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% TÉMA MĚSÍCE
NOVÝ TERMÍN PRO JEDNÁNÍ EIA
O LETIŠTI VODOCHODY – 23. ČERVENCE

23. července 2013 – poslední příležitost zvrátit kladný posudek EIA pro Letiště Vodochody.
Foto -archivMinisterstvo životního prostředí vyhlásilo
nový termín pro veřejné projednání EIA
k záměru rozšířit Letiště Vodochody. Uskutečnit by se mělo v úterý 23. července 2013
od 12 hodin na výstavišti Praha-Letňany.
Ãéâ×ákçØåàkáÝØ×áWák¤ª¡`ØåéáÔ¥£¤¦ÕìßíåèØá ÞéßÜ ãâéâ×ákà ÞçØåb éíáÔàác íÔæWÛßì ×â
života mnoha obcí a měst v okolí projednávaného

ZAJIŠTĚNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY
na Výstaviště Praha-Letňany, hala č. 2,
Beranových 667, Praha 9-Letňany
Odjezdy autobusu:
Odolena Voda
(Dolní nám. U Pošty)

11.00 14.00 17.00

Odolena Voda
(klub Aero )

11.05 14.05 17.05

Panenské Břežany
(zastávka U školky)

11.15 14.15 17.15

Bašť (Obecní úřad)

11.25 14.25 17.25

Měšice (Obecní úřad)

11.35 14.35 17.35

Líbeznice
(fotbalové hřiště)

11.40 14.40 17.40

Odjezdy z Letňan z parkoviště výstaviště
v 16.00, 20.00, 24.00 přes Líbeznice, Měšice,
Bašť, Panenské Břežany a Odolena Vodu.
Doprava zdarma.
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íWàcåèàØíÜáÜàÜÜ¾åÔßèãáÔ×ÉßçÔéâèÞ×Øàcßâ
jednání probíhat.
ĈÁâéçØåàkáÕâÛèØßéíáÔàácâàØíèÝØàâáâæçéØØÝáâæçÜæØÞíWàcåèéìÝW×Üç¡ÀáâÛâßÜ×kÝØ
ãåWécéçbçâ×âÕcáÔ×ßâèÛâãßWáâéÔáÖÛ×âéâßØáÖÛ¡ÉíáÔàáâèÞâàãßÜÞÔÖkÝØÜÙÔÞçØæØÝØ×áWákèæÞèçØ`ákéÃåÔíØ ¿ØçuÔáØÖÛáÜÞâßÜé¾åÔßèpech, jak se původně plánovalo,“ říká starosta
âÕÖØ¿kÕØíáÜÖØÀÔåçÜá¾èãÞÔÔ×â×WéWĈÃâÞèækàØæØíÔÝÜæçÜçéÞåWçÞbà`ÔæØÔÕìÞÔ×âçØåàkáè
ÝØ×áWák éc×cß Ô çÔÞb æØ ×â ¿ØçuÔá Ü íãcç æáÔ×áâ
dostal.“
ÍâÕÖk×âç`ØáÖÛãåâÝØ×áWéÔáàíWàcåØàÕè×âè éìãåÔéØáì ÔèçâÕèæì ÞçØåb íWÝØàÖØ áÔ àkæçâ
ÝØ×áWákí×ÔåàÔ×âéØíâèÔãÜéØíâèÝØçÔÞbíãcç¡
Veřejné projednání je poslední příležitost,
kdy můžete zasáhnout do konečného výsledku EIA pro Letiště Vodochody!
Jak?
Zúčastněte se veřejného projednání a vystupte se svou připomínkou nebo ji předejte
v písemné podobě!
Má to smysl? Není už rozhodnuto dopředu?
Nemělo by být! Pevně věříme, že veřejné
projednání není formální záležitost. Jedině
svou přítomností a demonstrací svého postoje
můžete zvrátit kladný závěr posudku celého
záměru!
Dokončení na str. 3

Milí čtenáři,
letošní prázdniny nejsou pro vedení obce ani
trochu odpočinkové. Každému, kdo někdy stavěl
dům, se nepochybně vepsalo do paměti mnoho
intenzivních zážitků ze spolupráce se stavební ﬁrmou. Základní podmínkou pro odvrácení velkých
problémů je nepřetržitá bdělost. Na bedrech obce
jsou v současné době dvě relativně velké stavby
a v srpnu přibude další. Kontroly na staveništích
probíhají i několikrát denně. V případě investice do
škol musí totiž práce pokračovat velmi rychle. Jako
při každé rekonstrukci staršího objektu se i v líbeznickém případě přijde každý den nejméně na jednu
záludnost, drobný nedostatek projektu či skrytou
komplikaci. Všechny síly se samozřejmě upínají
k tomu, aby do obou škol mohli děti a žáci nastoupit hned druhého září.
Novou stavbou budou od začátku srpna nová
dopravní opatření. Společnost Strabag by měla na
základě úspěchu ve výběrovém řízení realizovat
zvýšený přechod v Hovorčovické ulici nedaleko restaurace U Musilů, zvýšený přechod na Mělnické
ulici u Mazlíčka a zúžený přechod pro chodce u křižovatky Mělnické ulice a ulice Karla Hynka Máchy.
Větší rekonstrukcí projde také část Seifertovy ulice
mezi křižovatkami s Pražskou a Mělnickou ulicí.
Diskuse o dopravních opatřeních trvala dlouho. Letos se podařilo získat dotaci na dopravní opatření
na Mělnické. Rekonstrukce části Seifertovy ulice
má řešit kolizní situace, ke kterým v tomto místě
docházelo kvůli souběhu intenzivní automobilové
dopravy a pohybu chodců.
Dobrou zprávu přineslo na začátku července rozhodnutí Regionálního operačního programu Střední Čechy. Díky evropské dotaci bude možné na jaře
příštího roku upravit prostranství před školou a dát
konečně nový pevný povrch ulicím Školské a Hovorčovické-Sportovní.
Naopak s velkými obavami hledíme k nově vyhlášenému termínu veřejného projednání EIA pro Letiště Vodochody. Po zrušení původně plánovaného
jednání v Kralupech v polovině června kvůli povodním svolalo Ministerstvo životního prostředí jednání na prostředek léta, kdy vrcholí období dovolených a navíc by místem jednání měly být pražské
Letňany. O to silněji zní moje výzva vůči všem, kteří
se chtějí k záměru vyslovit, aby si našli čas v úterý
23. července a přijeli svůj názor vyjádřit na letňanské výstaviště. Je to opravdu poslední příležitost
zvrátit kladný posudek záměru, který by nepochybně životní podmínky v naší obci zhoršil.
S přáním krásných a plných letních dnů

Váš starosta

Číslo měsíce: 23. 7. 2013 – termín veřejného jednání EIA k záměru rozšířit Letiště Vodochody
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ROZHOVOR

DÍVÁM SE NA SVĚT
POZITIVNĚ
Přesně tak by se dalo deﬁnovat základní naladění občanského sdružení Stonožka a jeho
hybatelky Miriam Kupkové. Už tři roky organizuje v Líbeznicích spolu s dalšími spřízněnými dušemi nejrůznější kroužky pro děti,
podílí se na většině místních společenských
akcí a letos poprvé připravuje také příměstský tábor. Co přivedlo Miriam Kupkovou
z rodného Sabinova na východním Slovensku do středočeských Líbeznic a co ji nutí
k práci s dětmi – to napoví následující rozhovor.
Napadá mě, jestli vás k těmto aktivitám
doma trochu nenutí?

Jak došlo na založení Stonožky?
¶ÛçcßÔÝæØàÔÕìáÔØÜéØÖÛáìâæçÔçákßkÕØíáÜÖÞb ×cçÜ àcßì Öâ áØÝÜåk áÔÕk×Þè ÔÞçÜéÜç ãåâ éâßá
`ÔæÔáØàèæØßìíÔáÜàÜ×ÔßØÞâ×âÝk×cç¡½æØàãØæéc×`ØáÔØíÔãâÝØák×âæãâåçâéákÖÛÛè×ØÕákÖÛ
`ÜÝÔÞÖÛÞâßÜÝÜáÖÛæàìæßèãßáÖÛÔÞçÜéÜçÝØáØÝßØãk
åØÖØãçÝÔÞÝØèÖÛåWáÜçãØ×áØÝåíácÝkàÜáWæçåÔÛÔàÜæâè`Ôæáb×âÕì¡ÁÜÞ×ìÝæØàáÔékÖáØãÔçÜßÔàØíÜ
çì ÞçØk æØ íÔßâØáàÔ åèÞÔàÔ ÞåÜçÜíèÝk æçWéÔÝkÖk
ãâàcåì¡
S čím se Stonožka v Líbeznicích rozjížděla?
ÉåâÖØ¥£¤£æØáWàèíÔãâàâÖÜãØ×ÖÛâíkÛâ
éØ×ØákâÕÖØãâ×ÔÜßââçØékçàâ×ØßWæÞÞåâèØÞ
Ô çéå`k Ô ÞØåÔàÜÖÞb ×kßáì¡ É ×Ôßkà åâÖØ ãÜÕìßì
çÔáØ`ák ÞåâèØÞ Þèåíì Üá ßÜáØ ÕåèæßØák Ô ĀâåÕÔß¡
ÍÔßâÜßÜ ÝæàØ çÔÞb çåÔ×Ü`ák ÉØ`Øåì áØÝØá ãåâ àÔàÜáÞì æ éWíWákà écáÖ æ ãkãåÔéâè éØßÜÞâáâ`ák
éí×âÕìÔãâ×âÕác¡ÀÜáèßåâÞÝæàØæØçÔÞbãâÞèæÜßÜ ãâàâÖÜ àkæçákà àÔàÜáÞWà æØ íÔßâØákà
àÔçØæÞbÛâ ÖØáçåÔ ¿â×Ü`ÞÔ¡ Çâ ×áØæ ÙèáÚèÝØ çbàc æÔàâæçÔçác Ô àÔàÜáÞì æØ â ÝØÛâ ãåâÚåÔà
æçÔåÔÝkæÔàì¡¿âuæÞâèáâéÜáÞâèÕìßìçÔÞbÛè×ØÕák
Þèåíì ãåâ ×cçÜ éØ æãâßèãåWÖÜ æ Ûè×ØÕák Þâßâè
Yamaha. Samozřejmostí
je, že se Stonožka od za`WçÞèãâ×kßØßÔáÔãkãåÔéc
dětských dnů, posvícení
a dalších podobných akcí
v obci.
Pro kolik dětí dnes
Stonožka
organizuje
program?
Například letos se do
éØÖÛÞåâèÞÔÔÞçÜéÜçíÔpojilo na 120 dětí nejen
z Líbeznic, ale i z okolních
âÕÖk ā í ÀcÜÖ »âéâå`âéÜÖµâÔáâéÜÖ`ÜÍ×ÜÕ¡

