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Zpravodaj obce Líbeznice 

Číslo 7 • Ročník 12

červenec 2014

Líbeznický
zpravodaj

Začala rekonstrukce obecních budov Milí čtenáři,
líbeznické léto se prostě bez staveb neobejde. 

V loňském roce byly jen tři – škola, školka a část Sei
fertovy ulice. Letos jsme už na dvojnásobku – dům 
služeb, úřad, zdravotní středisko, zastávky, Severní 
ulice a k tomu ještě další rozšíření školní kuchyně.

Je to samozřejmě mnohem větší tempo, než by
chom si představovali. Souběh dotací a úprav, které 
není možné odkládat, nám ale nedal na vybranou. 
O to více nečekaných situací se objevuje.

Tradiční boj o různá přepojení, připojení a přeložky 
sítí (elektřina, telefony, plyn) dostává nový rozměr. Ne
jde už jen o to, vybrat z velmi široké nabídky ten správ
ný formulář žádosti, ale sladit s výběrem formuláře 
i místo stavby. Logika a intuice může být při tomto 
úkonu spíše na obtíž. Jak se ukázalo, nepomáhá do
konale ani nápověda na informační lince. S každým 
novým telefonátem se dovoláte k jiné operátorce 
a dostanete jinou verzi odpovědi. Nejprve musíte vypl
nit formulář 2a, pak raději 3c, a když to celé odešlete, 
dozvíte se, že jste měl přece poslat návrh smlouvy dle 
formuláře 1a a že to přece musí pochopit i dítě v ma
teřské školce. Takže je to celé trochu jako ruleta a Kaf
kův Zámek dohromady. Jediné, na co zatím v souboji 
se správci sítí můžete vzít jed, že jste pořád jaksi ne
dosta teční a na vedlejší koleji.

Problémem číslo jedna letošních staveb se ale nako
nec stal rorýs. Tento drobný ptáček s nečekanou zbraní 
zdržel rekonstrukci zdravotního střediska. Ta zbraň se 
jmenuje „reprodukční cyklus“. Stavba totiž ze zákona 
nemůže do reprodukčního cyklu zvláště chráněného 
ptáka zasahovat. I pták prostě potřebuje kousek intimi
ty na rodinný život. Se zvukem sbíječek a vrtaček něco 
takového vůbec neharmonuje. Zdravotní středisko se 
přitom ukázalo jako kapacitní rorýsí sídliště. Přivolali 
jsme si na pomoc odborného ornitologa. Trpělivě nám 
vysvětlil, jak musejí vypadat nové otvory pod střechou 
po rekonstrukci, aby rorýs při přistávání do hnízda 
a dramatickém brždění zbytečně neboural. Ubezpečil 
nás, že prostě musíme počkat, až rorýsi vyvedou mlá
ďata a odletí. Není přitom úplně jisté, zda se nějaký 
rorýs v Líbeznicích nezdrží o pár dnů více. „Někdy se 
totiž stává, že si tu prostě ještě potřebují něco vyřídit,“ 
konstatoval ohleduplně ornitolog.

Slíbili jsme, že všechno dodržíme a budeme denně 
pozorovat, jestli už poslední rorýs neodletěl. Výměnou 
za to ale požadujeme zasloužený metál: Obec k ptá
kům přátelská. (A neberte to prosím jako lacinou 
předvolební agitaci.) Na rozdíl od rorýsů bychom mou
še neublížili – natož pak rorýsům obecným.

Málokdy se stává, že by jeden článek v novinách 
vyvolal hned lavinu telefonátů. Docela nedávno se to 
ale povedlo Mladé frontě Dnes, která zveřejnila map
ku údajné nové varianty vedení Pražského okruhu. 
Několik lidí se dotazovalo i po mailu, co to má zname
nat a kdy to bude. Pro větší informovanost proto na 
dalších stránkách otiskujeme výňatek z diskuse na na
šem webu.

Pohodové léto přeje i přes hluk sbíječek.

Číslo měsíce: 12 miliónů korun – to je celková 
investice do letošní rekonstrukce obecních budov.

Rekonstrukce pošty začala bouráním vnitřních příček. Foto -na-

Díky dotaci SFŽP spustila obec rekonstrukci 
tří významných budov – Zdravotního středis
ka, Domu služeb a Obecního úřadu. Náklady 
se vyšplhají k 12 miliónům korun. Dotace by 
přitom mohla pokrýt celých 8 miliónů.

„Všechny tři budovy potřebovaly rekonstrukci 
jako sůl. Okna na zdravotním středisku bylo 
o strach vůbec otevřít. Do Domu služeb zatékalo 
a zdi na obecním úřadu vlhkostí jen kvetly. Do re
konstrukce jsme se mohli pustit jen díky úspěchu 
v dotačním řízení,“ říká místostarosta obce Michal 
Doubrava.

Nejnižší nabídku na rekonstrukci všech tří budov 
podala ve výběrovém řízení společnost Stabyt. 
Uspěla v konkurenci dalších dvou uchazečů. V Lí
beznicích se už v loňském roce realizovala v rekord
ně krátkém čase přístavba a přestavba staré budo
vy mateřské školy.

Rekonstrukce všech tří budov nebude ale za
hrnovat jen zateplení objektů a výměnu oken. Na 
samém začátku vybírala obec projektanta úprav 
a vyhodnotila i kvalitu řešení. Jak cenou, tak poje
tím zvítězil ateliér architekta Jana Hájka.

„Dívali jsme se na staré fotografie Líbeznic. Stály 
tu vlastně výstavní domy. Nebyly nikterak nabubře
lé. Všechny fasády byly ale pěkně vypracované 
a domy působily harmonicky. „Poválečné úpravy ve 
službách reálného socialismu ale mnohým hodně 
ublížily,“ říká architekt Jan Hájek a dodává: „Nejví
ce je to bohužel vidět na Domě služeb. Nástavba 

druhého podlaží a střecha podle vzoru pro kravíny 
veškerý půvab původního stavení úplně zničily. 
Snažíme se teď vrátit tomuto domu důstojnost. Po
dobné je to i s obecním úřadem.“

Všechny tři objekty denně navštěvují desítky lidí. 
Jsou jednou z nejviditelnějších vizitek obce. Zaháje
ná rekonstrukce by jim měla dát vzhlednější podo
bu. Nový kabát by přitom měl zdůraznit jejich funk
ci. „Na první pohled by mělo být jasné, že se jedná 
o úřad či místo, kde lidé najdou pomoc či důležité 
služby. Pro každého návštěvníka by měla být výluč
ná role těch budov zřejmá,“ argumentuje starosta 
obce Martin Kupka.

dům služeb
Současná podoba budovy je pro obec ostudou. 

