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 TÉMA měsíce
Nové autobusové zastávky mění
tvář obce
z Regionálního ope
račního programu. Samotné Líbeznice přijde
proměna zastávek na
700 tisíc korun. Kvůli nevyřešeným pozemkům
nebylo možné z evropských peněz financovat
proměnu nástupiště na
zastávce Líbeznice I.
ve směru na Prahu.
V ostatních případech
ale obec doplnila k evropské dotaci jen malou
část nezbytných prostředků.
„Realizace celého projektu je velký úspěch
MAS Nad Prahou. Na saPráce na zastávce Líbeznice II. Foto -namém začátku této iniciaS koncem prázdnin se podařilo dokončit pro- tivy stály přitom právě Líbeznice. Je dobře, že se
měnu celkem sedmi líbeznických autobuso- vynaložená energie do obce tímto způsobem vravých zastávek. Většinu prostředků zajistil cí,“ pochvaluje si starosta obce.
úspěšný projekt MAS Nad Prahou. Líbeznice
Zmiňuje ale také, že všechno se bezproblémově
jsou jednou z jedenácti obcí, kde dostalo če- vyřešit nepodařilo. V průběhu podzimu dojde
kání na autobus novou kulturu.
k přemístění přístřešku na zastávce Líbeznice –
pošta. Současné umístění se ukázalo jako jedna
„Velká část líbeznických občanů dojíždí za prací z chyb projektu. Dodatečné náklady na přemístění
či do škol. Díky právě dokončenému projektu teď ale nebudou nikterak velké. Prostor u přechodu
mohou využívat nové moderní přístřešky. Změna pro chodce bude nutné upravit tak jako tak.
přispěla i kulturnějšímu prostředí v obci,“ říká sta„V nejbližších dnech doplníme k nejfrekventorosta obce Martin Kupka.
vanějším zastávkám výlepové plochy. Na nich se
Proměna 34 zastávek v celém regionu na sever ještě pracuje. Byli bychom neradi, kdyby elegantní
od Prahy přišla na více než 11,5 miliónů korun. vzhled moderních přístřešků shazovaly nálepky
Významnou část této investice pokryla dotace a vrstvy plakátů,“ doplňuje místostarosta obce
František Závorka. Nové
výlepové plochy přitom
vznikají podle návrhu
připraveného unikátně
pro Líbeznice.
Dalším krokem pro
zlepšení veřejné dopravy
by mělo být zapojení
všech linek zastavujících
v Líbeznicích do Pražské
integrované
dopravy.
O výhodách i nevýhodách dlouho připravované změny informovala
předchozí vydání Líbeznického zpravodaje. Jednání budou ale pokračovat v Praze až po
komunálních volbách.
-naV posledních srpnových dnech zbývalo dokončit jen povrch vozovky.
Foto -na-
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✍ SLOVO STAROSTY
Milí čtenáři,
znovu a znovu se setkávám s otázkami k nové
„věži“ na Domě služeb. Naposledy na mě naléhal
můj desetiletý syn, abych mu vysvětlil, proč tam
mají být hodiny a proč se vůbec budova opravuje.
Tedy popořádku: na Domě služeb věžička nebude, jen rohová zeď, která ponese hodiny. Změnit
by se ale tvář budovy měla. Architekt, který v soutěži na zateplení budov zvítězil, se snažil vycházet
z původního vzhledu budovy, která tu stála desítky
let před necitlivým zásahem z 80. let minulého století. Nová podoba se snaží navrátit důstojný vzhled
oknům a celkovým proporcím. Hodiny by měly

každého jasně navést, že jde o budovu veřejnou.
Nedokázali bychom najít prostředky na kompletní
úpravu krovu střechy, abychom se k původní stavbě mohli více přiblížit. Přesto ale k výraznému zjednodušení tvaru střechy dojde a spolu s tím se podaří vyměnit celé oplechování, aby do budovy
neteklo. Všechny tyto změny jsou vedeny snahou
uvést obecní budovy do řádného technického stavu a zároveň přispět k tomu, aby lépe vypadaly
a Líbeznice se vracely k výstavní tváři budov v centru obce před světovými válkami.
Obec investovala také do přestavby interiéru pobočky České pošty, která je v obecní budově v nájmu. Mělo by odpadnout čekání ve frontě v úzké
chodbičce. Nový odbavovací prostor je alespoň
o trochu větší a mírně se rozšířilo i zázemí pošty.
Budeme se navíc snažit zapůsobit na vedení firmy,
aby co nejdříve obměnilo vybavení a samotné přepážky. Do toho obec samozřejmě investovat nemůže. Dosavadní reakce odpovědných pracovníků na
ústředí České pošty byly – řečeno s jistou nadsázkou – chladné. Půlroční odmítání nás ale neodradí.
Stavební ruch v obci na konci prázdnin dosáhl
jednoho ze svých historických vrcholů. Stavělo se
některé dny současně na osmi místech. Jednou
z méně viditelných úprav byla například rekonstrukce školní kuchyně, kterou bylo nutné znovu
po čase rozšířit kvůli dalšímu nárůstu počtu dětí.
Stále i přes největší možné nasazení obtížně doháníme vlak populačního vývoje.
Pevně ale věřím, že další stovka prvňáčků nastoupí 1. září do prostředí, které bude po posledních úpravách prostranství před školou bezpečnější
i přívětivější. To nejpodstatnější se ale skrývá
ve zdech školy – dobrá atmosféra, náročné a zároveň vlídné paní učitelky a páni učitelé.
S přáním úspěšného nového školního roku.