Letos poprvé připravujete pro líbeznické
Miriam Kupková v kroužku dětí na skautském táboře. Foto Iva Matulíková děti také příměstský tábor…
ÍÔíáÔàØáÔßÔ ÝæØà íWÝØà àáâÛÔ åâ×Ü`¡ Ékà
æàkÖÛÇÔÞçââãåÔé×èáØ¡Â×æéÖÛÚìàáÔíÜWßákÖÛßØçÝæØàÝÔÞâæÞÔèçÞÔâåÚÔáÜíâéÔßÔÔÞÖØãåâ ÝÔÞb çâ ÝØ ÛßØ×Ôç ãåâ ×cçÜ â ãåWí×áÜáWÖÛ åâíèàá
×cçÜÔàßÔ×kÞÔàÔåW×ì¡ÃåéákæÞÔèçæÞçWÕâåÝæØà ãåâÚåÔàÔíÔÕåWáÜçÔÕìÖØßb×áìçåWéÜßìèãâ`kçÔ`Ø
âåÚÔáÜíâéÔßÔÞ×ìàÜÝØçcáØÕìßâ¤«ßØç¡µìßâçâ áØÕâèçØßØéÜíØ¡ÃÜãåÔéèÝØàØßØçâákãåØàÜbåèçÔÞ
éØßÞb ×âÕåâ×åèæçék¡ ÁÔ éØÖÛáâ ÝæàØ ÕìßÜ çØÛ×ì ÔÕìæÜçÔàÜÞßèÖÜÜÛâßÞìáÔßÜæéâÝÜíWÕÔéè¡ÁØÕè×âè
æÔàÜÔæÞâåâÖØßâèçWÕâåâéâèéÕÔéèÝæàØæÜáØæßÜ ÖÛìÕcçæãâåçâéákÔÞçÜéÜçìÔÛåìáÔÝØ×ábæçåÔácÔçØáÔ íW×ØÖÛ¡ ÂÕÔ àâÝÜ åâ×Ü`Ø Ýæâè ÞÔáçâÜ çÔÞØ ÕÔéßØçáØÕâÞåØÔçÜéák×kßáìáÔæçåÔác×åèÛb¡·âèÙWàØãÜÛßWØáb×cçÜÔÝØÝÜÖÛåâ×Ü`ØáØíÞßÔàØàØ¡
ãåWÖÜ æ ×cçàÜ àWà ÔæÜ é ÞåéÜ¡ Èå`Üçc ÕìÖÛ æØ áØ
æàkÜßÔ æ çkà Ø ÕìÖÛ ácÖâ ãâ×âÕábÛâ æÔàÔ
Co chystáte do dalšího školního roku?
nedělala.
ÅW×Ô ÕìÖÛ íáâéè âçØéØßÔ ÞåâèØÞ àâ×ØåákÛâ
Před jménem ale máte inženýrský, nikoli pe- çÔáÖØ¡ ÍÝÜ èÝÜ ÔßØ Ø áÔÝkç ÞéÔßÜçákÛâ ßØÞçâåÔ áØák
dagogický titul?
ãßácÝØ×áâ×èÖÛb¡½æàØ×âæçâàØíØáÜçÔÞbçkàØ
Éìæçè×âéÔßÔ ÝæØà çØëçÜß áÔ ÇØÖÛáÜÖÞb èáÜéØåíÜçc áØàWàØéßÔæçákãåâæçâåìÔ´åÖÛÔÝØèÛâ×ácéìçké ¿ÜÕØåÖÜ¡ µìßÔ çâ ÝØ×ÜáW ÞâßÔ æébÛâ íÔàcØák ØáW¡ÁÔÞâáÖÜæåãáÔÕìàcßâÕçâéØÖÛáâéÖÛ
éÖØßbçØÛ×ØÝk`ØæÞâæßâéØáæÞbÙØ×ØåÔÖÜ¡ÅâíÛâ×â- ãåâÚåÔàØÖÛãåâ×cçÜÔàâáWÜãåâ×âæãcßbÝÔæáâ¡
éÔßÔÝæØàæØçØÛ×ìàØíÜãkåâ×ákàÜéc×ÔàÜéµåÔçÜCo byste ráda, aby se podařilo v Líbeznicích
æßÔéc Ô çØëçÜßÞâè é ¿ÜÕØåÖÜ¡ ÃåWÖÜ æ çØëçÜßØà ÝæØà ještě udělat?
àcßÔ â× àÔßÜ`ÞÔ åW×Ô¡ ·ÔßÔ ÝæØà çØÛ×ì ãØ×áâæç
ÃâçcÜßâ Õì àc Þ×ìÕì æØ é ¿kÕØíáÜÖkÖÛ íÔ`Ôß
¿ÜÕØåÖÜ¡ Èå`Üçc é çâà æØÛåWß åâßÜ Ü íWÝØà ãâíáÔç
æÖÛWíØç Ô íÞâèØç ×cçæÞ ãcéØÖÞ æÕâå¡ ÅW×Ü Õìúplně jiný kraj. V Čechách jsem potom poznala
ÖÛâà åâíkÜßÜ çÔÞb áÔÕk×Þè æãâåçâéákÖÛ ÔÞçÜéÜç¡
æãâèæçèæÞécßÖÛãWçØßÔãâçÞÔßÔæØçèÜæØæéà
ÇÔàÔßØáÔåWkàØáÔéìçkØáãåâæçâåÞâßákçcßâàèØà¡ ¾éÔßÜÿÞÔÖÜ ÝæØà æÜ ÔßØ ãâí×cÝÜ ãØÖØ ÝØá
ÖéÜ`áì¡Èå`ÜçcÕìÖÛâàèékçÔßÜÜáâébáWãÔ×ìáÔåØÔåâíkÜßÔÜâÕÔÞÔßWæÞãØ×ÔÚâÚÜÖÞÖìÞßèæ¡
ßÜíâéÔçØßábÔÞçÜéÜçì¡
Jak dlouho žijete v Líbeznicích?
Není na obtíž, že Váš muž v obci starostuje?
ÃÜæçcÛâéÔßÜÝæàØæØæØàãØ×ãcçÜßØçì¡ÀcßÜÝæàØ
ÇâçåâÖÛèÝØÔßØáØàWæàìæßáÔ×çkàÛâØÞâéÔç¡
malé děti a hledali jsme pro ně příjemnější prostře- ÂÕ`Ôæ æØ ãâçÞWéWàØ éØ ×éØkÖÛ Ô æçÔ`kàØ æØ ÝØá
×káØÕìßâãåÔæÞbæk×ßÜçc¡¿kÕØíáÜÖØáØÝßbãØéì- ãâí×åÔéÜç¡ ÂÕÔ ãâW× ácÖâ âåÚÔáÜíèÝØàØ¡ ÁÔãkÛâéâéÔßìáÔÜàãâÔ×ÔéÞà¡¼Þ×ìÝæØàíãâ`Wç- ÞßÔ×·cçæÞ×ØáçåWékàØâÕÔáÔ´åØWßèí×åÔékæÝÜÞè àcßÔ âÕÔéì ×áØæ áØßÜçèÝÜ çâÛâ Ø ÝæàØ çè nými dětmi a o naše vlastní se nám starají kamaíÔÞâçéÜßÜ¡µåíìÝæàØçèáÔßÜæãâèæçè×âÕåÖÛÞÔàÔ- åW×Ü¡æàkÖÛ¡
åW×àØíÜæÞÔèçìàØíÜæâèæØ×ìÔ×ÔßkàÜßÜ×àÜ¡
-lz-
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8 ÃÂÍÉÁ¾Ì
SEJDEME SE NA NÁMĚSTÍ
¾èßçèåákéÕâåæå×Ø`ácíéØÞßØçákàèÛè×ØÕákàè
æØçÞWákáÔÀkåâébàáWàcæçkéæâÕâçè¥ª¡`ØåéØáÖØ
¥£¤¦â×¤¬Ûâ×Üá¡¾çÔáÖÜÜãâæßØÖÛèÕè×ØÛåWçÆçÔåâãåÔæÞW ÞÔãØßÔ é ×èÖÛè æçÔåâãåÔæÞÖÛ ãkæáÜ`ØÞ¡
ÂÕ`ØåæçéØákíÔÝÜçcáâ¡ÆçØÝácçÔÞÜ×âÕåWáWßÔ×Ô¡

LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ
¾èßçèåák éÕâå Ô ßkÕØíáÜÖÞb æãâßÞì éWæ éØÖÛáì
æ å×Ø`ácíéâèáÔçåÔ×Ü`ák¿kÕØíáÜÖÞbãâæékÖØákÞçØåb
æØÕè×ØßØçâæÞâáÔç¤§¡¬¡¥£¤¦âãcçáÔãåâæçåÔáæçék
è í×åÔéâçákÛâ æçØ×ÜæÞÔ¡ ÀØçØ æØ çcÜç áÔ ãØæçå
Ûè×ØÕák Ô ×âãåâéâ×á ãåâÚåÔà ãâè âéb ÔçåÔÞÖØ
æçWáÞìæéåâÕÞìßÜ×âéÖÛØàØæØßÔâÕ`ØåæçéØák¡
¤¦££āÆçåÔÛâéÔáÞÔ×ØÖÛâéÞÔ
¤§££ā¸ëÖØßØáÖØ
¤¨££āÃØçåGØé`kÞ
¤©££āÃkæÞâàÜß
¤ª££ā·ÔéÜ×·Øìß
¤«££āÉØåâáÔ
¤¬££ā¼éÔáÀßW×ØÞÔµÔáÝâµÔá×
¥£££āÍââ¥āÈ¥åØéÜéÔß
¥¤££ā¾ßÔæÜÖÞØÝãâæçèãíWÕÔéÔ
Doprovodný program
´ÇÆ·âàÜáâā×ÜæÖâçÔáÖØĆ¿èÖÔåÜáâāÖâèáçåì
çÔáØ`ákéìæçâèãØákĆ¸ÔÚßØæā¶ÛØØåßØÔ×ØåæāàÔâåØçÞì Ć ¹ÜåØĀì ā ÃâßØ ·ÔáÖØ Ć µØÔçµâë ā Æâß`ì
ĆÂÛáÜéWæÛâê¡
Àâ×ØåèÝkÇâàWÁâéâçáÔÇâàWÍWæçcåÔ¡