Na tom se shodují zejména návštěvníci. Místní si na 
vzhled budovy přirozeně zvykli, protože kolem ní 
denně jezdí nebo chodí. Jde o tradiční centrum slu
žeb a díky provozu pošty jedno z nejnavštěvovaněj
ších míst. V posledních letech se podařilo kolem 
vybudovat alespoň chodníček a opravit sociální 
zázemí. S největšími problémy – starými okny, 
oprýskanou omítkou a zatékající střechou – bylo 
nutné počkat na finanční injekci.

Spolu se zateplením a výměnou oken dojde 
i na kompletní výměnu střešního pláště. Měl by to 
být zásah, který na dlouhou dobu zajistí bezproblé
mový provoz budovy a nebude odčerpávat pro
středky na nákladnou údržbu.

Váš starosta

Dokončení na str. 3
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ROZHOVOR
aby Z nás nebyli 
peciválové…
Léto je také dobou skautských táborů. Líbez
ničtí skauti pořádají už řadu let tábory v le
sích u Mimoně. Voda tam teče jen v řece, 
elektřina tam nevede vůbec a vaří se na hli
něných kamnech. K čemu jsou dobré takové 
spartánské podmínky odkrývá rozhovor 
s vůdcem líbeznického skautského střediska 
Vojtou Ovečkou – Lachtanem.

Ve Foglarových knížkách byl letní tábor vy-
vrcholením celého roku. Držíte tohle pojetí 
i dnes?

Ano, tábory považujeme za nejdůležitější část 
naší činnosti. Po celý rok probíhají pravidelné 
schůzky a výpravy. Všechno to ale směřuje právě 
k těm táborům. Tam můžeme 14 dní nepřetržitě 
s dětmi pracovat, aniž by to bylo narušeno jakými
koli vnějšími vlivy.

Co všechno se na skautských táborech vlast-
ně odehrává?

Vlastně úplně všechno. Je to především o osob
nosti příslušného skautského vedoucího, jak ten 
tábor chce pojmout a co těm dětem chce předat. 
Když to řeknu zjednodušeně, tak cílem skautingu 
je komplexní výchova každého člověka, tak aby se 
z něj stal dobrý občan. Skauting má výborně pro
pracovanou metodiku, jak toho dosáhnout. 
Vždycky ale záleží na tom, co konkrétně umí pří
slušný vedoucí a na co všechno si troufne.

Naší snahou je rozvinout děti po všech stránkách 
– fyzické, psychické, sociální, emoční, empatické, 
etické atd. Chceme, aby se z nich nestali peciválo
vé, lidé, kteří budou myslet jenom na sebe, nebo 
lidé, kterým nebude nic říkat pojem pravda a spra
vedlnost. A ten tábor, představující mix prací pro 
zajištění vlastního živobytí, zábavy a nejrůznějších 
činností, je k tomu ideální příležitostí.

Skauti jsou někdy vnímaní jako ti, kteří musí 
chodit v krojích, pořád uzlují a učí se zvířecí 
stopy. Je takový dnešní skauting?

Tohle je opravdu jenom velmi malá (a nepod
statná) část skautingu. Dnešní skauting je velmi 
moderní a pružně reaguje na zájmy a potřeby 
dnešní mládeže. V oddílech je tak možné narazit 
na jakoukoli činnost – od počítačů přes horolezec
tví až třeba po pořádání kulturních akcí.

Velká část dnešních dětí žije v naprostém 
pohodlí. Co se pak děje, když musí bojovat 
s nočním chladem na hlídkách uprostřed lesa, 
musí sami přežít den bez jídla v přírodě nebo 
ujít 50 kilometrů?

Každá činnost je volena s ohledem na stáří 
účastníků a taky na to, co skutečně potřebují, 
v čem by se měli rozvíjet. Vše je ale vždy dobře 
připraveno a promyšleno, naším cílem není zahrá
vat si se zdravím jednotlivých dětí.

Je taková zkušenost k něčemu dobrá?

Neznám lepší průpravu do života než právě 
skauting. Možná proto není náhodou, že skauti 
jsou nejpočetnější mládežnickou organizací v Čes
ké republice.

Není pro dnešní děti 14 dnů v přírodě ztráta 
času, když by mohly cestovat po světě nebo se 
učit někde v zahraničí jazyky?

Děti mají 2 měsíce prázdnin. A jazyk nebo cesto
vání jim nedá tolik co skauting. Naopak bych řekl, 
že těch 14 dní je příliš krátkých.

Proč vlastně skautujete vy osobně?

Přijde mi, že to dává smysl. Že tou dospívající 
mládeží se skoro nikdo nezabývá. Každý si řekne, 
že ti už se zabaví sami. Ale jsou to právě oni, kdo 
hledají svoje místo v životě a kdo potřebují správný 
vzor.

Skauti jsou jedním z nejaktivnějších líbez-
nických spolků. Jak důležité je pro vás zapoje-
ní do života obce?

Snažíme se v rámci svých možností zapojit, je to 
i součást toho, co by skauti měli dělat. Ale hlavní 
prioritou je pro nás výchova dětí, které chodí do 
oddílů. Všechno je to tedy limitované časem ve
doucích, kteří každý týden ve svém volném čase 
vedou schůzky a výpravy a připravují spoustu pro
gramů, aniž by za to měli jakýkoliv honorář. Těžko 
je pak násilím ještě někdo může tlačit do dalších 
aktivit v obci, když už takto často nestíhají svůj 
osobní život.

Co dnes líbeznickým skautům schází nej-
více?

Jsme spokojení. Ale kdybych měl přeci jen něco 
jmenovat, pak by to byla vlastní klubovna, kterou 
bychom si mohli zařídit podle svého a která by se 
dala využívat i v zimě.

Jakou pomoc byste potřebovali od obce?

Myslím, že ta vzájemná spolupráce probíhá 
dobře, a jsme vděčni za každoroční finanční pří
spěvek, který nám umožňuje doplňovat nejrůzněj
ší táborové vybavení či nakupovat pomůcky pro 
celoroční činnost. Když to tak bude fungovat na
dále, budeme spokojení.

