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 TÉMA měsíce
Veřejné projednání EIA pro Letiště
Vodochody – zážitek pro otrlé
Původní termín muselo odvolat kvůli
likvidaci následků povodní v mnoha
obcích, kterých by se negativní vliv Le
tiště Vodochody mohl dotknout. Nový
termín byl ale prokazatelně také ne
šťastný. A nevhodné bylo bohužel
i místo jednání – plechová hala let
ňanského výstaviště. To vyvolalo hned
v úvodu jednání nepříjemný konflikt.
Pro všechny, kteří se jednání nemohli
zúčastnit, ale výsledek rozhodování po
kládají pro sebe za důležitý, nabízejí
další řádky stručný výběr zajímavých
okamžiků jednání:

Úterý 23. července 2013,
pár minut po poledni

Hlasy proti letišti převažují. Foto archiv
Dlouho očekávané projednání dokumentace
EIA pro záměr rozšířit Letiště Vodochody svolalo Ministerstvo životního prostředí nakonec na samotný střed prázdnin – na 23. července 2013.

Autobusová
zastávka v novém.
Přibudou další?
Na konci července dostala nový originální
kabát autobusová zastávka Líbeznice II.

Moderátor jednání Petr Studenovský vítá přítomné a seznamuje je
s programem jednání. Zaznívají první
hlasy z publika, že není slyšet. Petr
Studenovský přidává na hlase. Kritika se ozývá
znovu. Vrcholí, když se do čtení základních bodů
procesu EIA pouští zástupkyně ministerstva.
Dokončení na str. 4
Místní výtvarnice Kateřina Kovářová probourala zadní stěnu zastávky malbou přijíždějícího autobusu. Vtipná hříčka by tak měla
natrvalo ozvláštnit čekání na všechny včasné
i opožděné spoje.
„Lidé na zastávkách stráví spoustu času. Je to za
ručeně nejnavštěvovanější veřejný prostor,“ komen
tuje nový počin první místostarosta František Zá
vorka. Výběr motivu
nebyl vůbec jednodu
chý. Po prvním oslo
vení vybírala obecní
rada z několika abs
traktních i figurálních
motivů. Do hlasování
se mohla prostřednic
tvím we
bových strá
nek zapojit i veřej
nost. Finální návrh
vzešel až na poslední
chvíli a jasně zvítězil.
Rozhodl hlavně vý
tvarný vtip. S úpravami zastávky Líbez
nice II začala obec
už v loňském roce.

Kateřina Kovářová „nabourala“ nudné pojetí zastávky. Foto Daniel Souček
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Dokončení na str. 2

Milí čtenáři,
závěr prázdnin nabral v obci mimořádný spád.
K přestavbě školky a zateplení školy přibyla ještě
stavba dopravních opatření. S každou stavbou jsou
spojeny vždycky nejrůznější těžkosti a starosti. Ty se
nemohly vyhnout ani Líbeznicím. Nad některými
ale zůstává rozum stát. Největší škodu způsobil například při stavbě školky nějaký mimořádně dobrý
a shánčlivý člověk, který uštípal všechny měděné
trubky pro radiátory přímo u zdi. Mohl si ve sběrně
přijít i na fascinující výdělek sto korun českých.
Oprava se ale bohužel vyšplhala do tisíců. O zdržení nemluvě. Velká měděná loupež nezůstala bohužel sama. Přidala se krádež několika pytlů omítkové
hmoty a ve stejném čase, kdy mizely v budově
trubky od radiátorů, otrávil někdo navíc ještě psa
v sousedství. I přes tyto zážitky (tak akorát pro naštvání) ale všechny stavby pokračují.
Mnoho dětí se možná při pohledu na rozestavěnou budovu školy těší, že budou letošní prázdniny
delší. Musím je zklamat. Nebudou. Do školy se podle všeho i v Líbeznicích půjde v pondělí 2. září. Jen
se ukazuje, že pomalý start stavby je teď v závěru
cítit a přes veškerý tlak ze strany obce (už v den
předání staveniště) nebudou všechny práce ve
škole s prvním školním dnem u konce. Na výuku by
ale dokončování stavby už vliv mít nemělo.
V případě školky se odehrává a do poslední chvíle bude odehrávat napínavé dobrodružství. S uznáním musím říct, že nejen samotná stavební firma
Stabyt, ale i všichni její pracovníci přijali kompletní
přestavbu a přístavbu mateřské školy za svou. Od
začátku června stavba jediný víkend nestála. Pracovalo se a stále ještě pracuje od brzkých ranních hodin do večera. Všechno směřuje přes nejrůznější
překážky ke kolaudaci v závěrečném srpnovém
týdnu. Některé řemeslníky nutíme pracovat
i do pozdního večera, aby se všechno stihlo. Největší obavy se ale vznášejí nad úředními razítky, bez
kterých školka v září začít nemůže. To už bude nejen souboj s hmotou, jako doposud, ale především
souboj s často neuchopitelnými předpisy i těmi,
kteří nad jejich přesným naplňováním úzkostlivě
bdí. Tak si držme palce.
O všech stavbách se dočtete více na dalších stranách. Pozveme Vás na připravované otevření školky i na tradiční Líbeznické posvícení.
Krásný zbytek léta přeje.