Í ¾ÅÇ¾%ÍÃÅÉÌ
LÍBEZNIČTÍ SKAUTI POMÁHALI
PŘI POVODNÍCH
ÃâàâÖáâèåèÞèãÜßÜÞéÜ×ÔÖÜãâéâ×uâéÖÛÞâ×
áÔÕk×ßÜ ßkÕØíáÜ`çk æÞÔèçÜ íÔãßÔéØáb âÕÖÜ ÂÕkæçék¡
·ââ×ÞßkíØÖkÖÛãåÔÖkæØíÔãâÝÜßÜéæâÕâçèÔéáØ×cßÜ
«¡Ô¬¡`ØåéáÔ¡ĈÃâ×âÛâ×cæØæçÔåâæçÞâèâÕÖØÝæàØ
èÞßkíØßÜÝØ×ØáíçâçWßácéìãßÔéØáÖÛ×âà¡¶ØßÞØà
v pěti lidech jsme naplnili za jeden den 5 kontejnerů
ÞâáçÔàÜáâéÔáà ÕÔÛáØà Ô ãâáÜ`ØáàÜ écÖàÜû
kÞWÞãâàâÖÜæÞÔèç½ÜkÀÜÞìæØÞā¹åØ×¡ÃåÔÖâéÔßÜ
éÛåáèÖØßÞØà¥£Ûâ×ÜáÔÖØß×àâãâèçcßÜéØ
æçÔéèÞ×ìèíÕéÔßâĈÝØáûíÔãâÝÜçéìæâèØ`Ø¡

DOTACE NA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
ÂÕØÖ¿kÕØíáÜÖØèæãcßÔéÚåÔáçâébàkíØákÅØÚÜâáWßákÛâ âãØåÔ`ákÛâ ãåâÚåÔàè ÆçØ×ák "ØÖÛì¡ ÁÔ
ãåÔéèãåâæçåÔáæçékãØ×ÞâßâèáÔáâébãâéåÖÛì
éØ GÞâßæÞb Ô »âéâå`âéÜÖÞb Æãâåçâéák èßÜÖÜ íkæÞÔßÔ
ãØæ¬àÜß¡ÞâåèáíØéåâãæÞÖÛãåâæçØ×Þ¡ÉãåÕcÛèãâ×íÜàèÕìàcßéíáÜÞáâèçãâ×åâÕáãåâÝØÞç
æçÔéÕìÔ×âÝÔåÔÕìàcßÕçíáWàékçcíéØØÝábæâètěže na realizaci stavebních prací. Samotná stavba
ÕìàâÛßÔíÔ`kçé×èÕáèãkçkÛâåâÞè¡

SOUTĚŽ ZAHRÁDKÁŘŮ POKRAČUJE
ÍÂ "ÆÍ éØ æãâßèãåWÖÜ æ ÂK ¿kÕØíáÜÖØ éìÛßWæÜßÔ
éçâàçâåâÖØæâèçc
ĆÂáØÝåâíÞéØçßØÝkâÞØáákçåèÛßkÞì
ĆÂáØÝèãåÔéØácÝkãØ×íÔÛåW×Þè
ĆÂáØÝÞåWæácÝkíÔÛåÔ×èíÔÛåW×Þè
ĆÂáØÝÞåWæácÝkçåWéákÞ
ÆéâÝØãÜÛßWÞìæØÝàbáØàáWíéØàèßÜÖØÔ`¡ã¡
můžete ještě do 31. srpna 2013 předat do krabice,
ÞçØåW ÝØ èàkæçcáÔ é ÂÕØÖák ÞáÜÛâéác ¿kÕØíáÜÖØ¡
ÆéâÝÜ ãÜÛßWÞè ×â æâèçcØ àØçØ ãâæßÔç çb áÔ
Ø àÔÜßâéâèÔ×åØæèalena.krb@seznam.cz¡ÉìÛâ×áâÖØákæâèçcØãåâÕcÛáØáÔíÔ`WçÞèíWkÔéìÛßWØákékçcí¤§¡íWk¥£¤¦áÔ¿kÕØíáÜÖÞbàãâæékÖØák¡
¶Øáìékçcíà×ÔåèÝØÍÔÛåÔ×áÜÖçék¿kÕØíáÜÖØ¡
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Dokončení ze str. 1
Co v posudku k dokumentaci EIA chybí?
„Autor posudku na některé připomínky reagoval velmi povrchně nebo dokonce přehlíživě. K některým se prokazatelně nevyslovil vůbec,“ Ûâ×áâçk æçÔåâæçÔ ¿kÕØíáÜÖ ÀÔåçÜá ¾èãÞÔ¡
„V našich připomínkách jsme například upozornili na nedostatečné zdůvodnění potřeby
tohoto záměru. O stavbě ve veřejném zájmu
nemůže být řeč,“ ×â×WéW¡ ÃØæçâ ãâæè×ØÞ ÞâáæçÔçèÝØØĈí×éâ×ácákãâçØÕìíWàcåèÝØ×ßØíWÞâáÔ`¡¤££¢¥££¤ÆÕ¡íÖØßÔécÖkâíáÔàâéÔçØßØÔáÜÝÔÞáØéæçèãèÝØ×âãåâÖØæèãâæèíâéWákéßÜéèæçÔéÕì
áÔÜéâçákãåâæçØ×kû¡ÇÔÞâéíWécåÝØãâ×ßØæçÔåâæçì
Líbeznic z hlediska prokazatelného zhoršení životních podmínek v celém území neobhajitelný.
ÃØ×àcçØà ÞåÜçÜÞì ãÜ éØØÝábà ãåâÝØ×áWéWák
Õè×ØéìÝW×ØákÔèçâåÔãâæè×ÞèÞãÜãâàkáÖØâÕÖØ
¿kÕØíáÜÖØ Þ áØ×âæçÔçØ`ábàè ãâæâèíØák éßÜéè íW-

v

¿.µ¸ÍÁ¼¶¾%G¾Â¿Ì

RUŠNÉ PRÁZDNINY
VE ŠKOLÁCH
Letošní prázdniny se v celém areálu libeznických škol nesou ve znamení extrémního stavebního ruchu. Jak rozsáhlé zateplení školy, tak
přístavba a rekonstrukce staré budovy mateřské školy by měly do konce prázdnin skončit.

NOVÉ TECHNOLOGIE V ZŠ
·âåâíæWÛßbåØÞâáæçåèÞÖØíWÞßÔ×ákÞâßìæØâÕØÖ
àâÛßÔãèæçÜçÝØá×kÞìæãcÖÛèéÚåÔáçâébàkíØák
ÀÜáÜæçØåæçéÔÜéâçákÛâãåâæçØ×k¡¶ØßWæçÔéÕÔæÜéìW×WáÔ¤ªàÜßÜxáÞâåèá¡ÉkÖØáØ¤¥àÜßÜxáÞâåèá ãØ×æçÔéèÝØ ×âçÔÖØ ÂãØåÔ`ákÛâ ãåâÚåÔàè Üéâçák ãåâæçØ×k Ô æçWçák ãkæãcéØÞ áÔ ÿáÔáÖâéWák
çâÛâçâãåâÝØÞçè¡
Æâè`Wæçk åØÞâáæçåèÞÖØ ÝØ éàcáÔ éØÖÛ éØáÞâéákÖÛ âÞØá Ô ×éØk¡ ÇÔçâ ØçÔãÔ éæçÔéÕì æÞâá`ÜßÔ
é ãåéákÖÛ`ØåéØáÖâéÖÛ×áØÖÛ ÔéìW×ÔßÔ æÜ çbàc
§àÜßÜxáìÞâåèá¡¾âáÖØà`ØåéáÔæØãâ×ÔÜßâíÔçØãßÜç
âÕÝØÞççcßâÖéÜ`áì¡ÃåâÝØÞçÔáçÜíéâßÜßÜãåâßkÕØíáÜÖÞâè
Þâßèàâ×ØåákæìæçbàÙâèÞÔábÜíâßÔÖØ¡ÇÔæØÔãßÜÞèje pod tlakem do komor, které vznikají mezi stávajíÖkâàkçÞâèÔãØ×æÔíØáâèæçcáâèí×ØéâéßWÞáÜçÖÛ
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àcåèáÔéØØÝábí×åÔék¡·âÞèàØáçÔÖØ¸¼´Üãâæè×ØÞ æØ âàØíèÝk áÔ ÞâáæçÔçâéWák Ø ãÜ æãßácák
éØÖÛãâ×àkáØÞáØ×âÝ×ØÞãØÞåâ`Øák×kß`kÖÛÛì
ÚÜØáÜÖÞÖÛßÜàÜç¡ÉãkãÔ×c×âãÔ×èáÔí×åÔékâÕìéÔçØßæØÔßØÝØ×áâçßÜébéßÜéìæ`kçÔÝk¡ÂÕØÖ¿kÕØíáÜÖØ
ãåâçâáÔáWéåÛÝØ×áâÛâíØíÔæçèãÜçØßÃØçåÔ»âuÞÔ èãâíâåáÜßÔ áÔ æécçâéc èíáWéÔáâè àØçâ×è
·´¿Ì ÞçØåW ÝØ æÖÛâãáÔ íÛâ×áâçÜç ÖØßÞâé éßÜé
áÔéØØÝábí×åÔékÔéìÝW×ÜçÝØÝãåâæçØ×áÜÖçékàãâ`çè
íçåÔÖØáÖÛßØçí×åÔébÛâÜéâçÔ¡ĈÁÔçèçâÞâáÞåbçák
ãÜãâàkáÞè Ôèçâå ãâæè×Þè éÕØÖ áØåØÔÚâéÔß
ãØæçâØÝ×ØâàØçâ×è×âãâåè`ØáâèàØíÜáWåâ×ákàÜ âåÚÔáÜíÔÖØàÜ¡ Èå`Üçc Õè×ØàØ ãâÔ×âéÔç ÔÕì
àÜáÜæçØåæçéâ çâçâ íWéÔáb ãØÛßØ×áèçk ãÜ æébà
åâíÛâ×âéWákíâÛßØ×áÜßâûkÞWÀÔåçÜá¾èãÞÔ¡
Středočeský kraj řekl nově k projektu NE!
a podpořil úsilí obcí
·ßØÜçãâæèáéØééâÝÜÖØßbÛâíWàcåèÕìàâÛßâ ãÜábæç áâéb âÿÖÜWßák éìÝW×Øák ÆçØ×â`ØæÞbÛâ
ÞåÔÝØ¡¾åÔÝæÞWåÔ×ÔãÜÝÔßÔáÔíÔ`WçÞè`ØåéáÔèæáØ-