Už téměř rok vedete líbeznické skauty. Co 
se za ten čas podařilo?

Cílů je hodně, většinou je to ale běh na dlouhou 
trať a až po delší době se ukáže, zda to všechno 
k něčemu bylo. Nicméně například usiluji o stme
lení kolektivu vedoucích a činovníků na středisku, 
aby kromě práce si to tito lidé i trochu užívali a na 
středisku vznikl dobrý kolektiv vedoucích. A něja
ké úspěchy to již přineslo.

Co je vlastně váš hlavní cíl v současné roli 
prvního muže střediska?

To by bylo na hodně dlouhé povídání, a to by 
asi nikdo ani nečetl. Všechno, co bych chtěl, se mi 
určitě nepodaří, na to bych potřeboval dát výpo
věď v práci. Ale rozhodně usiluji o další rozvoj, 
nechci to středisko jenom udržovat ve stávající 
podobě.

Jak jste se vy sám dostal do Líbeznic?

Přestěhoval jsem se sem právě kvůli skautskému 
oddílu. Bydlel jsem na druhé straně Prahy a neba
vilo mě pořád dojíždět.

Skautingem žijete 24 hodin nebo máte úpl-
ně jiný profesní život?

Pracuji jako obchodní manažer a kdyby to šlo, 
tak bych skautingu věnoval určitě víc času, než si 
můžu při současném zaměstnání dovolit.

Jakou roli by měla hrát vaše organizace 
v současné české společnosti? Konečně v his-
torii i v hymně skautů má vlast důležité 
 místo…

Já bych nemluvil v podmiňovacím způsobu. Oni 
totiž toho skauti dělají opravdu hodně, i když to 
není moc vidět. Spousta význačných osobností 
jsou skauti, i když se to o nich neví. Člověk to ale 
pozná na jejich chování. Jsou to lidé, kteří svému 
okolí mají co dát a pozvedají naši společnost na
horu.

Budemeli ale mluvit o celé organizaci a ne je
nom o jednotlivcích, pak skauti organizují celou 
řadu prospěšných a vzdělávacích aktivit. Jedna 
zmínka za všechny – webový portál pro koordina
ci pomoci po loňských červnových povodních 
a velká část všech dobrovolníků, to byla práce 
skautů...

Jaká by měla být role skautů konkrétně 
v naší obci?

Rozhodně aktivní, měli by se zajímat o život 
a rozvoj obce.

Co v naší obce postrádáte?

Nějaké pěkné místo na koupání.

Co vás naopak na Líbeznicích těší?

Líbí se mi, jak se postupně všechno opravuje 
a upravuje, ať již to jsou chodníky, autobusové za
stávky, náměstí, fasády domů nebo třeba prostor 
před školou... Líbí se mi, když ta prostranství vypa
dají upraveně. 

-mk-Vojta Ovečka „Lachtan” na záběru z loňského skautského tábora ve Skryjích. Foto Václav Mikoláš
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Novinkou bude vyvýšený roh s hodinami. „Od 
nepaměti lidé na úřední či jinak významné budovy 
umísťovali symboly, sluneční hodiny, a později také 
orloje a mechanické hodiny. Právě tyto prvky iden
tifikují významné veřejné budovy. Bylo to samozřej
mě také vyjádření určitého řádu, které hodiny dá
vají každému dni,“ říká architekt Jan Hájek.

Celá nástavba s hodinami by ale neměla investici 
neúměrně zatížit. Jedná se proto vlastně jen o zvý
šení rohových zdí.

Významnějšími úpravami projdou prostory, které 
využívá Česká pošta. „Usilujeme o to, aby každý, 
kdo sem přijde, neměl z návštěvy nepříjemný stís
něný dojem. Nejde dělat zázraky. Zvětšíme ale pro
stor před přepážkami a využijeme pro vstup společ
nou chodbu ze severu,“ vysvětluje starosta Martin 
Kupka a doplňuje, že obec také očekává, že samot
ná Česká pošta co nejdříve investuje také a zmo
dernizuje podobu přepážek. To už ale obec s ohle
dem na bezpečnostní parametry a požadavky 
České pošty zajistit nemůže.

obecní úřad
Citelnou změnou projde v rámci letošní investič

ní akce i budova obecního úřadu. Z hlediska dlou
hodobých problémů se vzlínající vlhkostí je jedním 
z nejdůležitějších zásahů kompletní podříznutí. 
„Hledali jsme nejlepší řešení a rozhodli se nakonec 
pro mechanické podříznutí celé budovy diamanto
vým lanem. Chemická injektáž by v některých mís
tech nemusela zajistit plnou účinnost,“ konstatuje 
místostarosta Michal Doubrava.

Samotná budova dostane také o něco vyšší věž 
– mimo jiné i kvůli umístění antén pro přenos signá
lu bezdrátového rozhlasu a požární sirény. S ohle
dem na plánovaný výtah u západní stěny budovy se 

prodlouží a sjednotí hlavní chodba. V budoucnu by 
se tak vozíčkáři, hůře pohyblivé osoby či maminky 
s kočárky mohli na úřad dostávat snadněji.

Zdravotní středisko
Práce na nové fasádě a výměně oken by měly 

v případě zdravotního střediska skončit nejdříve – 
na začátku září. Dramaticky by to neměla změnit 
ani současná vynucená přestávka kvůli hnízdícím 
rorýsům.

Na rozdíl od úřadu a Domu služeb dostane zdra
votní středisko v rámci rekonstrukce také novou 
technologii vytápění – tepelné čerpadlo. „Připraví
me také výtahovou šachtu, abychom mohli v bu

doucnu do budovy umístit výtah, a zjednodušit tak 
cestu všem pacientům do prvního patra. Na výtah 
samotný ale budeme muset peníze teprve shánět,“ 
vysvětluje Michal Doubrava s tím, že odhadované 
náklady jen na samotný výtah se šplhají k miliónu 
korun.

„Pokud se vše podaří, budou mít nejdůležitější 
obecní budovy ještě letos nejen nový kabát, ale 
také významně ušetříme na energiích. O to více 
peněz ze společné kasy bude možné uvolnit v příš
tím roce na další investice do rozvoje obce. Pořád 
bude co vylepšovat,“ říká starosta obce Martin 
Kupka.