Váš starosta

Číslo měsíce: 89 – jen tolik dnů by měla trvat rekonstrukce a přístavba mateřské školy
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Dokončení ze str. 1
Podoba zastávky ve směru na Prahu je už kom
pletní.
„Chtěli bychom dát všem ostatním zastávkám
co nejhezčí tvář. Zapojili jsme se proto do pilotního

 ROZHOVOR
K malování mě
přivedly děti
Malba na zeď byla jejím velkým koníčkem.
Postupně se z ní stala i významná součást její
profese. Dnes najdete její malby na zdi v mateřské škole, na obecním úřadě, v mnoha líbeznických domácnostech a nejnověji také
v autobusové čekárně Líbeznice II. Řeč je
o výtvarnici Kateřině Kovářové.
Co vás přivedlo k malování na zeď?
Byla to vlastně náhoda. Měla jsem objednaného
malíře, který nakonec nepřišel, tak jsem se do toho
pustila sama a zjistila jsem, že mi to docela jde.
Dětem se to líbilo a dokonce se to líbilo i známým.
Když přišla první
příležitost vyma
lovat další poko
jíčky a školky, ne
váhala jsem.
Jaký obor jste
vlastně vystudovala?
Vystudovala
jsem Pedagogic
kou fakultu Ma
sarykovy universi
Kateřina Kovářová
ty v Brně, ale po
studiích jsem pracovala v médiích, a pak jsem za
brousila do vod IT služeb. K malování mě inspiro
valy moje děti. Nejdřív to byly jen malůvky na papí
ře, pak na plátně, dřevě, pak jsem se přemístila na
zeď a nakonec jsem se začala věnovat realistické
malbě v ateliéru malířky Míly Fišerové, a protože
mě Míla varovala, že se malováním neuživím, vy
studovala jsem ještě dálkově obor gafik – vizuální
komunikace.
Kolikrát jste malovala pokoje svých dvou
malých dcer?
To se asi nedá spočítat. Za posledních pět let mi
nimálně desetkrát. Ale naštěstí zůstalo jen u dět
ského pokojíčku. Znáte to: „Kovářova kobyla…“
U mě to platí dvojnásob. Zbytek místností zůstalo
nedotčených, doma na malování není čas.
Interiérů pro děti jste vymalovala hned několik. Jak děti podle vás vnímají malby na zdi?
Není to víc hra pro jejich rodiče?
My dospělí někdy zapomínáme, že děti vnímají
obrázky jinak než my, a přiznám se, že velmi nera
da maluji růžové kravičky, zelené zajíčky, fialové
stromečky a laciné pojetí dětského světa. Vše kon
zultuji se svými dětmi a podle jejich reakce volím
styl grafiky. Naučily mě vnímat jejich svět, a ten je
hodně barevný, takže se barev nebojím. Moje děti
si volily vždy motivy samy, i když se mi některé věci
také nelíbily, ale jde o to, aby se to hlavně líbilo jim
a ne nám dospělým. Pro menší děti volím styl grafi
ky Zdeňka Milera a jeho nesmrtelného Krtečka
a u větších dětí samozřejmě styl studia Walta
Disneyho, a starší děti si řeknou samy, co se jím líbí.
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projektu nedávno založené MAS Nad Prahou. Jeho
výsledkem by měla být právě modernizace autobu
sových zastávek v celém regionu. Pokud by se po
dařilo evropské prostředky získat, dostaly by v příš
tím roce zastávky nové skleněné přístřešky
a ve většině případů také novou dlažbu,“ doplňuje

František Závorka. Úpravy by se mohly dotknout
zastávek Líbeznice I v obou směrech, zastávky Lí
beznice II ve směru na Mělník a také zastávky
u školy, u pošty v obou směrech a také u zdravotní
ho střediska.
-na-