æØákéácàæØÝÔæácéìæßâéÜßÔãåâçÜíWàcåèåâíkÜç
¿ØçÜçcÉâ×âÖÛâ×ìáÔéØßÞàØíÜáWåâ×ákçØåàÜáWß
ÞçØå Õì àcß åâ`ác â×ÕÔéÜç ãØæ ¤ª çÜækÖ ßØçÔ×Øß
Ô¦¨àÜßÜxáèÖØæçèÝkÖkÖÛ
ĈÆçØ×â`ØæÞ ÞåÔÝ áØæâèÛßÔæk æ ãâæè×ÞØà Ô æØ
íWàcåØà ¿ØçÜçc Éâ×âÖÛâ×ì í ×éâ× âÖÛåÔáì
ãØ××ÔßkàãåâÞÔíÔçØßáàíÔçkØákàíØàkáØÚÔçÜéákàÜ éßÜéì ÛßèÞè Ô é íWÝàè àÔëÜàWßák âÖÛåÔáì
âÕìéÔçØß×âç`ØáÖÛâÕÖkûí×éâ×uèÝkæçØ×â`Øçk
åÔ×ákæébéìÝW×Øák¡
Ãâ ÝÔæáb Ô ÞåÜçÜíâéÔáb ãâ×ãâØ íWàcåè æãâ
ßØ`áâæçÜ ÃØáçÔ íØ æçåÔáì ãØ×ÖÛâíkÛâ ÞåÔÝæÞbÛâ
ÛØÝçàÔáÔ·ÔéÜ×ÔÅÔçÛÔíákáâébæçÔáâéÜæÞâÞåÔÝØ
ãåâ âÕÖØ Ô ÝØÝÜÖÛ âÕ`Ôáì ãâéíÕè×Üéc¡ ĈÀØ çâ
íáÔàØáÔçíWæÔ×ákíßâàéÖØßbàãåâÖØæè¡ÉØÖÛáì
×âç`Øáb æÔàâæãåWéì kÞÔÝk Þ ãåâÝØÞçè ÝØ×áâçáb
Á¸¡ÀÜáÜæçØåæçéâÕìçÔÞâéÝØ×áâçáÛßÔæáØàcßâ
ãØÛßb×áâèçû kÞW ÀÔåçÜá ¾èãÞÔ æçÔåâæçÔ ¿k
beznic.
-mk-

×ØæØÞ¡É`ØåéØáÖÜÔæåãáèÕè×ØæçØÝáâèçØÖÛáâßâÚÜk
íÔçØãßØáÔ çÔÞb ÛßÔéák Õè×âéÔ¡ ÍWåâéØu ãåâÕcÛáØ
ÖØßÞâéWåØÞâáæçåèÞÖØÞâçØßáì¡ÀkæçâéØßÞÖÛãßìáâéÖÛÞâçßÕè×ØâÕÝØÞçáâécéìçWãcçãßìáâébçØãØßáb`ØåãÔ×ßâÔÝØ×ØáÞâá×ØáíÔ`ákãßìáâéÞâçØß¡ÁÔ
ÞâáÖØãçèÖØßbÛâØØákØáØåÚØçÜÖÞbæãâåìæØãâ×kßØßÔæçÔéØÕákÙÔÞèßçÔÉKÇéµåác¡ÃåâWÞìÜè`ÜçØßØ
Õì àcßì éØ çk×WÖÛ éíáÜÞáâèç ãkÝØàáb ãâ×àkáÞì
×kÞì ßâÞWßákà åØÞèãØåÔ`ákà ÝØ×áâçÞWà¡ ¶ØßÞâéW
æãâåÔ áWÞßÔ× áÔ éìçWãcák Õì àcßÔ ×âæWÛáâèç
ª¨æâè`ÔæábÛâæçÔéè¡ÁÔíWÞßÔ×céÕcåâébÛâkíØákåØÔßÜíèÝØÖØßâèæçÔéÕè`ØæÞWæãâßØ`áâæç¾âÕßÔ¡

ãåâÕcÛßìéØÖÛáìÕâèåÔÖkãåWÖØéØæçÔåb`WæçÜâÕÝØÞçè¡ µcÛØà ãåéákÖÛ `ØåéØáÖâéÖÛ ×á æØ ãâ×ÔÜßâ
âÕÝØÞçíÔæçØÜçÔíWåâéØuãâæçÔéÜçáâébãk`Þì¡Â×
ãâßâéÜáì àcækÖØ `ØåéØáÖØ æØ Õè×Ø ãåÔÖâéÔç
áÔéáÜçákÖÛåâíéâ×ØÖÛéâ×ìÞÔáÔßÜíÔÖØÜØßØÞçÜáì
Ô×âÝ×ØÜáÔéáÜçákâàkçÞì¡
Text a foto -mk-

NOVÁ ŠKOLKA ZA TŘI MĚSÍCE
ÃWåàØçåâ×æçÔéØáÜçcíWÞßÔ×ákÞâßìéìåæçWâ×
¦¡`ØåéáÔãkæçÔéÕÔàÔçØæÞbÞâßì¡·kÞìákÕìæØàcßÔ
ÞÔãÔÖÜçÔíéÜçâ¦£×cçk¡»ÔåàâáâÚåÔàæçÔéÕìÝØâ×
ãåéákÛâ×áØ×âãâæßØ×ákÛâØëçåbàácáÔãÝÔç¡¾åâàc
éæçÔéÕìáâébÛâÞk×ßÔÕè×âéì×âÝ×ØÞØÞâàãßØçákéàcácâÞØáÔÞãØæçÔéÕcéáÜçákÛâèæãâW×WákæçÔåb
`WæçÜâÕÝØÞçè¡¶ØßWÕè×âéÔÕìàcßÔâ×íWkãâÝàâèç
ª«×cçk¡ÉÔÜçãåâácÕè×ØáâécÞèÖÛìácíWÞßÔ×ákÞâßì¡
ĈÆçÔéÕÔ åâæçØ âãåÔé×è ãØ× â`ÜàÔ¡ ¾Ô× ×Øá
ÞâáçåâßèÝØàØãâæçèããåÔÖkÜçÜÞåWç¡½æàØíÔçkàéØ
éØßàÜ ×åâÕábà ãØ×æçÜÛè¡ ÅW×Ü ÕìÖÛâà éØÖÛáì
àâÞåbãåâÖØæì×âÞâá`ÜßÜ×â¤§×áûkÞWæçÔåâæçÔ
âÕÖØÀÔåçÜá¾èãÞÔ¡µcÛØààcækÖØ`ØåéáÔæØãâ×ÔÜßâãâæçÔéÜçÛåèÕâèæçÔéÕèáâébÛâÞk×ßÔâ×íWÞßÔ×ãâÞåâé¡ÅìÖÛßãâæçèãèàâáÜßâÜãâèÜçkãåØÙÔÕåÜÞâéÔáÖÛãÔáØßãåâæçåâãìáâéb`WæçÜ¡ÍWåâéØu

Stropy byly na svém místě za pár minut.

Nová podoba školky má už konečné obrysy.

Poslední opustilo školku před přestavbou
pianino.

Základní škola už má všechna okna nová.

Líbeznický zpravodaj 7/2013

O vystěhování školky v pátek 29. června se
postarala nejen obec, ale i několik rodičů,
všechny učitelky a paní ředitelka.
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 TÉMA
LEZENÍ PRO RADOST
Nová lezecká stěna v podobě umělého balvanu s lezeckými úchyty rozšířila v červnu
možnosti vyžití libeznického Areálu zdraví.
Ĉ¶ÛçcßÜÝæàØÞèãåÔéØábàè×cçæÞbàèÛÜçÜãÜ×ÔçÜácÖâãåâæçÔåk×cçÜûéìæécçßèÝØàkæçâæçÔåâæçÔ
âÕÖØ ÀÜÖÛÔß ·âèÕåÔéÔ Ô ×â×WéW Ĉ¾Ô× æáÔ×
v dětství lezl po stromech nebo po skalách. Nový
ãåéØÞ Õì àcß Õç ÕØíãØ`ácÝk¡ ÇØÕÔ çâ Õè×Ø ãåâ
ácÞâÛâÜáÔÞâãáèçkÞáâébàèÞâák`Þè¡û
ÁÔÜáéØæçÜÖÜ×â×ÔßkÛâãåéÞèé´åØWßèí×åÔékæØ
ãâ×kßØßÜæãâßèæâÕÖkÜßkÕØíáÜ`çk×ØéØßâãØÜāæãâßØ`áâæçÜÁÜÞàÔå¼áéØæçÆàÔåçÛâèæØ¼áéØæçÔÀÜÖÛßâé-

NOVÝ ZAMETACÍ
STROJ VE
SLUŽBÁCH OBCE
Na samém začátku července převzali starostové Svazku obcí Region povodí Mratínského potoka do užívání zbrusu nový zametací
stroj Egholm City Ranger 2250. Od poloviny
léta bude pravidelně
čistit ulice a chodníky
v Líbeznicích, Měšicích, Hovorčovicích,
Bašti a dalších obcích
v okolí.

ský. Samotný prvek přišel na více než 100 tisíc koåèá¡ÂãåÔéè×âãÔ×âébãßâÖÛìÔÞâçéØákãåéÞèæØ
ãâæçÔåÔßÜ ãåÔÖâéákÖÜ ßkÕØíáÜÖÞÖÛ çØÖÛáÜÖÞÖÛ æßèžeb.
Ĉ·âÞâáÖØãåWí×áÜáÕìÖÛâàÖÛçcßÜÝØçcáÔàâáçâéÔçéØ×ßØÛÔßìãåâæçâßákçØáÜæçåâÝÛåÔí×èãåâãâæÜßâéWák¡ÇkàÕìæØßØçâákÜáéØæçÜÖØ×â´åØWßèí×åÔékèíÔéØßìû×â×WéWÀÜÖÛÔß·âèÕåÔéÔ¡
ÆáÔÛâè âÕÖØ ÝØ íÔÝÜæçÜç ãâ×àkáÞì ãåâ íWÕÔéè
Ô æãâåçâéák éìÜçk éØÖÛ ÚØáØåÔÖk¡ Ãåéákà ÞåâÞØà
ÕìßâéìÕè×âéWákéØØÝácãkæçèãábÛâàèßçÜÙèáÞ`ákÛâÛÜçcéÔåØWßèÞâßì×kÞìãâàâÖÜÁÔ×ÔÖØ"¸Í¡
½ÔÞâ×WåØÞÞßØçâákàè·cçæÞbà×áè×âæçÔßìßkÕØíáÜÖÞb ×cçÜ âÕáâébáb ÛÜçc é ´åØWßè í×åÔék¡ Áâéc
ãÜÕìß ßØíØÖÞ ÕÔßéÔá Ô ×â ÞâáÖØ ãåWí×áÜá ×âãßák
éìÕÔéØák ÛÜçc ÝØçc çåâÝÛåÔí×Ô¡ É ãkçkà åâÖØ Õì
àcßâ ×âÝkç áÔ âÕáâéè âãßâÖØák Þèåç Ô ãkãÔ×ác
çÔÞbáÔåØßÔëÔ`ákãkæçåâÝØãåâæØáÜâåì¡
-na-