-na- 

Jako první se rozeběhla rekonstrukce zdravotního střediska. Foto -mk-

osud kaštanů  
na hřbitově
„Pane starosto, na hřbitově spadla velká vě
tev. Poničila několik hrobů. Kdyby tam šla 
maminka, mohlo by ji to zabít. S tím se musí 
něco dělat,“ to byla první slova manželského 
páru, který předposlední červnový pátek če
kal už před osmou hodinou před dveřmi 
obecního úřadu.

Místo hned zajistili strážníci obecní policie a ješ
tě během téhož dopoledne na místo dorazil den
drolog, který letos na jaře prováděl kontrolu stro
mů v obci. „Právě na základě této kontroly jsme 
museli několik stromů pokácet a u mnoha dalších 
jsme provedli zdravotní řez. Přestože jsme mno
hem více stromů zasadili, stejně se nám nevyhnula 
obvyklá dávka kritiky,“ vysvětluje první místosta
rosta obce František Závorka.

„Do stromů bohužel se zárukou nikdo nevidí, 
pokud nemají v sobě přímo dutinu. Pád desetime
trové větve bohužel ukázal, že je stav kaštanů na 
hřbitově vážnější, než se jevilo zvnějšku. Nebylo 
možné rozhodnout jinak, než nechat stromy s růs
tem sekundární koruny pokácet,“ popisuje den
drolog Ondřej Turek. Noc, po které k pádu větve 
došlo, nebyla extrémně větrná. K oslabení stromu 
muselo dojít už během předchozích letošních 
 bouřek.

Škody začal hned odstraňovat správce hřbitova 
Václav Vašenda. Na postupné ořezání a pokácení 
mohutných kaštanů musela obec najmout spe
cializovanou firmu. Kvůli riziku poškození dalších 
hrobů trval zásah několik dnů. Po této zkušenosti 
přistoupí obec k razantnějším zásahům. „K ne
mocným a rizikovým stromům musíme být ještě 
přísnější. Platí ale, že za každý strom, který bude
me muset porazit, vysadíme dva nové,“ zdůrazňu
je František Závorka.

Péče o zeleň představuje v obecním rozpočtu 
jednu z nejvýznamnějších položek. „Dobře upra
vená a udržovaná veřejná prostranství jsou pro mě 
jednou z důležitých podmínek spokojeného života 
v obci. Připravujeme dokonce dlouhodobější pro
gram obnovy dřevin na hřbitově a v dalších lokali
tách,“ zmiňuje místostarosta a dodává: „Strom je 
živý organismus a stejně jako člověk má omezený 
čas života. Jen je ke stromům příroda v tomto 
ohledu o něco štědřejší.“         -na-

Začala rekonstrukce…
Dokončení ze str. 1

Nebezpečné kaštany bylo nutno pokácet. Foto -na-

TÉMA
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stromy 
v líbeZnicích  
mají jména
„Javor mléč, darovali Andrea, František a Voj
těch Gruntovi“ nebo „Myrobalán, darovali 
Adélka a Daník Kadečkovi“. Tyto dvě a dal
ších jedenadvacet cedulek najdete u nově 
vysazených stromů v Líbeznicích. Celkem se 
z darů líbeznických občanů sešlo 46 tisíc ko
run, což je úctyhodná suma. Několik stromů 
ještě své dárce hledá.

Obec s výzvou a nabídkou podpořit darem ve 
výši 2 tisíce korun výsadbu nových stromů přišla 
v polovině května. „Odezva byla rychlá a překva
pující. První desítka stromů našla dárce téměř oka
mžitě. Díky darům budeme schopni více obecních 
peněz uvolnit do údržby a obnovy zeleně,“ slibuje 
první místostarosta obce František Závorka. Podle 
jeho slov by obec ještě letos měla investovat do 
obnovy aleje na Beckov.

„Když jsme se o výzvě dozvěděli, neváhali jsme. 
Doufáme, že ze všech stromů vyrostou statní 
chlapíci a za 20 let vytvoří zelenou hradbu mezi 
silnicí a prostranstvím určeným dětem,“ reago- 
val obecní zastupitel a jeden z dárců František 
Grunt.

„Chtěl bych všem štědrým dárcům poděkovat. 
Pokud někdo hledá cestu, jak investovat do ně-
čeho trvalejšího a zaručeně užitečného, jsou stro
my výbornou volbou,“ říká s úsměvem starosta 

obce Martin Kup
ka a dodává: „Na
víc je každý ten 
strom se jménem 
další dobré pouto 
k obci pro svého 
dárce a příspěvek 
ke zdravému patri
otismu.“ 

Obec bude v akci 
„Strom pro Líbez
nice“ pokračovat. 
S ohledem na 
pláno vanou výsad
bu zeleného pásu 
kolem obce jsou 
možnosti výsadby 
nových stromů 
a tedy i sponzor
ských příležitostí 
téměř nevyčerpa
telné.

-mk-

TÉMA
nová kašna  
na hřbitově
Důstojné a vzhledné místo pro napouštění 
vody má od července líbeznický hřbitov. No
vou kašnu z broušené žuly vytvořil správce 
hřbitova Václav Vašenda a velkou část nákla
dů obci věnoval jako sponzorský dar. 

„S vodou byl na hřbitově pořád nějaký problém. 
Ruční pumpa je u hluboké studny a v posledních 
dvou letech jsme jednoduchý mechanismus muse
li třikrát opravovat. Pro starší lidi navíc není úplně 
jednoduché vodu z takové hloubky vytlačit,“ říká 
1. místostarosta obce František Závorka.

Nová podoba kašny by měla být nejen hezká  
na pohled, ale i dostatečně praktická. Díky ko- 
vové mřížce nebude nutné konev nikam vysoko 
zvedat. 

-mk-

Stromy mají jména. Foto -na-

TÉMA

Pro vodu lépe a krásněji. Foto -mk-

jančura vZbudil 
obavy
Mladá fronta Dnes a server iDnes přinesly na 
začátku července informaci o snaze Radima 
Jančury a jeho nadačního fondu Stínové ŘSD 
„překreslit“ a prosadit novou podobu sever
ní části Pražského okruhu. Informace vyvola
la okamžitou odezvu. Z mnoha mailů a tele
fonátů přinášíme výňatek z reakcí na obec
ním webu www.libeznice.cz.