Váš starosta

Číslo měsíce: 100 – tolik dětí nastupuje do prvních tříd líbeznické základní školy, celkově bude od
1. září školu navštěvovat 535 žáků
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ROZHOVOR

Tvořit je velká
radost
Od pátku 29. srpna zdobí líbeznické Mírové
náměstí abstraktní keramická plastika s názvem Fazole. Není to rozhodně náhodná volba. Umístění tohoto objektu ve středu obce
má svůj vlastní příběh. S luštěninami ale nijak nesouvisí. Uznávaný český výtvarník Miroslav Jakubčík totiž v Líbeznicích spolu se
svou rodinou žije. Umístit jedno ze svých děl
právě v Líbeznicích sám nabídl a Rada obce
to s radostí přijala. Kdo vlastně je Miroslav
Jakubčík a co ho do Líbeznic přivedlo, odhaluje následující rozhovor.
Pocházíte ze Žiliny. Jak jste se vlastně ocitl
v Čechách?
Do Čech mě přivedla studia. Moje první škola
byla ve Velkých Opatovicích, kde jsem se vyučil formířem. Dále keramická průmyslovka v Bechyni
a poté VŠUP v Praze. Při vysoké škole jsem založil
hrnčířskou dílnu, vše fungovalo včetně hrnčířů
a učňů, nebyl důvod se vracet na Slovensko.
Měl jste od malička jasno, že budete vý
tvarník?
Už na základní škole jsem učitelkám tvrdil, že
chci být malířem. A moje učitelka mi zase tvrdila,
že budu leda tak natěrač.
Můj děda byl hajný, ale celý život maloval,
v podstatě denně. Jeho obrazy (nutno dodat velmi
zdařilé) byly všude. Jeho dům byly vlastně jen uličky mezi obrazy. Táta začínal jako lesák, ale potřeba
tvořit byla silnější a celý život se živil jako výtvarník.
Zkrátka, bylo kde odezírat.
Co přesně obnáší řemeslo formíře?
Formíř je ten, kdo umí vyrobit formu. V případě
tohoto oboru též podle výkresu vytvořit velkou nádobu či žardiniéru, třeba metr a půl velkou. Moc
mě to bavilo.
Později jste absolvoval i VŠUP, kde jste studoval keramiku a porcelán. Čím vás tyto materiály přitahují?
Táta byl sochař-keramik, takže od něj se mi
dobře myšlenkově startovalo. Velmi rychle mi ale
došlo, že výtvarno či umění je daleko širší pojem.
Keramika je pro mě ale pořád krásný materiál
a rád se k ní vracím.
Kromě keramické plastiky, se věnujete také
designu, malujete a tvoříte kovová a skleněná
svítidla a navíc spolupracujete jako výtvarník
i s filmovými tvůrci. To je pořádně široký záběr. Nebavilo by vás prostě zůstat u jednoho
oboru?
Sám jste si odpověděl – nebavilo. Mimo to,
všechny jmenované obory pramení z jednoho základu – tvůrčí činnosti. Je pravda, že když jsem
takto „roztříštěný“, o to méně se věnuji každému
z těchto oborů. Ale už to tak prostě je. Každý si má
organizovat práci tak, aby ho bavila, a já to tak
dělám.
Nechci vás trápit otázkou, která část tvorby
je vám vlastně nejmilejší. Spíš bych se zeptal,
jaký vztah k jednotlivým oblastem své práce
máte?
V hlavě se mi míhají tvary a barvy. Jednou je
z toho pohovka, jednou obraz nebo plastika. Když
už v tom mám jasno, tak to zkrátka vytvořím. Žádný obor nenadřazuji, vše mě baví.
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Hned několik Vašich plastik má podobu
stylizované
lidské hlavy. Co vás
na tomto motivu
přitahuje?
Je to základní znak,
„logotyp“. Dá se tím
hodně vyjádřit a každý
to chápe. Vytvoříte
náladu, sdělení... Je to
jednoduše čitelné.
Živobytí umělce
nebylo nikdy úplně
jednoduché. V post
moderní době je ale
ještě složitější oslovovat širší skupinu
příjemců nebo konzumentů, jak by se
Miroslav Jakubčík. Foto Petra Hajská
slušelo říct soudobým jazykem. Jak je pro Vás důležité, aby vaši
Líbeznicím jsem Fazoli nepůjčil, ale daroval, a zůpráci někdo viděl?