æßèÛèíÔàcæçáÔßãåÔÖâéákÞÔáÔãßáéÔíØÞ¡ÃåÔéÜ×ØßácÖÛÖØàØ`ÜæçÜçÝÔÞáØÝÙåØÞéØáçâéÔácÝkæÜßáÜÖØ
çÔÞÖÛâ×ákÞì¡ÃWæèæØ×ßbÛâãåÔÖÛèãâ×bßÀcßáÜÖÞb
Õì àcß Õç áÔçåéÔßâ àÜáèßâæçkû ×âèÙW ãåéák àkæçâæçÔåâæçÔ âÕÖØ ¿kÕØíáÜÖØ ¹åÔáçÜØÞ ÍWéâåÞÔ¡ ÇØá
Õè×ØàkçéåWàÖÜæéÔíÞèâÕÖkáÔæçÔåâæçÜâåÚÔáÜíÔÖÜ`ÜçcákèßÜÖ¡
¾âáæçåèÞÖØ æçåâÝØ èàâuèÝØ é Õè×âèÖáè ×Ôßk
ÙèáÞ`ák åâíkØák¡ ÃâÞè× Õì é ãåÔÖâéákà ãßWáè
íÕéÔßãåâæçâåÕìßâÕìÝØÝàâábéìèkéÔçÜãåâæØÞWákçåWéì`Üâ×ÞßkíØákæácÛè¡ 
-mk-

Kdysi jako roztomilé klubíčko si je lidé pořídili, když vyrostli, bezohledně vyhodili a krutému jejich osudu je zanechali. Kdyby se jich lidé
v útulcích neujali, kdoví, zda by již hlady nezemřeli.
30 psích očí hledí za mřížemi kotců a s nadějí
čekají na nový domov. Vyhlížejí přítele, který už
nezradí, ruku, která je pohladí, procházky, které nemají.
A když večer se setmí, každý s pláčem poví:
„Další den jsem tu prožil a nikdo si mě neosvojil.“
Svou láskou a věrností se vám odmění. Když
teskno vám bude, hned přitulí se a smutek
z vás sejme.

4

ZPRÁVIČKY
ZE ŠKOLIČKY
V červnu byly v mateřské škole zahájeny rozsáhlé stavební úpravy. Práce pedagogických
i nepedagogických pracovníků byla tímto
ztížena, přesto jsme s dětmi absolvovali stejně akcí jako v předešlých měsících.
"ØåéØáÝæàØíÔÛWÝÜßÜãâÕìçØàácÞçØåÖÛ×cçkáÔ
ÞâßÖØéãkåâ×cÞ×ØíÔékØákÜá×ÜWáæÞÖÛÕèÕá
Ô çÔáÖØ ÞâßØà Üá×ÜWáæÞÖÛ âÛu æçåWéÜßì ácÞçØåb
ãâãåébÕØíåâ×Ü`ÖØßÖÛ©×ák¡´áÜ×cçÜÞçØåbáÔ
Þâßèéãkåâ×cáØâ×ÝØßìáØãÜßìíÞåWçÞÔ¡¼í×Øé¿kÕØíáÜÖkÖÛæØéàÔçØæÞbÞâßØãÔákè`ÜçØßÞìãåâàcáÜßìéáW`ØßákÞìÔÔàÔáì×cçÜéÜá×ÜWáìÔÜá×ÜWáÞì¡
ÁÔ Üá×ÜWáì ÝæàØ æÜ áØÝØá ÛåWßì éìåâÕÜßì ÝæàØ æÜ
âÛáÜçcçâçØàìÜ`ØßØáÞìßâéÜßìÝæàØÕÜíâáìãåÔÞ
çÜÞâéÔßìÜá×ÜWáæÞÕcÛÔçã¡ÔßØçÔÞbÝæàØæÜãâék×Ôßì â ãéâ×è Üá×ÜWáæÞÖÛ ÞàØá ÝØÝÜÖÛ Ûâ×áâçWÖÛÞèßçèØÔíãæâÕèÜçk¡

Líbezničtí indiáni. Foto -kž-

Stroj nabitý moderní
çØÖÛáÜÞâèé`ØçácéßÔæçák
ÞÔàØåì éìØß áÔ çbàc
×éÔ àÜßÜxáì Þâåèá¡ Ãâ×ÔÜßâ æØ ÝØÝ íkæÞÔç ×kÞì
×âçÔÖÜ ÂãØåÔ`ákÛâ ãåâÚåÔàè Üéâçák ãåâæçØ×k
Ô àcß Õì ãÜæãcç ÞØ æákžení prašnosti v obcích
àÜÞåâåØÚÜâáè¡
ĈÃâ`kçWàØ æ ÜáçØáíÜéním nasazením. Svazek Klíčky od nového stroje za všechny obce převzala starostka Baště Iva
obcí také pro jeho ob- Cucová. Foto -mk-

PROSBA ZA NAŠE KAMARÁDY
PSÍKY I KOČIČKY V ÚTULKU

v ¿.µ¸ÍÁ¼¶¾%G¾Â¿Ì

¾âáØ`ácæØÜãâ`ÔækçåâÖÛèèàâè×ÜßâÔçÔÞÝæàØ
æØ ¤¦¡ ©¡ í`ÔæçáÜßì âßìàãÜÝæÞbÛâ ÞßWák àÔçØæÞÖÛ
Þâß ÞçØåbàè ãØ×ÖÛWíØßÔ ×ÞßÔ×áWãkãåÔéÔ¡½ÔÞ
Õìß éæßØ×ØÞ² ¾åWæáb çØçk àkæçâ ÆâèçckÖk ×cçÜ
×âæçÔßìâ×àcáèéÜÖÛáÜãÔÞíàåíßÜáèÔáØÙÔßâéÔá
ãâÛWåãåâÞâßÞè¡ÁØàbácãâ×æçÔçábÝØØæâèçckÖkÜÙÔáâèÖÜæÜâ×áØæßÜ×âÕåãâÖÜçíØæébÛâéÞâáè¡
¶Øß`ØåéØáæØãØ×ÞâßWÖÜÝØí×ÜßÜãØ`ßÜécãÜãåÔéâéÔç
áÔßØçákãßÔéWákéàâÜ×âáØåÔçâéÜÖÞbÛâÕÔíbáè¡

A kde na svého pána, kterého milovat budou, čekají? V psím útulku v Hovorčovicích,
Praha-východ, na konci ulice Veleňské za železniční tratí.
Kontakt:
http://www.odchyt-lary.estranky.cz/
Jiří Dvořák, tel. 605189844 – provozovatel
email: odchyt.lary@seznam.cz
Schůzku a návštěvu vám zprostředkuje
i paní Polcerová – tel.603949291.
Pomozte jim, prosím, prožít lepší život s vámi.
Dejte jim nový domov, dají vám své srdce.
Naši prosbu, prosím, šiřte dále. Děkujeme.
haf, haf... mňau, mňau... Všem kamarádům
přejeme, aby svého přítele brzy našli a šťastni
byli jako my.
fenka Kellinka
a nalezená kočička Klotylda

Plavecká soutěž v neratovickém bazénu. Foto -kž´ è ÝØ çâ çè áÔØ åâíçâàÜßb àÔßÜßÜáÞb ×cçÜ`Þì
áWàéìåâæçßìÔíÔãWåç×áèæØ×áâè×âÞâßákÖÛ
ßÔéÜÖ¡ É ãâá×cßk ¤ª¡ ©¡ áÔØ ÞâßÞÔ é æâè`ÜááâæçÜ
æãÔáØà»ØßØÞÔßØàèæãâW×ÔßÔæßÔéáâæçákåâíßâè`Øák æ ãØ×ÞâßWÞì¡ ´ÞÖØ æØ í`ÔæçáÜßÜ áØÝØá ×cçÜ
æåâ×Ü`ÜÔßØÜÝØÝÜÖÛ×ÔßkãkÕèíák`ÜÞÔàÔåW×Ü¡
ÃâæßØ×ák×ØáãåâéâíèàÔçØæÞbÞâßìÕìßíÔÞâá`ØáéìæçcÛâéWéWákàÕè×âéì½ØÔÕÜáÞÔÔÕìàâÛßâ
Õç íÔãâ`Ôçâ æØ æçÔéØÕákàÜ ãåÔéÔàÜ ÜáçØåÜbåè¡
ÀâÖÞåWç ×cÞèÝØàØ åâ×Ü`à ÞçØk áWà ãÜßÜ ãâ
àâÖÜ¡ Áìák æØ àØàØ çcÜç áÔ ßØçák ãåWí×áÜáì
Ô ãâ áÜÖÛ áÔ íåØÞâáæçåèâéÔáâè àÔçØæÞâè Þâßè
æâ×ãâ`ÜáèçàãØåæâáWßØà¡
S přáním hezké a klidné dovolené
Kateřina Železníková
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 TÉMA
SKAUTSKÝ TÁBOR
„HOLUBINKY“
Poblíž vesničky Skryje na Brněnsku se na louce u řeky Bobrůvky nachází Slovutná Obec
Holubinky, kde se konal letošní skautský tábor. Účastníci se na čtrnáct dní stali občany
této zvláštní vesničky, jejíž obyvatelé se zabývají sběrem zdejších neobvyklých druhů
hub, které rostou skryté na různých místech
po okolí. Indicie k jejich nalezení se dají získat během tradičního soupeření mezi jednotlivými rodinkami.
´ÕìßçââãåÔé×èãâW×áÛâèÕÔæÞÕâÝ¡Èâ×
ãåéákÛâ ×áØ Õìßâ ÝÔæáb Ø ßØçâæ âãåÔé×è åâæçâè
Ô ÛâèÕâéb íÔÛåW×Þì æØ åìÖÛßØ ãßáÜßì áÔßØíØáàÜ
ØëØàãßWÜ¡ »ßÔéák ÛâèÕÔæÞW æØíxáÔ ÝØ ãâ×ßØ
í×ØÝkÛâ æçÔåâæçì µØ×ßâàkåÔ ÆãåÔéØ×ßÜébÛâ é ãßábàãåâè×èÔÖØßWéØæáÜÖØçââæßÔéèÝØãâÞÜÞØà
Ûâ Ûâ ÛâèÕìÇWÕâåâébæâèçcØÕìßìÜáæãÜåâéÔáb
àkæçákàÜ çåÔ×ÜÖØàÜ Ô ãâécæçàÜ áÔãkÞßÔ× çâè
o dědovi Zmatkáři, který se z lenosti snažil zadáéÔç æéb Þâßì âæçÔçákà âÕ`Ôáà Ô çÔÞ ×ßâèÛâ
s nimi měnil svoje povinnosti, až nakonec každý
dělal úplně něco jiného, než měl původně na staåâæçÜ¡ ´ çÔÞ æØ åâ×ÜáÔ ¾ßâèíÞ åâí`ÜßâéÔßÔ Ø è
ãâ çØçk àèæk ÕcØç çÔÙØçè æ ÕÔçâÛØà íÔçkàÖâ
ÆàÔâÛâèÕÜ`Þì æÜ àèæk áÔéíWÝØà éì`ÜæçÜç íèÕì¡
Ĉ´ßØæãâuíkæÞWçØékÖØÕâ×ûèçcèÝØÝØæØÞåØçWÞÔ ÛâßèÕÜáÞâéæÞb åÔ×ì Ãâ×åÛâèÕÔ ¶ÛâÖÛâßÔçW¡
ÍÔ `Ôæç é æâèçckÖÛ íkæÞÔßì åâ×ÜáÞì `WæçÜ íãåWéì
ãâãÜæèÝkÖkàkæçâéæÞìçèácÞçØåbíÛèÕÞçØåâèæÜ