Dobrý den,
dle informací na serveru iDnes ze dne 6. 7.2014 

se objevily další pokusy o překreslení mapy Praž
ského okruhu. Vzhledem k tomu, že na přiložené 
mapě je znázorněn obchvat dle návrhu nadace 
Radima Jančury velice blízko Líbeznicím, chci se 
zeptat, zdali vedení obce o této možnosti ví. Sou
časně je v článku informace o tom, že návrh využí
vá trasy pro silnici, kterou už schválil v územním 
plánu Středočeský kraj. Snažil jsem se dohledat, 
o jakou trasu se jedná, bohužel jsem na stránkách 
StČ kraje nic nenašel.

Prosím o vyjádření. Děkuji předem za váš čas. 
S přátelským pozdravem

Michal Hirka

Vážený pane Hirko,
prezentovaný návrh 

Pražského okruhu před
ložený Radimem Jan
čurou a jeho nadací je 
po mém soudu na
prostý nesmysl. Nové 
trasování nemá oporu 
v územních plánech 
Prahy a Středočeského 
kraje ani jednotlivých 
obcí a měst. Pokládám 
za krajně neodpověd
né namalovat do mapy 
čáru a vydávat ji za 
 návrh řešení. Dnes se
verní část okruhu čelí 
odporu Suchdola a Cha
ber. Tvůrci zmíněného 
„Jančurova“ návrhu vů 
bec netuší, kolik by 
měl odpůrců a co 
všechno by nevratně 
poškodil. Pozoruhodné 
na té variantě také je, že ji před časem vynesl na 
světlo pan hejtman Rath.

Nepokládám to za seriózní příspěvek do disku
se, jak urychlit výstavbu severní části Pražského 
okruhu. Je samozřejmě jasné, že pro naši obec by 
měla tato varianta okruhu velmi nepříznivý úči
nek. Nechci vystupovat jako ti, kteří za svými 
humny odmítají jakýkoli projekt. Dopravní projek

TÉMA

Pražský okruh lehkým perem. Grafika iDnes.cz

tanti z ČVUT a uznávaní specialisté z ŘSD, s nimiž 
jsem o tom hovořil, návrh smetli ze stolu jako zce
la nereálný a odborně pochybný. A to se v té for
mulaci značně mírním. Nejraději bych na pana 
Jančuru přesměroval telefonáty všech rozhořče
ných občanů. Škoda, že se podepsal pod takový 
nesmysl.

Martin Kupka
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nosti, navigace, až po okapové svody. Ukradené 
věci prodali svým známým nebo v bazarech v Pra
ze. Obrazy končily v obchodech se starožitnostmi 
v hlavním městě. Peníze si vždy rozdělili a použili je 
pro svou potřebu.

Obviněni byli nejen z přečinu krádeže, ale i z dal
ších trestných činů v souvislosti se svou činností. 
Jedná se o poškození cizí věci, neoprávněné opa-
tře ní, padělání a pozměňování platebního pro
středku, porušování domovní svobody. 

Škoda, kterou svým jednáním způsobili, se vyšpl
hala téměř na milión korun. Oba pachatelé jsou 
policii známí, již v minulosti páchali majetkovou 
trestnou činnost. Okresní soud pro Prahu-východ 
poslal oba na návrh státního zástupce do vazby. Za 
tyto skutky jim hrozí trest odnětí svobody ve výši 
jeden rok až pět let. Většina věcí, které pachatelé 
v tomto případě ukradli, se nacházela viditelně ve 
vozidle nebo pozornost pachatelů přilákalo něco 
z vozidla, co uviděli. Stejně i kůlny či garáže na po
zemcích u rodinných domů, z kterých věci odcizili, 
nebyly uzamčené.

V policejních statistikách je vloupání do motoro
vých vozidel častým trestným činem. V mnoha pří
padech majitelé vozidel nedbají na varování a ne
chávají ve vozidlech nejen cenné věci, ale také své 
osobní doklady. Řidiči a majitelé vozidel mohou 
podstatně ovlivnit to, aby se jejich vozidlo nestalo 
předmětem zájmu zloděje. Nenechávejte viditelně 
ve vozidle nic, co by přilákalo pozornost zloděje.

Dbejte následujících rad:
– ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani 

prázdnou igelitovou tašku (zavazadla ve vozidle 
nenechávejte kolemjdoucím na očích),

– nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani 
když od vozu odcházíte na malou chvíli),

– při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost,
– sledujte své okolí a zavazadla v prostoru ode

mčeného vozidla,
– nepokládejte volně peněženku nebo klíče na 

střechu vozidla,
– věnujte pozornost svému okolí při vykládání 

nebo nakládání zakoupeného zboží,
– nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic 

není, ani zloděj neuspěje),
– zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež,
– využívejte hlídaná parkoviště,
– neparkujete v místech, kde dochází často ke krá

dežím,
– zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla, 
– při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření 

oken, dveří, střešního okénka,
– zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vo-

zidla jen na chvíli),
– doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palub

ní přihrádky,
– nenechávejte svá auta na opuštěných místech.

další společná beZpečnostní akce
V nočních hodinách z 27. na 28. května 2014 

provedli líbezničtí strážníci pod vedením Obvodní
ho oddělení PČR Odolena Voda a ve spolupráci se 
strážníky MP Odolena Voda a OP Zdiby společnou 
dopravně bezpečnostní akci „IVETA“. Strážníci se 
ve smíšených hlídkách s policisty zaměřili na řidiče 
pod vlivem alkoholu, osoby v pátrání a závadové 
osoby v našem regionu. V průběhu akce zkontrolo
vali 70 osob a 50 vozidel. Provedli 50 dechových 
zkoušek u řidičů a udělili 24 blokových pokut. Díky 
akci se podařilo zadržet jednu osobu podezřelou 
z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Po
těšujícím faktem bylo, že nebyl zjištěn ani jeden ři
dič pod vlivem alkoholu.

Rudolf Sedlák

OBECNÍ POLICIE
představení nového strážníka
V dubnu letošního roku dostala líbeznická policie 

novou posilu. Z výběrového řízení vzešel jako nej
úspěš nější mladý strážník se zkušenostmi z měst
ské policie v Novém Jičíně.

Patrik Kučerík vystudoval Střední školu přírodo
vědnou v Novém Jičíně. Od roku 2010 do roku 
2014 působil jako strážník hlídkové služby MP 
Nový Jičín. Od dubna 2014 působí jako strážník
-okrskář Obecní policie Líbeznice. Mezi jeho záliby 
patří fitness, bojové sporty a bojová umění (MMA, 
Aiki Jutsu). Působí v oblasti prevence kriminality 
jako instruktor sebeobrany pro ženy, seniory 
a úřednice.