stane tak dlouho, jak budete chtít. Nebo než ji něS tím mám trochu problém. Nebaví mě se pre- jaký vandal rozbije...
zentovat; jsem dost introvert a společnost až tak
To se, doufám, nestane. Trávíte dovolené na
moc nepotřebuji. S tím souvisí, že moc nevystavuji. moři, ale ne jen tak na pláži. Jste prý nadšeSituace spíš vyplynou samy a práce ke mně pozvol- ný jachtař. Jak přijde suchozemec k takové
na přichází.
zálibě?
Je možné se dnes výtvarným uměním živit?
Na loďkách jezdím od svých šesti let. V patnácti
Živit možná, uživit asi ne. Ani já, ani moje part- letech jsem byl poprvé mistrem Slovenska ve windnerka Petra neděláme pouze umění, to bychom asi surfingu, pak ještě několikrát a na vysoké škole
živořili. Děláme často práce na zakázku, byť pracu- jsem vyhrál republikové závody. Od surfu jsem přijeme výtvarně. Volné umění je vlastně taková tře- rozeným vývojem přešel na větší lodě a na moře.
A to, co tam děláme, bych dovolenou nenazýval.
šinka na dortu, sváteční čas a vnitřní potěšení.
Může se laik vůbec orientovat v tom, co je Založil jsem jachetní tým, ve kterém jezdí i moje
partnerka, dnes už nepostradatelná na palubě.
dnes výtvarné umění?
Ročně jedeme zhruba šest až osm závodů, zpraviUrčitě může. V první řadě se tím musí začít zabýdla delší a náročnější offshore. K naší velké radosti
vat, aby získal přehled, a pak je příjemnou nástavi často vyhráváme (www.sabresailing.cz).
bou probudit svůj přirozený lidský cit. Umělecká
Proč jste si vlastně pro stavbu krásného rodíla se mohou líbit, nebo ne, každý jsme jiný
a máme jiný vkus, ale je dobré o tom něco vědět. dinného domu vybral Líbeznice? Co vás sem
přivedlo?
Zbrklé úvahy jsou k ničemu.
Tak trochu osud. Nejprve jsem bydlel v Měšicích,
Na líbeznickém náměstí nově vystavujete
Fazoli. Jak tento abstraktní objekt vznikl? Má po rozvodu s mojí první ženou jsem krátce žil
něco vyjadřovat, nebo je to prostě jen takový ve svém ateliéru ve Sluhách. Když jsem potkal
Petru, došlo nám, že starému domečku žádná přehezký a zajímavý abstraktní tvar?
Fazolí to nazývám interně, spíš ze srandy. stavba nepomůže a je potřeba začít od nuly. RozNa společné sochařské výstavě na zámku v Rozto- hodli jsme se postavit v Líbeznicích dům. Návrh na
kách (pro kterou byl objekt vytvořen) se to jmeno- dům jsem si dělal ještě před tím, než jsem Petru
valo „Vnitřní, vnější“. Šlo mi o to vytvořit do jed- potkal. I ji architektura moc baví, takže do toho
noho tvaru další, vnitřní tvar či prostor. Stačí vstoupila se spoustou praktických nápadů a úprav.
nakouknout dovnitř. Abstrakce je krásný meziná- Stavba pro nás byla velká zábava a vše klaplo na
rodní jazyk, esperanto jiného druhu. Sdělení pro- „první dobrou“.
stupující napříč společnostmi. Je fajn, když to di
váci občas pochopí, anebo když to v nich vyvolá
příjemný pocit. O to jde asi nejvíc, žádná složitá
filozofie. Jenom prostá radost.
Jak je to vlastně ve vašich dílech s obsahem?
Jde i o něj, nebo je to více hra s tvarem, barvou
a hmotou?
Dobrá otázka. Obsah a forma by měly žít v symbióze. Když uděláte jen dekorativní věc, je to trochu nuda. Když se pokusíte o „angažované umění“ a rýpnete si do politiky nebo společnosti, je to
zajímavější, ale z mého pohledu to už často není
výtvarná věc. Společnost a její témata mě nikdy nepřitahovaly tolik jako něco, co je pod povrchem,
skryté a přitom působící.
Společnost se mění a témata v ní jsou pomíjivá.
Je to vlastně rychlá a účinná cesta, jak dát o sobě
vědět. Když chce někdo zapůsobit, ať se tím zabývá. Není to však moje cesta.
Líbeznicím jste Fazoli zapůjčil. Jak dlouho se
na náměstí zdrží?