Někdy se mi stává, že
rodiče bývají víc nadšení
než děti, dokonce jeden
tatínek spal v novém po
kojíčku týden, než se
vrátil do své ložnice.
Nikdy nezapomenu na
zklamaná slova mého
bratra, když nám ma
minka po dvaceti letech
vybílila vymalovaný po
kojíček: „Mami, proč jsi
mi přemalovala moje
mráčky? Co jsi to pro
vedla?!“ nebo naštvaný
obličej mých dcer, když
jsem jim na stěně pře
malovala jejich zvířátka,
protože mi přišla neade
kvátní jejich věku.
Vymýšlíte si motivy
Kateřina Kovářová při práci na zastávce. Foto -mkpřevážně sama?
Jenom malba by mě neuživila. Věnuji se počíta
To záleží na situaci. Když maluji pokojíčky, je vět
šinou jasné dopředu, co si děti vyberou – známé čové grafice a pracuji v grafickém studiu a na růz
pohádkové postavičky. Naštěstí při malbě interiérů ných projektech – ilustrace knih, zlom časopisů,
školek, dětských koutků, ordinací atd. volím moti návrhy tiskovin, atd.
vy podle časové náročnosti. Často se inspiruji na
Výtvarný projev ale není vaše jediná uměinternetu. V případě, kdy je více času na realizaci, lecká záliba. Hrajete na dudy. To není ve středtvořím své vlastní návrhy. Což se nám teď povedlo ních Čechách úplně rozšířený hudební nástroj.
s paní Procházkovou z agentury ALLART, která při Jak přišlo na to, že jste si ze všech možností
pravuje krásný projekt Hudební výchovy pro MŠ vybrala právě dudy?
a já jsem konečně dostala první větší příležitost
K tomu mě přivedl můj tatínek. Je etnograf, fo
vytvořit spoustu vlastních ilustrací.
tograf, spisovatel a hraje na dudy. Vyrůstala jsem
Nedávno jste vymalovalo zastávku Líbezni- od malička ve folklórním prostředí. Mnoho let
ce II. To je váš vlastní motiv?
jsem tancovala ve folklórním souboru a s otcem
Ač se to nezdá, zastávka byla pro mne velkým jsme cestovali po světě a vystupovali na mnoha
oříškem, protože je to místo, kde se sejdou lidé festivalech.
všech věkových kategorií, a bylo pro mne těžké
Dudácká muzika v okolí Prahy právě nekvezvolit byť jen styl grafiky tak, aby se to líbilo větši te. Jak často si zahrajete?
ně lidí. Vytvořila jsem spoustu návrhů od moder
To máte pravdu. Jezdím si někdy zahrát na Mo
ny, kytiček, vtipných karikatur, sedících cestují
ravu, tady moc příležitostí nebylo. Naštěstí je tady
cích…atd. Výsledný návrh byl vybrán obecní
dost přátel, které mohu překvapit. Snad se mi to
radou.
konečně tento rok o Vánocích podaří.
Řidiči autobusů si hned všimli, že váš autoJak se vám vlastně v Líbeznicích žije?
bus má volant a dveře na opačné straně? OdŽije se mi tady dobře. Líbeznice jsou velmi po
ráží se v tom vaše láska k Anglii, nebo je to jidobné mé rodné obci. Našla jsem si tady spoustu
nak?
přátel, kterých si velmi vážím, a za dobu, co tady
Jsem Čech jak poleno. Byla to náhoda. Nešlo to
s rodinou žijeme, se toho hodně změnilo k lepší
jinak vyřešit. Potřebovala jsem autobus jedoucí
mu a zmodernizovalo.
směrem na Prahu s viditelnými dveřmi. Takže
Nestýská se vám po rodné jižní Moravě
z toho vznikl anglický typ autobusu.
a po místním folklóru? Na jak dlouho si ještě
Nedávno jsem také zaznamenal starostlivou
s Líbeznicemi vystačíte?
otázku, proč ten autobus není značky Karosa?
Někdy se mi stýská hodně, ale naštěstí to není
Jak to s tím autobusem je?
tak daleko. K mé radosti a díky ZUŠ Líbeznice se
Nechtěla jsem malovat určitý typ autobusu.
obě moje děti začaly věnovat hudbě a zároveň
Malba na zastávce má být vnímána jako celek,
jsem objevila umělecké sklony sousedů a přátel,
jako vtipné vyřešení zvětšení malého prostoru,
takže si s Líbeznicemi vystačím určitě na dlouho.
a ne jako propagace jakékoli značky. Je to pouze
Co byste chtěla, aby se v Líbeznicích změnifiktivní ilustrace.
lo? Co vám tu nejvíc schází?
Co vás z malby na zdi těšilo zatím nejvíc?
Tím, že se v obci rozšířila mateřská škola, byla zří
Když po dokončení malby vidím, že jsou děti zena základní umělecká škola, byl otevřen obchod
i dospělí nadšení a že se jim to líbí. Bez tohoto Tesco Express, u něj byl zřízen bankomat a v nepo
pocitu bych to dělat nemohla.
slední řadě byl uveden do provozu i obchvat obce
Malba na zeď ale na celé živobytí asi nevy- nám tu v podstatě nic neschází.
stačí. Čemu se teď věnujete profesně?
-mk-
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Nová dopravní
opatření
Výstavba plánovaných dopravních opatření
v obci se rozběhla v pondělí 19. srpna. První
na řadě je úprava přechodů pro chodce
v Mělnické ulici.
Přechod pro chodce u prodejny Mazlíček bude
nově mírně zvýšený a zároveň zúžený na 6,5 metru.
„Úprava by měla přispět především k větší bezpeč
nosti chodců u frekventované autobusové zastáv
ky. Jde také o součást celého souboru kroků, které
směřují ke zklidnění dopravy v obci,“ vysvětluje
starosta Martin Kupka. Diskusi o celém balíku
opatření vedou obecní zastupitelé už od zprovoz
nění obchvatu. Jejich rozhodnutí podpořily i vý
sledky dopravní studie uznávaných odborníků ze
společnosti AF Cityplan.
„Význam právě budovaných opatření je pře
devším bezpečnostní. Podle dopravní studie
budou mít jen malý dopad na snížení počtu
projíždějících automobilů. Zaměřujeme se přede
vším na komplexní úpravu dálniční křižovatky ve
Zdibech. Stále čekáme, že ŘSD splní svůj slib
a první úpravu zrealizuje v nejbližších týdnech.
Od začátku prázdnin jsme příslib opakovaně
urgovali,“ zdůrazňuje předseda dopravního vý
boru Jan Vondráš.
Druhým aktuálně budovaným opatřením je vý
znamné zúžení přechodu pro chodce přes Mělnic
kou ulici u křižovatky s ulicí Karla Hanka Máchy.
Obě zmíněná opatření budou realizována za pro
vozu. Stavba si vyžádá jen zúžení vozovky s provo
zem upraveným dopravními značkami bez sema
forů. „Tyto úpravy stihneme ještě do konce srpna,
kdy je na hlavní silnici o poznání menší provoz,“
doplňuje starosta.

V září potom proběhne úprava první části Seifer
tovy ulici mezi křižovatkami s Mělnickou a Praž
skou ulici. K vozovce nově přibude chodník, který
by měl zajistit větší bezpečnost chodců. Zároveň
vzniknou nová parkovací stání u prodejny Mazlí
ček, která nebudou nebezpečně zasahovat do vo
zovky. Obec těmito úpravami reaguje na množství
stížností a opakujících se kolizních situací v této
lokalitě.
Do konce září vznikne ještě zvýšený přechod pro
chodce v Hovorčovické ulici nedaleko restaurace
U Musilů. V tomto místě přecházejí denně do ško
ly děti z celé lokality na Kamenné skále.
Všechna uvedená dopravní opatření bude reali
zovat na základě úspěchu v zadávacím řízení spo
lečnost Strabag. Dopravní značení po dobu realiza
ce stavby zajišťuje Asig. Obec do zmíněných staveb
investuje téměř dva milióny korun. Pro úpravu pře
chodů na Mělnické ulici se podařilo získat dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury. „Každá
stavba ale s sebou nese jisté nepohodlí. Prosíme
proto všechny o pochopení i při vypjatých doprav
ních situacích a omlouváme se za komplikace ze
jména lidem v nejbližším okolí stavby,“ dodává
Martin Kupka.