Hodně nepovedený pokus o krádež. Foto OP

ujíždějící Zloděj Způsobil 
dopravní nehodu 
Vážná dopravní nehoda se stala ve večerních 

hodinách dne 9. 7. 2014 na silnici I/9 v katastru 
obce Předboj u čerpací stanice TANK ONO. Čtyřia
třicetiletý zloděj nabral plnou nádrž za zhruba 
1800 korun a ujížděl v Renaultu Thalia pryč. Hned 
u výjezdu z pumpy však naboural, když nedal 
přednost projíždějícímu autobusu. Řidič nebyl při
poután bezpečnostním pásem. Při nehodě prolétl 
bočním okénkem a vrtulník ho transportoval do 
nemocnice. Řidič měl tři platné zákazy řízení a ne
měl by usednout za volant do roku 2016. Muž je 
podezřelý z obecného ohrožení a maření výkonu 
úředního rozhodnutí. Strážníci Obecní policie Lí
beznice na místě prováděli usměrňování dopravy 
do pozdních večerních hodin.

Pachatelé skončili v poutech. Foto OP

Nevybuchlá munice na Beckově. Foto OP

hlídkou OP zajištěno proti vstupu nepovolaných 
osob. O události byl dále informován operační dů
stojník PČR, který na místo vyslal Pyrotechnickou 
službu PČR. Pyrotechnik upřesnil, že se jedná o dě
lostřelecký granát ráže 75 mm – průbojný a dva 
fragmenty dělostřeleckého granátu ráže 88 mm – 
tříštivo-trhavého, které obsahovaly trhavinu tritol.

Upozorňujeme spoluobčany, aby v případě nále
zu podezřelých předmětů, zejména v lokalitě Bec
kov a okolí, v žádném případě s nimi nemanipulo
vali a kontaktovali tísňovou linku PČR nebo Obecní 
policii Líbeznice.

Patrik Kučerík Foto OP

Zadrženi pachatelé vloupání 
Dne 9. 6. 2014 přijala obecní policie oznámení 

od majitelky chatky v katastru obce Líbeznice, že 
v ranních hodinách našla ve své chatě spící dva 
muže, které vyhnala. Oznamovatelka uvedla při
bližný popis osob a dále uvedla, že tyto osoby do 
chatky vnikly rozbitím skleněné výplně okna. Hlídka 
OP prověřila okolí, kdy nedaleko napadeného ob
jektu zajistila dva muže, kteří odpovídali popisu. 
Muži byli vyzváni k prokázání totožnosti a poté byli 
vyzváni, aby setrvali na místě do příjezdu hlídky 
PČR vzhledem k podezření ze spáchání trestného 
činu. Jeden z těchto mužů se začal chovat agresiv
ně, s hlídkou OP nespolupracoval a následně se 
snažil z místa odejít. Hlídka OP musela z tohoto 
důvodu po zákonné výzvě použít donucovací pro
středky a za použití hmatů a chvatů byla muži při
ložena pouta. Následně byli oba muži předvedeni 
na OO PČR, kde po provedeném výslechu policejní 
orgán sdělil obvinění z přečinu porušování domov
ní svobody a krádeže.

naleZená nebeZpečná munice
Dne 30. června 2014 přijala Obecní policie e-mai- 

lem oznámení, že v lese mezi obcemi Bašť a Sedlec 
se nachází munice. Dle přiložené fotky se jednalo 
zřejmě o dělostřelecký granát. Hlídka OP kontakto
vala oznamovatele, se kterým vyjela na místo nále
zu. Oznamovatel označil místo nálezu, které bylo 

ukradli, na co přišli
Kriminalisté okresu Prahavýchod sdělili dvěma 

mužům obvinění z devatenácti krádeží. Dva muži 
ve věku devětadvacet a sedmatřicet let kradli věci 
z osobních vozidel, vloupali se do rodinných domů, 
zahradních domků, garáží, kůlen, rekreačních chat. 
Svou nenechavou pozornost zaměřili dokonce 
i na muzeum. Dvě osobní motorová vozidla odcizili.

Z objektů a vozidel ukradli vše, co mělo nějakou 
hodnotu, od oblečení přes obuv, jízdní kola, nářadí, 
motorové pily, bourací kladivo, obrazy, starožit-
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LÍBEZNICKÉ ŠKOLY LÍBEZNICKÉ SPOLKY

14 dnů pro 
Záchranu 
mytologie
V hlubokých hradčanských lesích se za
čátkem prázdnin sešla početná skupina od
vážných dobrodruhů, kteří vyslyšeli výzvu 
o pomoc, která dorazila v tajemných obál
kách. 

Bájná země Mytologie byla napadena nemilosrd
nými Bazilišky. Svět, který pro všechny pohádkové 
bytosti vytvořil mocný mág Hengist Hanibal, je nyní 
v ohrožení. A tak mladí dobrodruzi musí vynaložit 
veškeré úsilí, aby nenastal pohádkám konec 
a na náš svět nepadl stín smutku.

MÍSTOPIS

ulice karla 
hynka máchy
Ulice má název po českém romantickém bás
níkovi a spisovateli, který se narodil 16. listo
padu roku 1810 v Praze na Újezdě. 

Pokřtěn byl v kostele Panny Marie Vítězné jmé
nem Karel Ignác, jméno Ignác dostal po svém 
kmotro vi Ignáci Mayerovi. Jméno Ignác si počeštil 
na Hynka. Rodina se několikrát stěhovala a nako
nec se trvale usadila na Dobytčím trhu, dnešním 
Karlově náměstí, kde vznikala většina jeho tvorby. 
Karel Hynek navštěvoval farní školu při kostele sv. 
Petra na Poříčí a piaristické gymnázium v dnešní 
ulici na Příkopech, poté studoval filozofii a právo 
na pražské univerzitě, kde studium ukončil roku 
1836. Pohyboval se v prostředí českých vlastenců, 
kteří jej ovlivnili, jedním z nich byl i Josef Jung
mann. Karel Hynek Mácha byl společensky velmi 
aktivní, hrával v ochotnickém divadle či stál v po
předí literární mládeže. Jeho koníčkem se stala čet
ba kronik a romantické literatury – české, němec
ké, ale i polské. Rád cestoval zejména po Čechách, 
navštívil Tyrolsko, Benátky. Zajímaly jej tajemstvími 
a legendami opředená místa, za kterými putoval 
většinou pěšky. V Památníku národního písemnictví 
se dochovala mapa jeho prázdninového „vejšlapu“ 
z roku 1833, který literárně zpracoval a dal mu ná
zev Krkonošská pouť. Na mapce jsou zakreslena 
místa, kudy Mácha procházel, jsou zde vyznačeny 
i Líbeznice, kterými procházel. Jeho básnická i spi
sovatelská tvorba byla inspirována prožitky z míst, 
která navštěvoval.