Co by se okem výtvarníka mělo v Líbeznicích
změnit?
Náves má ještě rezervu. Divadlo kouzel, které
mám rád a jsem rád, že tady je, by mohlo na fasádě pobrat víc estetiky a střídmosti, ale to ovlivnit
asi nejde. Jsem upřímně zvědavý na rekonstrukci
Domu služeb a zdravotního střediska – dalších objektů, kde byla fasáda slabší stránkou. Co je ale
podstatné, obecní úřad šlape jako hodinky, to vás
musím pochválit. V principu: obce jsou o lidech
a ne o počtu stromků. Lidi jsou tady fajn, a to je
podstatné. Vždy, když přijíždím od Zdib do Líbeznic, přesně v ose kostela zasazeného do krajiny,
pokaždé si pomyslím, že jsem rád, že bydlím právě
tady.
Kromě líbeznického náměstí, kde je možné
si vaše díla prohlédnout?
Nejvíce napoví moje webové stránky www.
jakubcik.cz, www.setdecorations.com, www.jakubcik.com.
Martin Kupka
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Líbeznický

 TÉMA
Přechod
v Hovorčovické
v novém
Novou podobu dostal zvýšený přechod v Hovorčovické ulici. Úpravu byla nutná kvůli nízkopodlažním autobusům. Výška přechodu se
ale neměnila.
„Samozřejmě nás nepotěšilo, že bylo nutné přechod upravovat. Dopravci ale chtějí na líbeznické
spoje nasazovat co nejvíce nízkopodlažních autobusů. Jejich technickým parametrům bohužel neodpovídaly předpisy, které ještě před rokem pro
výstavbu zvýšených přechodů platily. Na změnu
tlačil především ROPID,” říká starosta obce Martin
Kupka.



mÍstopis

Měšická ulice
Východním směrem od Líbeznic se rozkládá
po obou březích Líbeznického potoka (Makůvky) obec Měšice. Osídlení měšického katastru je velmi podobné vývoji osídlení katastru líbeznického – tedy pravěké. Předpokladem pro něj byly téměř shodné existenční
podmínky pro život člověka, tj. velmi kvalitní
zemědělská půda a voda.
Při výkopových pracích v blízkosti vodoteče archeologové nacházejí pozůstatky z různých etap
historického vývoje. Ještě do poloviny 19. století
většina měšických obyvatel nacházela základní obživu v zemědělství. První zmínky o Měšicích pocházejí z roku 1294. Ve středověku obec patřila Johanitům, rovněž ji vlastnilo i Staré město pražské,
různí světští majitelé: Semechovští ze Semechova
či Jan z Černohauzu. Jejím nejvýznamnějším majitelem byl však rod Nosticů, který zásadně ovlivnil
nejen rozvoj Měšic, ale i celého regionu.
Kde se rozkládalo původní středověké jádro Mě
šic, není přesně známé. Za Nosticů byla původní
zástavba zcela zbourána, a tím Měšice zásadně
změnily svou podobu. Byla vybudována v podstatě
zcela nová obec, přímo navazující svými ulicemi,

Měšická ulice. Foto -na-
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Celá stavba probíhala jen čtyři dny.
Kratší doba nebyla
možná kvůli tvrdnutí
betonu. Nově upravený přechod má
výrazně prodloužené nájezdové hrany.
Zároveň se lépe vyřešilo i odvodnění
komunikace
před
přechodem. Použití
betonové zámkové
dlažby červené barvy by mělo přispět
k lepší viditelnosti
celého zpomalovacího prvku.
„Přál bych si, aby Barevně zvýrazněný přechod bude bezpečnější. Foto -naalespoň trochu klesl
počet řidičů, kteří přechod používají jako sko kvůli bezpečnosti budovat a vynakládat na to prokanský můstek. Některé zářezy ve vozovce uka středky, které by mohly sloužit jinde,” doplňuje
zovaly na skutečné mistry rychlé jízdy. Je samo Martin Kupka.
zřejmě škoda, že vůbec něco takového musíme
-na-