Čtyřicítka zachráněna
Správní orgány vyslyšely názor vedení obce i sa
motných občanů a upustily od zvýšení maximální
povolené rychlosti v obci ze 40 na 50 km/hod. Na
oznámení tohoto záměru reagovalo v červnu ka
tegorickým „NE“ jak obecní zastupitelstvo, tak
významná část občanů Líbeznic. „Vyvolali jsme
jednání se všemi zúčastněnými úředníky na kraj
ském úřadě a předložili jasné argumenty, proč ta
kové opatření odmítáme. Upozornili jsme, že zvý
šení rychlosti by směřovalo proti všem dosavadním
krokům obce i státu v dopravní bezpečnosti. Ni
kdo nepředložil možné pozitivní dopady takového
rozhodnutí. Na miskách vah tak byla vlastně jen
negativa. Je dobře, že se rychlost v obci měnit ne
bude,“ konstatuje předseda dopravního výboru
Jan Vondráš.
-na-
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 oznámení
Česká pošta –
ve čtvrtek
až do 19 hodin
Na základě odezvy veřejnosti zahajuje pošta v Lí
beznicích od 1. září zkušební provoz s mírně rozší
řenou otvírací dobou pro veřejnost. „Snažíme se
vyhovět těm, kteří se vracejí z práce později a šes
tou večerní hodinu nestíhají. Ve čtvrtek prodlužuje
me otevírací dobu až do 19 hodin a v dalších měsí
cích vyhodnotíme zájem veřejnosti,“ říká vedoucí
líbeznické pošty Dana Málková.

Pošta Líbeznice
Otevírací hodiny pro veřejnost:
Pondělí

8:00–11:00

Úterý

8:00–11:00

13:00–18:00
13:00–18:00

Středa

8:00–11:00

13:00–18:00

Čtvrtek

8:00–11:00

13:00–19:00

Pátek

8:00–11:00

 POZVÁNKy
Varanfest 2013
Líbeznický klub Varanů zve v sobotu 31. srpna
2013 od 18 hodin na šestý ročník Varanfestu.
V Areálu zdraví tentokrát vystoupí skupina SPUPS
(heavy rock) a Pražský výtěr (Led Zeppelin). Hudeb
ní program večera doplní světelná show a vystou
pení VCV Originál Wrestling.

Líbeznické posvícení 2013
Kulturní výbor obce Líbeznice a všechny líbez
nické spolky zvou na tradiční Líbeznické posvíce
ní, které se uskuteční v sobotu 14. září 2013.
Hlavními body hudebního programu jsou vystou
pení Ivana Mládka a Banjo Bandu, Martina Maxy,
Davida Deyla, Klasického Postupu, ZOO2 – U2
Revival či Verony. Pro děti budou připravené
skautské soutěže. Můžete se těšit na stánky s vý
robky lidových řemesel a s ochutnávkou kvalitních
českých potravin s označením Klasa. Program za
číná v parku Na Chrupavce (u Zdravotního středis
ka) ve 13 hodin.

Den otevřených dveří
MŠ Líbeznice
V den Líbeznického posvícení v sobotu 14. září
2013 se od 10 do 13 hodin uskuteční Den otevře
ných dveří v rekonstruované budově Mateřské
školy Líbeznice. Přijďte se podívat, co se pro děti za
prázdniny změnilo.

Výstava 777 let obce Líbeznice

Přechod pro chodce u Mazlíčka bude do konce srpna bezpečnější. Foto -mk-
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Výstava v obřadní síni Obecního úřadu v Líbezni
cích připomene v sobotu 14. září a po celý zbytek
měsíce 777 let od první písemné zmínky o obci. Ma
gické tři sedmičky připomenou historické fotografie
i ukázky archeologických nálezů na území obce.
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 14. září ve
14 hodin. Otevřena pak bude až do 18 hodin. Až
do konce měsíce září si ji budete moci prohlédnout
vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin.
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Veřejné projednání
EIA pro Letiště
Vodochody

kuse se vyčerpal ve všech významech toho slova.
Uvědomuji si ale, že by bylo dobré shrnout nejváž
nější důvody, proč by Letiště Vodochody nemělo zís
kat konečné pozitivní stanovisko ministerstva. Byla
by škoda, kdyby veřejné projednání končilo jen vše
obecným vyčerpáním bez výraznější tečky. Vystupuji
tedy s pokusem o výběrové shrnutí těch nejpodstat
nějších argumentů, které během jednání zazněly:

Dokončení ze str. 1
Volání publika je hlasitější, než zvuk v reprodukto
rech. Ukazuje se, že zvukaři nejsou schopni velký
sál výstaviště ozvučit. Slovům v zadních řadách
opravdu není rozumět. Na popud několika účastní
ků se publikum zvedá a přechází k předsednické
tribuně, aby demonstrovalo svoje rozhořčení. Zá
stupci ministerstva následně přerušují projednání,
aby se podařilo atmosféru uklidnit a zvukařům sál
alespoň trochu lépe ozvučit. Mnoho nechybělo
a jednání mohlo skončit dříve, než fakticky začalo.
Ve vypjaté atmosféře pohnutého začátku se objevily
i první připomínky k porušení procesních pravidel.

Úterý 23. července 2013,
několik minut před jednou
hodinou dopolední
Jednání se znovu rozbíhá. Slova se z reprodukto
rů ozývají přece jen o trochu srozumitelněji. Mode
rátor dává prostor zástupcům státní správy, aby
přednesli svá stanoviska. K překvapení a vlastně
i ke zděšení všech účastníků, v sále chybí zástupce
Krajské hygienické stanice. Právě tato instituce by
v budoucnu měla bedlivě bdít nad respektováním
všech norem a podmínek EIA. Při klíčovém jednání
ale chybí. Snad každý v sále se ptá, co tohle může
znamenat. Jak je možné, že státem zřizovaná a fi
nancovaná instituce takovým způsobem pochybí.