Po ukončení studií práv v roce 1836 si našel prá
ci v právnické kanceláři u Josefa Filipa Durase v Li
toměřicích. Do Litoměřic chodíval pěšky. Mácha se 
vypravil 1. října 1836 do Prahy, aby viděl svého 
prvo rozeného syna a jeho matku Lori, se kterou se 
měl brát. Netušil, že se s nimi vidí naposled.

Když se opět vrátil do Litoměřic, navštívil své ob
líbené místo kopec Rádobýl, z jehož vrcholu měl 
kraj jako na dlani. Odtud uviděl i požár, který se 
rozhořel dole ve městě. Obětavě jej šel pomoci ha
sit. Vodu na hašení lidé nosili v putnách a vylévali ji 
přímo na oheň. Člověk se tak dostával blízko k po
žářišti a žár jej rozpaloval natolik, že člověka mu-

Ulice K. H. Máchy. Foto -na-

seli polévat vodou, kterou brávali, kde se dalo, bez 
ohledu na hygienu. Karel Hynek Mácha se pravdě
podobně nakazil tehdy smrtelnou cholerou, v je
jímž důsledku dne 5. 11. 1836 umírá ve věku 
26 let. Byl pohřben 8. 11. 1836 v den, kdy se měl 
ženit. Za svůj velmi krátký život vytvořil obdivuhod
né osobité filozoficko-literární dílo, prodchnuté ci
tovou vášnivostí. Jeho nejznámějším dílem je lyric
ko-epická báseň Máj nebo román Cikáni.

Na jeho počest líbezničtí občané pojmenovali 
jednu ze svých nejdelších ulic, která vznikla v první 
polovině 20. století. Původně široká komunikace 
byla lemována alejí třešní a silničními příkopy, které 
byly součástí důmyslného systému odvodnění povr
chové vody do potoka Makůvky, postupně je však 
obyvatelé z různých důvodu zasypávali a tím vznikl 
problém s jejím věčně rozbahněným povrchem. Uli
ci sice zpevňovaly kořeny stromů, ale i ty začaly 
mizet. Mám vzpomínku na mé dětství, kdy ulice 
každoročně překrásně rozkvétala, a také na chytání 
chroustů, kdy po setmění, v době květu třešní, na 
ně přímo nalétávala hejna těchto brouků, kteří se 
pásli na čerstvých třešňových lístcích. Když se zača
lo smrákat, party dětí se scházely, vybaveny rýžový
mi košťaty, kterými chrousty „chytaly“. Neodolatel
ným lákadlem byly pochopitelně i dozrávající 
třešně.

Většina domů v ulici byla postavena z cihel 
z místní cihelny, měly předzahrádku a velkou za

hradu za domem. U stavení byly vysázeny vlašské 
ořešáky. Rohová parcela na křížení ulic Karla Hynka 
Máchy a Pražské patřila panu řídícímu Syneckému, 
který byl velmi oblíbeným líbeznickým kantorem 
a jehož koníčkem bylo zahradničení. Na své zahra
dě postupně vytvořil líbeznickou botanickou zahra
du s cestičkami ve tvaru ornamentů a bohatou 
sbírku květin a keřů. Syn pana řídícího Alois podě
dil po otci lásku ke květinám, stromům a pokračo
val v otcově odkazu. Dlouhá léta byl aktivním čle
nem Českého svazu zahrádkářů. Na protější straně 
bydleli další dva zahrádkáři, pan Míla Urban, zná
mý a uznávaný pomolog, a kousek opodál Václav 
Novák, dlouholetý předseda svazu Českého za
hrádkářského svazu a skvělý organizátor. Všichni 
zmínění zahrádkáři jsou již bohužel v zahrádkář
ském nebi, ale zanechali nám po sobě v obci stopy 
v podobě dnes již vzrostlých stromů, vysazovaných 
na brigádách, které pro zkrášlení obce základní 
orga ni zace zahrádkářů pravidelně na podzim 
a na jaře pořádala. Dům od domu má svůj příběh, 
někdy i velmi smutný, jako byl osud manželů Vave
rových, kteří byli popraveni za II. světové války za 
svou odbojovou činnost. Většina obyvatel ulice 
Karla Hynka Máchy nebyla a není lhostejná k dění 
v obci. S jejich jmény se setkáváme v historických 
záznamech ze života Líbeznic.

Hana Závorková, ředitelka 
Oblastního muzea Praha-východ

loučení 
s předškoláky
Opět nám skončil další školní rok a s ním na
stalo loučení s dětmi, které odchází po 
prázdninách do základní školy. 

Ve čtvrtek 19. 6. 2014 proběhl v mateřské ško- 
le bohatý rozlučkový program pro předškoláky. 
Slavnostní odpoledne začalo módní přehlídkou 
školních aktovek. Následovaly úkoly a soutěže vě
domostního charakteru. Slavnost vyvrcholila šer
pováním a pasováním dětí na školáky. Svátečnost 
tohoto okamžiku jsme stvrdili přípitkem v podobě 
dětského šampaňského. Na závěr večera a pro 
uvolnění atmosféry si děti zatančily na pohádkové 
diskotéce.

Budoucí školáci nakonec za odměnu mohli pře
nocovat v mateřské škole, což byl pro většinu dob
rodružný zážitek. Celá akce měla veliký ohlas 
a všem se moc líbila.

Jiřina Svobodová

Přípitek na rozloučenou. Foto Jiřina Svobodová
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jim ukazuje kouzelná 
krabička, se všechny 
čtyři skupinky – Spi
rály, Fufíci, Tuňáci 
i Kulíšci – dostanou 
k bráně. Brána sa
motná je díky prosto
rovému zakřivení vět
ší než vypadá, ale 
nakonec si i s touto 
zapeklitou překáž
kou děti poradí 
a mohou směle 
vstoupit do Mytolo
gie.