*

¾È¿ÇÈÅ´

LÍBEZNICKÁ
LAHŮDKA JMÉNEM
MAMUT FEST
Líbeznický kulturní kalendář má několik
událostí, které se snažím dle možností nevynechat. Určitě mezi ně patří MAMUT FEST,
který letos úspěšně absolvoval čtvrtý ročník.
¶Øßç×Øáãâ`ÔækÛåWßâæâåÚÔáÜíWçâåìácÖâáÔ
íãæâÕåèæÞbåèßØçìÔßØéæâÕâçè¥¥¡`ØåéáÔÕìßâ
ÝÔæáb Ø Ü çØáçâÞåWç çâ éìßâ¡ Ãåâæßèácáb ãâí×ák
â×ãâßØ×áØ é ÔåØWßè í×åÔék é ¿kÕØíáÜÖkÖÛ íÔÛWÝÜßÔ
ãåéák ÞÔãØßÔ ¸ß ºÔè`â ÞçØåW åâíÛâ×ác áØák áÔ
ÀÔàèç ¹Øæçè áâéW`ÞØà¡ ¾åâà çâÛâ Ø ÞÔãØßÔ
ÛåÔÝØÛè×ÕèéØæçìßè¹èááìÀèæÜÖÝØáÔákæìàãÔçÜÖÞb Ü çâ Ø çbàc ãâßâéÜáè æØæçÔéì çéâk Øáì¡
»åÔébçxáìÝÜÛâÔàØåÜÖÞÖÛãÔæWÞ×âÕìçÞÔéìæçk×Ôß ×åæáãèáÞåâÖÞé ãâ×Wák Ĉ×âìØáÔû ÙØæçÜéÔßè
æÞèãÜáì ·¸ÆÂÅÇ¡ ½ØÝÜÖÛ éìæçâèãØák çåÔ×Ü`ác àkéW
éØßÞâè â×Øíéè àØíÜ àkæçákàÜ ãÔçåÜâçì éíÛßØ×Øà
Þ ßkÕØíáÜÖÞbàè Ô áØÝÕßÜkàè âÞâßk ãéâ×è àè
zikantů.
ÍÞßÜ×ácákãèáÞåâÖÞØàåâíÛWåÔáÖÛèákÖÛÕèÕkáÞ ãÜáØæß íWæçèãÖØ æÞÔ åØÚÚÔØ æÞèãÜáÔ ¹Ôæç
¹ââ×ÂåÖÛØæçåÔÞçØåWÕìßÔãåâàcÝØ×ákàíãâàìæßáÖÛéåÖÛâßÙØæçÜéÔßè¡¹Ôæç¹ââ×ÂåÖÛØæçåÔãÔçk
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Rodina Satanů kolem Hřibu baterkovitého. Foto Václav Mikoláš
ãÔÞàâÛßìíÔæÔ×Üç×âæébíÔÛåW×ÞìÔíÔÞåØæßÜç×â
»âßèÕÜáÞâéæÞbÛâ ÛâèÕÔæÞbÛâ ÔçßÔæè¡ ¾×â Õì
éácàÛßØ×ÔßÞØàØáW`ØáØÕâßÜÞìÕìÔßØèå`Üçc
áØãâÖÛâ×Üß çÔ×ì æØ éìæÞìçèÝØ ÍàåíßÜáâéÞÔ ßØçák
ÀèÙÙkáØÞâåÔáâéáØÕâáÔãkÞßÔ×éíWÖáæékçkÖk
»ÜÕµÔçØåÞâéÜçÞçØåéìåæçWé×ìÔãâæØçàcák¡ ÇÔÞØ ÞâkÞì æ æØÕâè Ô ÛèåW ×â ßØæÔ¡ ¾×â Õì
çéå×ÜßØÝØçâéØÖÛáâáÔÛâèÕìáØák×ÔßØÞââ×
ãåÔé×ìâÛâèÕìçèÝ×ØãØ×ØékàÔé×ìéãåéák

Ô×c ÝÔÞ Õì ØÞß çÔÝØàákÞ âÕÖØ ¾ßâèíÞâæßÔé
µÔÕÞÔ »ÜÕâåW×¡ Ãâ`Ôæk áWà ãWßâ Ô Ü ßØæák ÕÛ
Ãâ×ÛâèÕkà æçWß çØáçâÞåWç áÔ áÔk æçåÔác çÔÞØ
áÜÖáØÕåWáÜßâ×ÔßkàèãåWí×áÜáâébàè×âÕåâ×åèæçék¡ ¿Øçâák çWÕâå Õìß íÔÝkàÔé áØÝØá çkà Ø ãâ
¤« ßØçØÖÛ íàcáÜß ßâÞÔßÜçè ÔßØ çÔÞb çkà Ø æØ Ûâ
í`ÔæçáÜßâÞåâàcæçÔåkÖÛéß`ÔçÖØßbæçØ×ÜæÞâ¡
Iva Matulíková – Kotla

àØíÜíÞèØábàèíÜÞÔáçìÞçØkíÔæØÕâèàÔÝkáÔãkÂåÚÔáÜíWçâåà ãÔçk ×kÞ Ø áØíÔãâàácßÜ
ÞßÔ× æãcáb çèåáb ãâ ¼íåÔØßÜ áÔ ÝÔØ ßØçâákÛâ áÔ ãåâÚåÔà ãåâ áØÝàØák ×kÞì `Øàè àì écçk
åâÞè¡¾åâàcãkÝØàábÛè×ÕìãâçckÜéØßàÜ×âÕåW ÝæàØ àâÛßÜ áØåèØác æßØ×âéÔç éìæçâèãØák ÞÔãØß
ãåØíØáçÔÖØ ÔáÚßÜÖÞÖÛ çØëç¡ Âãcçâéáb íåìÖÛßØák ÔãâèíØ×âãßuâéÔçÞÔãØæábáÔéæçèãáb×âæÞWÞÔáÔæçÔßâ é ãâ×Wák æÞÔ ãèáÞâéb ÙâåàÔÖØ ½Øç«¡ »è- ÖkÛâÛåÔ×è`ÜáÔÖèÞåâéâèéÔçè¡
×ØÕák `Wæç ÙØæçÜéÔßè ÚåÔ×âéÔßÔ é åâÖÞáåâßßâéÖÛ
ÃØæçâØâãåâçÜãØ×ÖÛâíkàåâ`ákÞàæØàÜí×W
åìçàØÖÛ¶ÔÞçèæÆÛâêÕÔá×è¡·åæáÖÛåÔãßWÞ·ÔáÜ- Ø ãâ`Øç áWéçcéákÞ Õìß áÜk çcÞâ ÛßØ×Wà éì¸ßêââ×Ô ¾áâçÞÔ áØáØÖÛÔß áÜÞâÛâ áÔ ÖÛékßÜ éì- æécçßØák`ÜæáÔ×Þ×ØéìçÞáâèçÖÛìÕè¡ÆáÔ×ÝØçâÝØá
×ØÖÛáâèç¡
éØßÞâèÞâáÞèåØáÖkàØíÜÛè×ØÕákàÜÙØæçÜéÔßì¡·âèÁÔ ßØçákÖÛ Ûè×ØÕákÖÛ ÙØæçÜéÔßØÖÛ ÕéÔÝk `Ôæçâ ÙWàØÜãkçkåâÞãÜÕè×Ø×âàbæÕkåÞì×ÔßkçåÜ`Þâ
çØå`Øà ÞåÜçÜÞì ÖØáì áWãâÝ Ô Ùåâáçì ãØ× æçWáÞì¡ æßkÕØíáÜÖÞààÔàèçØà¡
ÇâçâåâíÛâ×ácáØãßÔçkãåâßkÕØíáÜÖÞÀÔàèç¹Øæç¡
Petr Zaremba
Zcela nestandardní je
koktejlový bar, jehož
âÕæßèÛÔ íåÔÝØ ÝÔÞâ
víno a nabídka skvěle
ÞâãkåèÝØÛè×ØÕák×åÔàÔçèåÚÜÜ
ÙØæçÜéÔßè¡
Naprosto nedoceněáâèÝØèå`ÜçcãâÝkí×áW
ÞÔéWåáÔ éØ æçÔÜ`Þbà
¶Üçåâeáè¡ÉØæåâéáWák
æ áÔÕk×Þâè ÞÔéWåØá
ÕßkíÞb ÃåÔÛì Ýæâè éÞâáì çâÛâçâ ÕÔåÜæçì
ØëÖØßØáçák¡ ÃØæçâØ
dojíždí pravidelně na
Þèßçèåák ÔÞÖØ ×â ¿kÕØíáÜÖèæãâÞâÝØákÕì
mi přineslo teprve
âçØéØákæçWßbÞÔéWåáì
é âÕÖÜ¡ µè×è ÔßØæãâu
×âèÙÔç Ø ãÜÝØ×Ø
na zářijové posvícení. Drsný chraplák Dani-Elwood Knotek. Foto Petr Zaremba
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À.ÆÇÂÃ¼Æ