Úterý 23. července 2013,
několik minut po druhé
hodině odpolední
Prostor k prezentaci svých připomínek dostávají
Líbeznice. Zaměřuji se především na hodnocení
zdravotních rizik. Upozorňuji na celou řadu ne
srovnalostí, kdy autor závěrečného posudku pře
hlíží vážná konstatování autora znaleckého posud
ku. Jeho práci přitom hradil investor – tedy právě
PENTA. Autor posudku objednaný ministerstvem
se zdá vůči problémům záměru shovívavější než
samotní autoři dokumentace. Upozorňuji na spe
cifickou situaci líbeznických i nelíbeznických škol
ských zařízení a na negativní účinky hluku právě
pro nejmladší generaci, na soustředění a psychický
vývoj. Líbeznické argumenty doplňuje nejprve
v přesvědčivém vystoupení zástupkyně ředitelky
líbeznické základní školy Kateřina Lindová a ná
sledně také s patřičným důrazem zástupkyně ředi
telky líbeznické mateřské školy Štepánka Olive
riusová. Souhrn všech „líbeznických“ argumentů
vyvolává souhlasnou odezvu publika.

Úterý 23. července 2013,
několik minut před čtvrtou
hodinou odpolední
Ke slovu se dostávají zástupci obce Panenské Bře
žany. V jednom z nejpůsobivějších projevů předklá

Kateřina Lindová při prezentaci výhrad
líbeznické základní a základní umělecké školy.
Foto archiv
dá starostka Loukotová jeden argument proti letišti
za druhým. „Pro naši obec je rozhodnutí o Letišti
Vodochody otázka bytí, nebo nebytí. Fakticky se na
cházíme přímo na přistávací dráze. Zkuste si před
stavit, že Vám těsně nad hlavou každých sedm mi
nut zaburácí letadlo. To by nebylo k životu,“ říká.

Úterý 23. července 2013,
dlouhá chvíle po 20. hodině
Zástupci občanských iniciativ z Dolan vystupují
s propracovanou prezentací svých výhrad. Projev
přehluší každých 7 minut hluk letadla pouštěný do
reproduktorů ze záznamu. I sami předkladatelé do
kumentace kvůli simulovanému hluku letadla dělají
pauzy ve svých proslovech. Sami se neslyší. Působivý
nápad přináší během jednání jasný důkaz negativní
ho vlivu záměru na soustředění a komunikaci lidí.

Úterý 23. července 2013,
krátce před půlnocí
Na každém účastníkovi jednání je už znát únava.
Moderátor jednání přistupuje k úpravě pravidel pro
přihlášení do diskuse ve snaze dát větší spád celé
mu jednání. Přednost dostávají ti, kteří na přihlášce
uvádějí kratší stopáž. To je nepochybně sporný, byť
pragmatický zásah do průběhu jednání.

Středa 24. srpna 2013,
krátce po jedné hodině ranní
Vystupuje paní Poborská z Líbeznic a ve velmi su
gestivním vystoupení vyzdvihuje hodnoty, které ne
jdou vyvážit penězi. Zdůrazňuje, že na prvním místě
máme chránit přírodu a zdraví lidí. Své vystoupení
končí apelem na ty, kteří budou rozhodovat, aby
zvážili, zda dopad letiště na životy lidí skutečně vyvá
ží peníze, které na projektu někdo vydělá. Paní Po
borská končí svůj proslov a všichni přítomní účastníci
jednání se zvedají k potlesku ve stoje.

Středa 24. srpna 2013,
krátce před druhou
hodinou ranní
Vystupuje líbeznický zastupitel Petr Honěk se
souhrnem odborných přípomínek vůči studii zdra
votních rizik i vůči oponentnímu posudku. Přes po
kročilou hodinu srší kritickými a ironickými po
známkami na adresu zpracovatelů.

Středa 24. července 2013,
krátce před pátou
hodinou ranní
Atmosféra v hale byla místy vypjatá. Foto
archiv

4

Je jasné, že i poslední trpěliví účastníci jednání
jsou se silami u konce. Seznam přihlášených do dis

