodějnice

 12. 5. Školní zahradní slavnost

 18. 5. Moravský košt s cimbálovkou

 8. 6. Dětský den

 22. 6. Mamutfest

 27. 7. Sejdeme se na náměstí

 31. 8. Varanfest

 14. 9. Líbeznické posvícení

 30. 11.  Vánoční trhy, koncert v kostele sv. Martina

 24. 12.  Vánoční punč
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