SRBOVKA
V údolí Makůvky západním směrem od náměstí je statek jednoho z nejstarších líbeznických rodů – Srbů. Jedná se o klasickou
zemědělskou usedlost s obytnými a hospodářskými budovami, centrálním dvorem, zahradami a polnostmi.
Patřil k jedněm z největších v obci. Původně
íÔ æçâ×âßÔàÜ ÕìßÔ éØßÞW íÔÛåÔ×Ô æ àÔßà åìÕák`ÞØàâæWíØáWâéâÖáàÜæçåâàì¡ÍÔæÔ×ØàæØåâíãåâæçkåÔßìãâßáâæçÜ¡ÃâàÔÝÜçØßkÖÛÕìßÔãâÝàØáâéWáÔçÔçâ`WæçÆåÕâéÞÔ¡Åâ×ÜáÔÆåÕí×ØÛâæãâ×ÔÜßÔ
æçÔßØçkÔ×â¨£¡ßØç¥£¡æçâßØçkÞ×ìÕìßÝØÝÜÖÛàÔÝØçØÞíáWåâ×ácá¡ÁâéàÛâæãâ×WØà æØ æçÔßâ ½Ø×áâçábíØàc×cßæÞb×åèæçéâ¡ÂÕÝØÞçíÔ`Ôßé×æßØ×Þè íÔáØ×ÕWák ÖÛWçåÔç áØÝÜáÔÞ çâàè Õìßâ Ü æØ
ÆåÕâéÞâè ÞçØåW æØ ãâæçèãác àcáÜßÔ é ×ÜéâÞâè
æÞßW×Þè¡É«£¡ßØçØÖÛ¥£¡æçâßØçk×kÞìÜáÜÖÜÔçÜécßkbeznických zahrádkářů, zejména pana inženýra
ÉWÜæØçÔçâæÜçèÔÖØíàcáÜßÔ¡¿kÕØíáÜ`çkíÔÛåW×ÞWÜ
æÜâ××åèæçéÔÆåÕâéÞèãåâáÔÝÔßÜÔíÔßâÜßÜáÔákíÔÛåW×ÞWæÞâè ÞâßâáÜÜ ÞçØåW ÕìßÔ ãâÝàØáâéWáÔ ÝÔÞ
ÝÜáÔÞ áØ ÆåÕâéÞÔ¡ ÇØÛ×ì `ßØáæÞW íWÞßÔ×áÔ ßkÕØíáÜÖÞÖÛíÔÛåW×ÞW`kçÔßÔékÖØáØæçâ`ßØá¡´çÔÞ
æØíÔ`ÔßâæéØßÞàÞßÜ×Øà`ØæÞíÔÛåW×ÞWÔÝØÛâ
áØí×âßáWéßØíÔáØ×ßâèÛâãåâàcáÜßÔçèçâãßâÖÛè
âãcçéåâíÞéØçßâèíÔÛåÔ×è¡É¬£¡ßØçØÖÛæØåâ×Üác
ÆåÕâéÖÛæçÔçØÞéåØæçÜçèÖkÖÛéåWçÜßíãcç¡½ØÝkàÔÝÜçØß
ãÔáÉåÔçÜæßÔéÆåÕÕìßÞíÔÛåW×ÞWàéæçkÖáÔíÔÛåW×ÞìÝØ×áâçßÜéàíÔÛåW×ÞWàãØáØÖÛÔßécçÜna z nich na nich hospodaří dodnes. Srbovka má
éÔÞÜæéâèãåÔécÞâèÛÜæçâåÜÜ¡ÁÔákÔéÝØÝkàâÞâßk
æØáÔÜãØ×ÖÜèæÔíâéÔßÜÝÜãØ×ácÞâßÜÞÔçÜækÖÜßØçì¡
¶âÝØÞçâàèéØ×ßâ²»ßÔéákà×éâ×ØàÕìßÔãÜçáW
éâ×Ô Ô ÝØÝk ÕâÛÔç í×åâÝ¡ Ãâ×bß ÀÔÞéÞì éìécåÔÝk
ãåÔàØáìÞçØåbáØéìæìÖÛÔÝkÔáÜéáØÝæèkÖÛßØçØÖÛ
Þ×ìæçè×áìéâÞâßkÝÜ×Wéáâéâ×èáØàÔÝk¡ÉàÜáèßâæçÜÞ×ìáØØëÜæçâéÔßâÕØÖákéâ×âéâ×ÕìßâéâÕÖÜ
ácÞâßÜÞéØØÝáÖÛæçè×ákÝØ×áÔíáÜÖÛÝØÜáÔÆåÕâé

·

Pohled na Srbovku. Foto -naÖØ¡Éâ×ÔæØíákáÔÕkåÔßÔâÞâéØàáÔ×ßâèÛbáWæÔ×c¡½ØÝkàÔÝÜçØßãÔáæçÔçÞWÆåÕÝÜãØáØÖÛÔßâÕÖÜ
ÞéØØÝábàèèkéWák¡ÉØ¥£¡æçâßØçkí×ØÕìßÔãâæçÔvena obecní vodárna, která spolehlivě zásobovala
éâ×âèáØÝæçÔåk`WæçâÕÖØ¡ÂÝØÝkãåâéâíæØãØ`ßÜéc
æçÔåÔßãÔá¹åÜØ×åÜÖÛ¡ÉåâÖØ¥£££ÕìßâáÔÆåÕâéÖØ
áWÛâ×ác âÕÝØéØáâ ãâßìÞèßçèåák ãåÔécÞb æk×ßÜçc¡
½ÔÞÞáWßØíè×âßâ²
½Ø×áâè àÜ ãÔák Çè`ÞâéW ãÜáØæßÔ ×â àkæçák
ÞáÜÛâéáìÞ×ØÝæØàçØÛ×ìãåÔÖâéÔßÔèÞWíÔçãØ×àcçìÞçØåbâÕÝØéÜßÜãÜéÞâãâéÖÛãåÔÖkÖÛãÜæçÔéÕcÝØÝÜÖÛåâ×ÜáábÛâ×âàÞè¡ÇØÛ×ìÝæØàæÜæçcàÜçâ
écÖàÜáØéc×cßÔãkßÜåÔ×ì¡UØæØÝØ×áWâãåÔécÞb
æçØãìÔãØæßØáÝæØàæãkØÝØáçèÜßÔ¡ÅÔ×cÝÜÝæØàÝØ
â×áØæßÔÔåÖÛØâßâÚà×â´åÖÛØâßâÚÜÖÞbÛâæçÔéè
´ÞÔ×ØàÜØ éc× ÔÕì àÜ áWßØíì ãØæác èå`ÜßÜ¡ ¾×ì
ÝæØà éÔÞ çìçâ ãØ×àcçì áâæÜßÔ Ô ãâ×åâÕác æÜ ÝØ
ãåâÛßkØßÔ èéc×âàâéÔßÔ ÝæØà æÜ Ø éßÔæçác ácÖâ
ãâ×âÕábÛâÝÜßbçÔéìÛÔíèÝÜÝÔÞââ×ãÔ××âÞÕØßkÞè
Ô é ×èÖÛè ÝæØà æØ íßâÕÜßÔ áÔ áØãâW×áb âÕ`Ôáì
ÞçØkæÜè×cßÔßÜíØÆåÕâéÞìæÞßW×Þè¡ÁØçèÜßÔÝæØà
ØçÜÞçØåàçìçâécÖÜãÔçÜßÜáØÝæâèÝÜácÞâßÜÞçÜækÖ
ßØç áÔ æécçc¡ ´ çÔÞ ÝæØà æØ íÔ`ÔßÔ ékÖØ åâíÛßkØç
ÔæãâßèãåÔÖâéÔçæ´åÖÛØâßâÚÜÖÞàæçÔéØàécáâvat se evidenci nalezených střepů, které jsem na-

¿¸ÇÁ.Í´ÀÌG¿¸Á.

LETNÍ ZAMYŠLENÍ
ZAHRÁDKÁŘŮ
Co do počtu členů jsme malá organizace. Věkový průměr není 35 let, ale o pár let více.
Ale přesto se členové naší organizace účastní
akcí, které pořádají i ostatní. Například Dětský den na Areálu zdraví, kde usilovně pomáhaly letos s organizací přítelkyně Jaroslava Procházková a Růžena Stříbrská. Dovoluji
si poděkovat oběma členkám, že zastupovaly naši organizaci i na této akci. S Dětským
dnem pomáháme po mnoho let.
¶ÛçcßÔ ÕìÖÛ çÔÞb íàkáÜç éßØç ãâ ÞåWæWÖÛ áÔk
éßÔæçÜ ãâW×Ôá æãâßØ`ác æ ÕÔåW`ákÞì Ô ÛÔæÜ`Ü¡ µìß
ãØåÙØÞçác ãÜãåÔéØá Ü ãâ`Ôæk ãWßâ ÝØá çcÖÛ éâßáÖÛàkæçéÔèçâÕèæØÕìßâÞâ×Ô¡ÈÜßÜÝæàØæÜÞåWæný a příjemný den.
Ãåâ`ÝØçÔÞàÔßíWÝØàæãâßèâÕ`Ôá²Ãåâ`ÝØéÜdět na akcích pořádaných v naší obci stále stejné
çéWØ²ÁØÞßÔ×ØçØæÜçÔÞbçèçââçWíÞè²É×ì ÜáÙâåàâéÔáâæç ×kÞì ÍãåÔéâ×ÔÝÜ Ü åâíÛßÔæè ÝØ éÕâåáW¡
ÁØÕâÝØçâàWßâ²½ØçØÕÔékÖãßÔÞWçécçkÖÛãßâÖÛ
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Výlet na zámek Krásný Dvůr. Foto Anička
Hlávková Sinecká
æ çØåàkáì ékÖ åâíÛßÔæâéÖÛ åØßÔÖk ÔÕì æÜ ßÜ×b ãâéÜàßÜØæØÞâßØàáÜÖÛÔãåâácácÖâÖÛìæçW²
Àèækà ãÜíáÔç Ø àáØ àÜßØ ãØÞéÔãÜßÔ ãâàâÖ
æãâßèâÕ`ÔáßÜ×ØàéâÕÖkÖÛÞ×ØßØçâákãâéâ×ác
áÔçåâãÜßìéØßÞbÞâ×ìáÔàÔÝØçÞèÔßØÜáÔâæè×ØÖÛ
postižených.
¼áÔØíÔÛåW×ÞWæÞWâåÚÔáÜíÔÖØáØéWÛÔßÔÔâÞÔàÜçc ãâæßÔßÔ ¨£££¾` áÔ ãâàâÖ ×â âÕÖØ »âká
Þ×ØÝØãâ`ØçâÕìéÔçØßÝØáª¨¤ÔßØãåàcåáécÞ¦¬
ßØç¡ÁØàÔÝkãâçèÔáÜí×åÔéâçáÜÖÞbíÔkíØák¡
½ØáÝæØàçåâÖÛèæàèçáWáÔ×`ÔæçkéæâèçcÜéìÛßWØáb íÔÛåW×ÞWÜ éØ æãâßèãåWÖÜ æ ÂK ¿kÕØíáÜÖØ¡
·â ÞâáÖØ `ØåéáÔ æØ ãÜÛßWæÜßâ ÝØá ¤¥ æâèçckÖkÖÛ¡
ÃâÞè× æØ ÖÛÖØ ÝØçc ácÞ×â ãÜÛßWæÜç ÝØ çâ àâáb