1. absence specifického hodnocení zdravotních rizik dětské populace ve školských zařízeních v území potenciálně zasaženém zvýšenou
hlukovou zátěží
Přestože v dotčeném území (v dotčeném
i „podlimitními“ hodnotami hluku) existuje něko
lik školských zařízení, dokumentace EIA ani posu
dek nevěnují příslušnou pozornost hodnocení
dopadu na nejmladší část populace v průběhu
školní výuky a při pobytu nejmladších dětí v ma
teřských školách.
2. zhodnocení obtěžujících dopadů hluku
z letecké dopravy jako významného zdravotního rizika i v samotných závěrech posudku
Autor znaleckého posudku hodnocení zdravot
ních rizik uvádí ve své studii celou řadu velmi zá
važných faktů a opakovaně zmiňuje, že dopad le
teckého hluku na veřejné zdraví bude významný.
V samotném závěru své práce se ale dopouští roz
poruplného hodnocení, kdy obtěžující dopady hlu
ku v oblasti psychologické a sociální uměle vyčle
ňuje z přímých zdravotních rizik. Definice pojmu
zdraví podle WHO přitom praví, že zdraví je nutné
posuzovat jako „stav kompletní fyzické, duševní
a sociální pohody a ne pouze nepřítomnost nemo
ci nebo neduživosti“.
3. vodohospodářské problémy
V průběhu veřejného projednání došlo k zásadní
mu zpochybnění realizovatelnosti předpokládaných
vodohospodářských opatření nezbytných k realizaci
záměru. Posuzovatel by měl zhodnotit, zda je záměr
akceptovatelný, pokud se ukazuje, že navrhovaná
hydrogeologická řešení nejsou reálná a již ve fázi
prověřování se odtokové a vsakovací poměry jeví
jako zásadní překážka pro realizaci záměru v soula
du s platnými normami. Účastníci jednání přitom
podložili své argumenty nevyhovujícími odtokovými
poměry celého území již za současného stavu a při
povodňové situaci na začátku června 2013.
4. vypořádání majetkové újmy v adekvátním rozsahu
Podle závěru samotné dokumentace EIA může
vlivem realizace záměru dojít k poklesu cen nemo
vitostí až o 25 %. Dokumentace samotná ani posu
dek přitom neobsahuje adekvátní vypořádání či
náhradu tohoto předpokládaného negativního do
padu záměru. Podle zákona č. 100/2001 Sb. patří
ale dopad na majetek k jedné z taxativně vymeze
ných posuzovaných veličin v rámci procesu EIA.
Podle našeho přesvědčení není možné bez ade
kvátního řešení tohoto problému posuzovaný zá
měr vyhodnotit v souladu se zmíněnou legislativní
normou jako přijatelný.
5. nedostatečná kapacita parkovacích stání
Návrh řešení dopravy v klidu není v porovnání
s obdobnými letišti a předpokládanou kapacitou
letiště dostačující.
6. problematický oponentní posudek zdravotních rizik
Oponentní posudek kvalitou zpracování neodpo
vídá nárokům na relevantní odbornou práci, o kte
rou by se posudek tak závažného záměru mohl opí
rat. Z dominantní části je tvořen jen citacemi ze
studie zdravotních rizik zpracované pro potřeby do
kumentace EIA MUDr. Bohumilem Havlem. Vlastní
závěry a myšlenky tvoří zcela minoritní část obsahu.
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7. nedostatky ve zpracovaném posudku
a vystupování autora posudku při veřejném
projednávání
Posudek zpracovaný RNDr. Vladimírem Ludví
kem vykazuje na mnoha místech formální i věcné
chyby. Na velkou část připomínek obcí a občanů
reaguje jen povrchním formalistním způsobem.
Dopouští se přitom i věcných přehmatů. Vyhýbá se
samotnému meritu připomínek. Podobně vyzníva
la i vystoupení autora posudku při samotném ve
řejném projednávání. Mnohem přesvědčivěji
a přesněji vystupoval nakonec zpracovatel doku
mentace EIA. Jak v samotných vystoupeních při
veřejném projednávání, tak v textu posudku vystu



LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

Školy ve
výstavbě
S blížícím se koncem prázdnin se stupňuje
i tempo stavebních prací na obou líbeznických školních budovách. V případě základní
školy má stavební firma k dispozici ještě termínový přesah do září. Už teď je jasné, že
dokončovací práce určitě nezabrání zahájit
školní rok 2. září. Zato stavba mateřské školy
s ohledem na nezbytnou kolaudaci před začátkem školního roku žádný záchranný kruh
nemá.

Mateřská škola finišuje
Všichni na stavbě dělají maximum pro to, aby se
školku podařilo do konce prázdnin dostavět. Roli
přitom nehraje jen finanční odměna. „Teď už to
musíme pro ty děti dotáhnout,“ zaznělo na stav
bě hned několikrát od samotných řemeslníků.
Stavební firma Stabyt se k zakázce staví zatím pří
kladně. Termíny jsou přitom napjaté k prasknutí.
Vše směřuje ke kolaudaci v posledním srpnovém
týdnu.
Rozhodující slovo pak bude mít líbeznický sta
vební úřad, hasiči, hygiena a krajský úřad. Pokud
by všichni podali stejný výkon jako obec a stavební
dělníci, pak by mohla být nová kapacita školky za
nesena do rejstříku škol na samém konci srpna.
Podmínkou je právě úspěšná kolaudace. Následně
by proběhl nový zápis dětí do školky. Rozhodnutí
o přijetí může ale ředitelka školy vydat až ve chvíli,
kdy se údaj o nové kapacitě oficiálně zveřejní. Pro
obec, vedení školky a samozřejmě také pro rodiče
tu bohužel pořád zůstává značná nejistota. „Je to
ale jistě mnohem lepší a slibnější situace, než kdyby
se obec do celého dobrodružství a lítého boje s ter

Budova MŠ 3. června. Foto -na-
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puje jeho autor vůči záměru mnohdy shovívavěji,
než autoři jednotlivých částí rozsáhlé dokumenta
ce EIA. Jeho závěry marginalizují zjištění specializo
vaných studií (např. studie dopadů na veřejné
zdraví). Posudek tak neplní roli, kterou stanovuje
zákon č. 100/2001 Sb.
8. rozpor záměru s veřejným zájmem
Projekt naráží dlouhodobě na nesouhlas většiny
samospráv. Pokud se u jiných projektů v rámci pro
cesů EIA argumentuje veřejným zájmem ve pro
spěch vyvážení negativních dopadů, v tomto pří
padě není možné na druhou misku vah proti
předpokládané zátěži položit nic. Záměr přímo
míny nepustila,“ říká ředitelka mateřské školy Mar
tina Podlipná.
K dokončení stavby zbývá namontovat pořizovací
předměty a položit podlahové krytiny. Do poslední
chvíle se bude pracovat v suterénu budovy. Většina
ostatních prací je ve finále. Poslední týden by měl vy
stačit na úpravy okolního terénu a na ladění stovky
detailů, jak to u každé stavby v závěrečné fázi bývá.
„Těším se, že dětem rekonstruovaná školka po
skytne mnohem kvalitnější a vzdušnější prostor
prostor. Na vizuální podobě školky jsme spolupra
covali s architektem Janem Hájkem a výtvarnicí
Barborou Zachovalovou. Více ale nechci prozrazo
vat. Pro děti i rodiče to bude překvapení na první
školní den. Všechny ostatní bych už teď ráda po
zvala na den otevřených dveří naší mateřské školy
v sobotu 14. září 2013 od 10 do 13 hodin,“ říká
ředitelka školky Martina Podlipná
„Investice do školky obci přinesla novou, neče
kanou zátěž. Není možné zajistit všechno potřeb
né vybavení. Až bude rozhodnuto a přijetí dětí,
budeme se muset obrátit na jejich rodiče s pros
bou o finanční pomoc právě na dovybavení pro
stor. Jinou možnost opravdu nemáme,“ vysvětluje
starosta Martin Kupka.
Milníky stavby MŠ:
17. dubna 2013 Zastupitelstvo rozhodlo o pří
stavbě MŠ
18. dubna 2013 Zadána příprava
dokumentace