Zde se dobrodruzi 
setkávají s řadou dal
ších postav: s cecíka
tým Čarotelem, se 
špionem Ropušákem 
a potkají i samotného 
Hengista Hanibala. 

S jejich pomocí získají jak znalosti z vládních knih 
ukrytých na baziliščím hradě, tak i zlato od hrabi
vých Nohů. A bitva za záchranu Mytologie může 
začít… Táborníci to však nemají snadné, nemusí se 
však vypořádat pouze z bazilišky, ale musí také být 
ostražití před okolními tábory, ve stylu špióna Ro
pušáka tyto tábory nenápadně špehovat a zjistit 
tak jejich sílu a včas varovat tábor před možným 
nebezpečím. Dále je třeba získat zpět táborový ta
lisman, lebku krávy, kterou odcizil Mocipán z Ral
ska a navštívit jeho sídlo vysoko v kopci. A také je 
třeba porazit všudypřítomné vedro, skokem do le
dově vychlazené lázně potoka Ploučnice.

Rozhodující bitva z bazilišky se nemohla obejít 
bez důmyslných zbraní. Klíčovou roli v závěrečné 
bitvě u baziliščího hradu měly sehrát katapulty. 
Staly se tak zkouškou zručnosti všech čtyř tábor
nických družin. Jedině zlatá munice Nohů, vystře
lená pomocí umně zhotovených strojů, měla totiž 
sílu prolomit hradby. Závěrečná bitva se odehráva
la zprvu za jasné převahy bazilišků. Jejich posměš
ky dopadající na hlavy malých bojovníku rozvířily 
krev v žilách zachránců Mytologie. Rozhodná bitva 
se po několika minutách začala obracet ve pro
spěch dobrých sil a baziliškům postupně ani jejich 
pět životů nebylo dost. Dobrý, ale bohužel zoufale 
zapomětlivý čaroděj Hengist Hanibal dostal zpět 
své knihy se zaklínadlem na záchranu Mytologie. 
Jeho projevy vděčnosti nebraly při závěrečné hosti
ně konce. Tak končil příběh letošního tábora líbez
nických Klubíček, Štik a Stopařů.

Na samý závěr tábora se pak rozhořel slav- 
nostní slibový oheň a do řad líbeznických skautů 
a skautek vstoupili s vážným slibem další světlušky 
a vlčata.

Cvrček

BLAHOPŘÁNí
Blahopřejeme červencovým jubilantům: Koši

nová Marie – 87 let, Najmanová Libuše – 87 let, 
Pelcová Věra – 87 let, Kráčmerová Alena – 75 let, 
Vojtěchovský Josef – 75 let, Pavlovský Oldřich  
– 75 let, Janda Ladislav – 60 let, Valentová Věra 
– 60 let, Sokolíková Dagmar – 60 let, Zanottová 
Jaroslava – 60 let.

D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz 
www.dkgips.cz

 

e-shop (dkgips.cz)

(DK	Gips)

Co nabízíme:
•	 suchá	výstavba
•	 tepelné	izolace	a	folie
•	 fasády	a	zateplení
•	 stavební	řezivo,	OSB	a	QSB	desky
•	 plastová	okna,	okenní	sítě	a	žaluzie
•	 dveře,	obložky
•	 plovoucí	podlahy
•	 nářadí	(ruční i elektro)
•	 služby	(doprava, montáž, poradenství,  

zápůjčky aj.)
...těšíme se na vaši návštěvu

Divize	Weber,	Saint-Gobain	Construction	
Products	CZ	a.s.	je	dnes	v	České	republice	
jedním	z	nejvýznamnějších	dodavatelů	a	vý-
robců	vysoce	kvalitních	štukových	a	tepelně	

Weber tmel 700
Lepící	a	stěrkový	tmel	k	lepení	
izolačních	desek	kontaktních	
zateplovacích	systémů	přede-
vším	z	fasádního	polystyrenu.		
Balení: 25 kg

Weber.for klasik
Mrazuvzdorný	cementový	
lepicí	tmel	na	lepení	obkladů	
a	dlažeb	v	interiéru	a	exteriéru.
Balení: 25 kg

Weber.dur univerzální
Malta	určená	pro	jádrové	
omítky	a	pro	zdění,	pro	ruční	
zpracování,	použitelná	v	in-
teriéru	a	exteriéru.
Balení: 25 kg

izolačních	omítek,	zateplovacích	systémů,	
sanačních	omítkových	systémů,	nátěrů,	
vyrovnávacích	a	samonivelačních	podla-
hových	hmot,	lepidel	na	obklady	a	dlažbu.

Ale co to? Slyším nějaký zpěv… hned první den 
čekalo poblíž tábora na děti překvapení v podobě 
velkého mluvícího balíku neznámého obsahu, ze 
kterého se linuly tóny písně O čaromrkvi. Po roztr
hání balicího papíru se ukázalo, že zdrojem oné 
libozvučné melodie je mytologická postava Pa
pouš, uvězněná v klaustrofobické dřevěné budce 
s pohodlným sedátkem. Děti pestrobarevného Pa
pouše osvobodily a on jim za to vyprávěl o mytolo
gii a problémech ji sužujících.

S Papoušem jako průvodcem se výprava dobro
druhů vydává na záchrannou misi. Po famózní jíz
dě s mašinkou Hortensií a spletitou cestou, kterou 

Papouš vysvětluje. Foto Václav Mikoláš
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Kalendář akcí pro rok 2014
 13. 9. Líbeznické posvícení
 27. 9. Vejšlap Mratínským potokem
 30. 11. Vánoční trhy, koncert v kostele sv. Martina
 24. 12. Vánoční punč

!VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! 
Vyklízíme byty, domy, sklepy, pozůstalosti atd.

Odvoz starého nábytku a jiných nepotřebných věcí 
z domácnosti i zahrady na skládku.

Stěhování.
Tel.: 773 484 056

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

Tel.: 604 370 077

Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 – Dolní Chabry „ V Budyšínské“
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „ Nad Babím dolem“
Praha 10 – NOVÁ POBOČKA v Dubči

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč  
• Rychlost v pohodlí 
 Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

• On-line přehled nad svým 
 účtem
• Transparentnost
• Pojištění schopnosti splácet

Komunální volby 10.–11. října 2014

Co chceme pro Líbeznice v dalších letech?

Podívejte se už teď na www.odslibeznice.cz 
nebo na https://www.facebook.com/odslibeznice

Přijďte k volbám 10. a 11. října! 