ÖÛWíØßÔçØÕÔãÜâÞâãWéWákíWÛâáæØ×ÞéÜ`ÞÔàÜ¡
¶Øæçìâæè×èÝæâèácÞ×ìáØéìíãìçÔçØßábÔçÔÞÝæØà
âÕÝØéÜßÔ æÞécßbÛâ Þâák`ÞÔ ā ÔåÖÛØâßâÚÜÜ ÞçØåW
âéßÜéáÜßÔàâè×ÔßkÜéâçákÖØæçè¡½Ø×áâèíØæâè`ÔæáÖÛéíÞèàáÖÛáØ×ØæçåèÞçÜéákÖÛàØçâ×ÔåÖÛØâßâÚÜØÝæâèãåWécãâéåÖÛâébæÕcåìÔåçØÙÔÞç¡ÉÞåÔÝÜác æØ ×W `kæç ÔáÜ Õì Ýk `ßâécÞ àèæØß åâíÞâãÔç
ÔáÔåèÜç¡ÁÔãâßkÖÛíÔÆåÕâéÞâèÞ×ìéìåÔkàßÔdé obilí a podíváte se na něj z větší vzdálenosti
íéÞìàØçØåâíØíáWéÔçÞ×ØæçWéÔßÔçØÕÔãåÔécÞWÖÛÔßèãÔ¡¾×ØÕìßìÝØÝkíWÞßÔ×ìÝØàßÔ×bâÕÜßk
výrazně světlejší.
´ßØáÔÆåÕâéÖØæØáØáÔßìáWßØíìÝØáéâèæÔçbÛâ
ãåÔécÞè ÔßØ Ü ĈáâéâécÞbû ãâÖÛWíØÝkÖk í ÞâáÖØ
¼¼¡ æécçâéb éWßÞì¡ ÁØéìÕèÖÛß ÚåÔáWç áWÕâÝáÜÖØ
Ôãâ×¡ ÆåÕâéÞÔ ÝØ âÕØÛáWáÔ éìæâÞâè ÞÔàØááâè
í×kíÔÞçØåâèÕìßÜéÞécçáâéÖÛ×áØÖÛåâÞè¤¬§¨
èÞåìçÜâÕåWáÖÜ¡¿kÕØíáÜ`çkÛÔæÜ`ÜæãâßØ`ácæåèæÞàÜ
íÔÝÔçÖÜ ÕâÝâéÔßÜ æ èæçèãèÝkÖk ácàØÖÞâè ÔåàW×âè¡
É ×âÕc ¼¼¡ æécçâéb éWßÞì Õìßì ¿kÕØíáÜÖØ ÝØ×ákà
íáØÝæØéØåácÝkÖÛéíáÔàáÖÛÕâ×âÕåÔáìÃåÔÛì¡
¾écçáâéb×áìåâÞè¤¬§¨ãåââÕØÖÕìßìéØßàÜæßâžité a těžké.
Hana Závorková, ředitelka
Oblastního muzea Praha-východ

ÝØçc é àkæçák ÞáÜÛâéác ÞçØåW àW ßØçák åØÜà¡ ½Ø
àâábãâæßÔçÝØçcãÜÛßWÞèÔÙâçâÚåÔÿØíÔÛåW×Þì
çåèÛßkÞèáØÕâãØ×íÔÛåW×ÞìáÔØ àÔÜßâéâèÔ×åØæè
alena.krb@seznam.cz.
ÇÜ ÝØÝÜÖÛ íÔÛåW×ÞÔ çåèÛßkÞì `Ü ãØ×íÔÛåW×ÞÔ
áØÕâæÞÔßÞÔÕè×ØéìÕåWáÔÝÔÞâáØÝÞåWæácÝkÕè×âè
odměněni na Líbeznickém posvícení v měsíci září.
»â×áâÖØákÝØèéÕcÛèéàcækÖÜ`ØåéØáÖÜÔæåãáè¡
ÉckàØãkçkåâÞÕè×Ø`ÔæçáÔçbçâÔÞÖÜàáâÛØàécçk¡É×ì ÞåWæáÖÛíÔÛåÔ×íÔÛåW×ØÞÜçåèÛßkÞéâÞáØÖÛÝØàáâÛØàékÖáØæâèçckÖkÖÛéßØçâákàåâÖØ¡Ãåâ`ÝæâèáÔÜæãâßèâÕ`ÔábçÔÞæÞåâàák
ÔáØãâÖÛßèÕkæØæéàÜãcæçÜçØßæÞàÜæãcÖÛì²ÁØÖÛçcÝkÔÕìÝÜàácÞ×âéæçèãâéÔß×âæâèÞåâàk²É×ì 
ÝØ àâáb ãâæßÔç ÝØá ÙâçâÚåÔÿØ ÔÕì âæçÔçák àâÛßÜ
âÛâ×áâçÜçÝØÝÜÖÛæÜßk×âÕåéÞèæ`ÜíáÔßâæçãÜé
ÕcåèåâæçßÜá¡
ÉÕâå íÔÛåW×ÞW ÖÛìæçW áÔ ãâæékÖØák ÞécçÜáâéâèçâàÕâßèæáÔ×æØæØçÞWæécçkàíWÝàØàÔßÜ×b
æÜ â×áØæâè í ãâæékÖØák áØÝØá ÞåWæáb íWÜçÞì ÔßØ
ÜÞåWæábÞécçÜáì¡
Alena Krbcová

< BLAHOPŘÁNÍ
µßÔÛâãØÝØàØ`ØåéØáÖâéàÝèÕÜßÔáçàÇâáÖÔåâéWÀÔåÜØā«£ßØç¾åWçÞWÀÔåÜØā«£ßØçÆáâãÞâéW
µÔåÕâåÔāª£ßØç´ÕkÞÃÔéâßāª£ßØç¾ØÛáW`âéW
¾écçÔā©£ßØç¡
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Hledám ke koupi dům nebo byt
v okolí Líbeznic do 15 km.
Možno hotovostní platba.
Za každý tip moc děkuji.
Tel.: 604 370 077

*$5å2995$7$

9-(='29§%51<3/2729§6<67§0<

32+21<95$7$%5$13ą('2.(11«52/(7<%(=3(é12671«0ą«å(
0$5.»=<=925<+/,1«.29§3(5*2/<
ÀcßáÜÖÞW¤£¬¥¨£©¨¿kÕØíáÜÖØ
çØß¡¢ÙÔë§¥£¥ª¥ª££¥¨¥
çØß¡§¥£¥©©¦¤£§§¬
ºÆÀ§¥£©£¥¥£©¦¥©
Ø àÔÜßÜáÙâ³éÔæØéåÔçÔ¡Öí
êêê¡éÔæØéåÔçÔ¡Öí

Kalendář akcí pro rok 2013
27. 7. Sejdeme se na náměstí
 ¦¤¡«¡ ÉÔåÔáÙØæç
 ¤§¡¬¡ ¿kÕØíáÜÖÞbãâæékÖØák
 ¦£¡¤¤¡ ÉWáâ`ákçåÛìÞâáÖØåçéÞâæçØßØæé¡ÀÔåçÜáÔ
 ¥§¡¤¥¡ ÉWáâ`ákãèá`
Líbeznický zpravodaj 7/2013
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MĚŠICE

Přijďte k nám

O PRÁZDNINÁCH!

Zajímavý program

pro Vás i Vaše děti!
Prázdninové kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 6 let – kurzy různé
intenzity, standardní i individuální, kurzy plavání s naší instruktorkou ve
vašem bazénu.
Příměstské tábory pro školáky – na výběr 4 termíny a 4 témata – výtvarné
dny plné fantazie, mořský svět, džungle, z pohádky do pohádky. Zajištěno
stravování a pitný režim, některé obědy si děti připraví samy s výživovou
poradkyní. Spousta dobrodružství, zábavy a tvoření. Omezený počet míst.
Letní pobyt na konci prázdnin v Penzionu Trautenberk – 7 dní s plaváním,
putování Egyptem a další zábava pro děti i rodiče. Poslední volné pokoje!
UŽ TEĎ SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT I NA PODZIMNÍ KURZY PLAVÁNÍ.
PODROBNÉ INFORMACE, ROZPISY TERMÍNŮ A PŘIHLÁŠKY NA

www.cvcmesice.cz

MICHAL
DOUBRAVA
doubravamichal@seznam.cz

Restaurování
a konzervování
historického nábytku
Zdibská 175, Líbeznice
Tel.: +420 606 283 687

CHCETE UMĚT PLYNULE
KONVERZOVAT?

KAŽDÁ
ŽENA MŮŽE
BÝT KRÁSNÁ
NOVĚ OTEVŘENÉ KOSMETICKÉ
STUDIO V HUSINCI-ŘEŽI

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!
MOBIL

777 304 708

Nabízíme nejmodernější kosmetickou péči pro ženy i muže přírodními
kosmetickými značkami PEVONIA, DECLEOR a LE CHÉRVE LE CHATON.
Provozní doba:
Pondělí – Pátek, po předchozí telefonické domluvě

BONITA BEAUTY STUDIO

angličtina,
němčina,
francouzština,
španělština
V ZÁŘÍ OPĚT OTEVÍRÁME NOVÉ
KURZY RŮZNÝCH ÚROVNÍ

Zájemci o ukázkovou hodinu zdarma v ZŠ,
prosím hlaste se na následujících kontaktech:
VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY

Slunečná 273, 260 58 Husinec-Řež
www.bonita-studio.cz

Tel.: 777 151 322, 777 151 324
www.anglictinapraha9.cz
Metoda Speak

Anglicky 4x rychleji
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