prováděcí

6. května 2013 Zahájení veřejné soutěže na
zhotovitele
29. května 2013 Stavební povolení
3. června 2013 Uzavření smlouvy s vítězným
zhotovitelem a zahájení prací
4. června 2013 Výkopové práce pro založení
stavby – položení základního
kamene
13. června 2013 Dokončena základová deska
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odporuje celé řadě koncepčních a strategických
dokumentů, které samosprávy pro rozvoj daného
území v historii schválily, a vyjádřily tak demokra
tickým způsobem zmíněný veřejný zájem.

A jaký bude výsledek?
Ministerstvo životního prostředí má teď spolu
s autorem posudku čas na vypořádání připomínek,
které při veřejném projednání zazněly. Termín, kdy
zazní konečný verdikt EIA, není znám. Nezbývá
než čekat. 		
Martin Kupka
Přepis vybraných vystoupení zástupců obce Líbeznice najdete na www.libeznice.cz.

28. června 2013 Položení panelového stropu
nad druhým podlažím
Vystěhování staré budovy a za
hájení rekonstrukce staré části
11. července

Hotová střecha nad novou
částí

29. července

Dokončení rozvodů topení,
elektroinstalace a vnitřní roz
vody vody

7. srpna

Hotové vnitřní omítky

12. srpna

Dokončena jižní fasáda

16. srpna

Únikové schodiště dokončeno

19. srpna

Finalizace nákladního výtahu

Do finále směřuje
i zateplení základní školy
V polovině srpna se na objektu tělocvičny objevila
nová fasáda. Stejnou barvu bude mít do začátku
září celá škola. Dokončují se izolace na celém jižním
průčelí. Do začátku školního roku by měl být kom
pletně hotový i hlavní vstup. „Zatímco na hlavní
budově se vizuálně mnoho nezmění, docela jinou
podobu bude mít právě vstup. Chtěli bychom, aby
bylo na první pohled patrné, že jde o symbolickou
bránu do školy. O její výzdobu se postarali svými
kresbami naši žáci. Na omítce se objeví díky práci
profesionálních výtvarnic kontury dětských autor
ských kreseb,“ říká ředitelka školy Ivana Pekárková
a dodává, že je sama zvědavá, jak to dopadne.
Novinkou v celém projektu je rozšíření objektu
školy o další učebnu. „Víme, že už v příštím roce
bude škola potřebovat další nové prostory. Využili
jsme příležitost a stavíme nad krčkem mezi budova
mi ještě jednu učebnu. Jakákoli pozdější dostavba
by byla samozřejmě nákladnější,“ vysvětluje staros
ta obce Martin Kupka. Podle jeho slov se do prvních
zářijových dnů stavba bezpečně protáhne. Pracovat
se bude jistě ještě na zmíněné přístavbě, ale patrně
také v suterénu a na úpravě okolního terénu. Začá
tek výuky by to ale ohrozit nemělo.
-na-

Budova MŠ 15. srpna. Foto -mk-
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MÍSTOPIS

Ďáblická
Název Ďáblická nese jedna z nových líbeznických ulic směřující vzdušnou čarou
k městské části Prahy 8 - Ďáblice. Ďáblice leží
pod nejvyšším pražským kopcem Ládvím
s nadmořskou výškou 359 m. Na jeho úpatí
pramení Mratínský potok, který se v Kos
telci nad Labem vlévá do Labe. Historické
části se říká Staré Ďáblice. Sídlišti v blízkosti
konečné stanice tramvaje naopak Nové
Ďáblice.
Osídlení katastru Ďáblic je prastaré, objevena
zde byla polykulturní pravěká sídliště, která
zkoumali archeologové pražských muzeí.
Výzkumů se účastnil i známý spisovatel
a nadšený amatérský archeolog Eduard Štorch,
který sám odkryl několik pravěkých nálezů.
Poznávání života pravěkých kultur ovlivnilo jeho
spisovatelskou tvorbu, například v dílech Minehava nebo Bronzový poklad. Mimořádně
významným obdobím byl pro Ďáblice středověk. První písemná zmínka o nich je v listinách
z 6. února roku 1233 a z 12. února 1235, kde již
Dawlice jsou přímo jmenovány. V této historické
zmínce mimo jiné stojí, že královna Constancie,
druhá manželka Přemysla Otakara I., koupila od
německých rytířů Hloubětín, Humence, Nedo
šice a Ďáblice za 1500 hřiven stříbra. Jako před
nost při koupi je uváděno, že rybníky pod
vrchem Ládví dávají pro špitály 370 kop ryb
ročně. Lze tedy předpokládat, že rybníkářství
v Davlicích mělo již tehdy tradici.
Velký rybník, který byl napájen vodou z Mra
tínského potoka, se nacházel v místech nynějšího
sídla pohotovostního oddílu policie ČR. Jeho
protější břeh byl zhruba před nynějším nákupním
střediskem Globus. V těch místech se nacházel
i podhrázecký mlýn, nazývaný Červený mlýn.
Proč Červený? Jelikož jeho vlastníky byli Křížovní
cí s červenou hvězdou, kteří Ďáblický řádový sta
tek vlastnili od roku 1253. Řád byl založen Anež

Jedna z nových líbeznických ulic nese název staré pražské čtvrti. Foto -nakou Českou v roce 1233. Statek zahrnoval
i kostel zasvěcený sv. Augustinovi, hospodářské
a obytné budovy.
Ďáblice byly vsí do 1. 1. 1968 a v nepříliš vzdá
lené minulosti důležitým dopravním uzlem pro
region. Leží podél významné historické komuni
kace spojující sever Čech s hlavním městem
země, které dávalo většině obyvatel práci. Cestu
využívali zemědělci, ovocnáři, zelináři a vinaři
z Polabí, Mělnicka a Litoměřicka zásobující svými
produkty Prahu. Roku 1921 byl v kopci ve směru
ku Praze vybudován přímo na hranici tehdejší
Prahy dům č. 160, kterému se říkalo Akcíz. Byla
zde stanovena tzv. Potravní čára. Na všech výpa
dových silnicích Prahy byly ve 20. letech 20. sto
letí budovány tyto objekty, které sloužily členům
finanční stráže k vybírání poplatků ze všech po
travin dovážených do Prahy. Za II. světové války
zde byla kontrola, ale za jiným účelem – stráže

zjišťovaly, zda do Prahy lidé nedováží potraviny
bez povolení.
V dolním okraji Starých Ďáblice se protínají auto
busy městské dopravy s autobusy linkovými. Lidé
z Líbeznic a obcí regionu přestupovali a přestupují
v Ďáblicích na městskou dopravu, v minulosti zde
zastavovaly všechny linkové autobusy směřující
z Mělníka, Štětí a Děčína nebo naopak. Pro obyva
tele bývalo zvykem do Ďáblic jezdit na nákupy, do
lékárny pro léky (v Líbeznicích byla lékárna otevřena
až v 90. letech 20. století). Děti navštěvovaly zdejší
lidovou školu umění, která měla vynikající úroveň.
Ďáblice postupně ztrácely svůj význam v důsledku
budování modernější dopravní infrastruktury –
rychlejší komunikace, navazují na dálnici D8. Auto
dopravci pak postupně přesměrovávali své linky na
autobusové nádraží Holešovice.
Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha - východ

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme srpnovým jubilantům: Klenovcová
Anna – 90 let, Musilová Jindřiška – 80 let, Oliveriu
sová Eva – 70 let, Tóthová Věra – 70 let, Hloušek
Ladislav – 70 let, Vančura Miroslav – 60 let.

 poděkovÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala třem neznámým líbeznickým maminkám za poskytnutí první
pomoci. V pátek 19. července 2013 v podvečerních hodinách zavolaly záchrannou službu mé mamince V. H., která spadla ze schodů na místním
hřbitově. Díky jejich pohotovému lidskému jednání
byla po minutách bezmoci ošetřena ZS a odvezena
do neratovické nemocnice.
Maminkám moc děkuji a přeji jim a jejich rodinám vše dobré. S vděčností
M.Permanová
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Od září nOvé kurzy plavání prO děti

centrum
volného
času

kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči  kurzy pro
skupinky samostatně plavajících dětí od 4 do 6 let  po telefonické domluvě ukázková hodina zdarma – do kurzů se lze hlásit
průběžně  nerezový bazén pouze pro organizované činnosti  nadstandardní vybavení plaveckými pomůckami  prostorné šatny se vším komfortem  útulné zázemí  možnost
nahrazování všech omluvených lekcí v rámci kurzu  hlídání
sourozenců po dobu kurzu

MĚŠICE

nabízíme i další zajímavý program
pro všechny věkové kategorie

CVČ baví
a vzdělává

Přijďte k nám
nejen na kurzy Plavání!

Líbeznický zpravodaj 8/2013

cvičení  tancování  jóga  hudebka  výtvarka  jazyky 
počítačová gramotnost  hravé vaření  předporodní příprava a
mnoho dalšího
navíc co-working  jednorázové akce  víkendový pronájem bazénu  kavárna s výbornou kávou a dalším občerstvením  výstavy

všechny kurzy začínají v průběhu září –
ukázkOvé hOdiny zdarma!
Více na

www.cvcmesice.cz
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CHCETE UMĚT PLYNULE
KONVERZOVAT?

DETSKÉ
KROUZKY

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!

• KLUBÍČKO • CVIČENÍ, HRY A MINITANEČKY • SPORTOVKY • FLORBAL junior
y
• BOJOVÉ UMĚNÍ - přípravka • KARATE Rajawali Sakti • ZUMBAtomic dívky
• JÓGA pro děti • BUBNOVÁNÍ

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

NÁBOR JUDO

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

info@fitpuls.cz, tel.: 775 384 818
www.fitpuls.cz
inzerce_120x100_TISK.indd 1

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

Anglicky 4x rychleji

8/12/2013 12:57:33 PM

PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ
ROLETY
· DO PŘEKLADŮ HELUZ · ZAOMÍTACÍ
· PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ OKNA
· SCREENOVÉ ROLETY · PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE
· SÍTĚ PROTI HMYZU · MARKÝZY
Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 266 310 449, GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz, www.vasevrata.cz

dos11inzerce10x5_duben.indd 1

11.4.2013 18:59:15

Hledám ke koupi dům nebo byt
v okolí Líbeznic do 15 km.
Možno hotovostní platba.
Za každý tip moc děkuji.
Tel.: 604 370 077

Kalendář akcí pro rok 2013
31. 8.

Varanfest

14. 9.

Líbeznické posvícení

30. 11.	Vánoční trhy, koncert v kostele sv. Martina
24. 12. Vánoční setkání s punčem
		 a betlémským světlem.
Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1200 ks • distribuce zdarma • grafická úprava a tisk: Sdružení MAC, spol. s r.o.
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