obytnými domy, zahradami, hospodářskými budovami statku a bažantnicí na osu zámku. Současná
podoba zámku je dílem architekta Antonína
Haffeneckera z let 1767–1775. Na zámecké budově byl nainstalován první hromosvod v Čechách.
Okolo zámku se rozkládá park s rozlohou 7 ha,
původně byl součástí celkové barokní koncepce
s alejemi a průhledy do krajiny. Nynější podobu má
volně krajinářskou z 19. století s vzácnými dřevinami, jako je liliovník tulipánokvětý nebo cedr libanonský. Směrem do Hovorčovic v polích je ostrůvek v houští, kde je ukryta studna, která byla
součástí původní zahradní architektury. Podle jedné legendy do ní měla z nešťastné lásky skočit paní
hraběnka i se svým koněm a zahynout.
Ve 2. polovině 19. století byl vybudován vodovod, který do zámku a parku přiváděl vodu
z Kasprova mlýna v Lobkovicích. Vedl přes Kojetice, podél silnice Mělnické do Líbeznic. Jedna z odboček šla do cukrovaru v Líbeznicích, pak podél
Mratínky do Měšic, další jeho větev odbočuje na
Křížek (vyvýšené místo), kde jsou v zemi nádrže na
vodu. Dál pokračoval na zámek a odtud je dle potřeby rozveden i do zahrad.
Nosticové byli velmi pokrokoví. Podporovali, dnes
bychom řekli, vědu a výzkum. Například nechali své
děti demonstrativně očkovat. Pro své děti získávali
skvělé vychovatele, jako byl Josef Dobrovský, který
na zámku žil v letech 1776–1787. Josef Dobrovský
se zúčastnil akce, kdy při výkopových pracích, nyní
v místech za budovou Staré školy, byly nalezeny
artefakty z pravěku.
O tomto nálezu informoval veřejnost
prostřednictvím tehdejších médií. Se
jménem Nostic jsou
spojeny dějiny di
vadla v naší zemi.
Divadlo se těšilo jejich neobyčejné pří
zni. V Praze v letech
1781–1783 osvícený
vlastenec Antonín
Nostic-Rienec, nejvyšší purkrabí, nechal
postavit dvorním stavitelem Antonínem
Heffeneckerem di
vadlo nazvané Nosti-

covo, později Stavovské, ale i v zámku v Měšicích
měli v prvním patře budovy divadelní sál s vybaveným jevištěm a se stupňovitým hledištěm. Občas
v něm hrávali mezihry při divadelních představeních
místní ochotníci, jako učitel Jan Pavelka. V představeních však vystupovali jen členové hraběcí rodiny.
V zámku byla samozřejmě i kaple, která byla zasvěcená Alžbětě Durinské, s barokním oltářem
a vymalovaná biblickými výjevy od Václava Ambroziho z roku 1775. V ní Jan Pavelka hrával na varhany. Druhá světová válka znamenala významný předěl nejen ve světových dějinách, ale i v dějinách
Měšic. Na konci druhé světové války se zámek stal
sídlem sovětského štábu. Nosticové o svůj majetek
po II. světové v Čechách přišli, jelikož se na jejich
majetky vztahovaly tzv. Benešovy dekrety.
V roce 1948 na zámku byla založena politická
škola Antonína Zápotockého. Po jejím zániku v ní
byla zřízena regionální nemocnice, interní a neuro
logické oddělení, které pod vedením MUDr. Bareše dosahovalo svými výsledky světové úrovně. Nyní
je zde soukromé zdravotnické zařízení pro dlouhodobě nemocné pacienty.
Zámek včetně parku a přilehlých budov je v současnoti v majetku obce Měšice.
Původní, čistě barokní koncepce obce, byla
narušena výstavbou železnice Severní dráhy
(1871–1872) s železniční zastávkou. Důležitost
vlakového spojení s Prahou pro Měšice a přilehlé
obce byla mimořádná. Lidé z Líbeznic denně docházeli na nádraží do Měšic, aby se dostali za prací
v Praze. Původně se jezdilo ze Všetat do Satalic
a zpět. V Satalicích lidé museli vystoupit z vlaku,
přejít skalnaté návrší na dráhu do Počernic. Lidé se
takto složitě dostávali do Prahy, protože druhohorní pískovcové skály nebyly tehdy prokopány. Z Měšic do Prahy dojeli cestující přímo až v roce 1888,
kdy byla tato překážka odstraněna.
Okolo měšického nádraží postupně vznikala
průmyslová zóna. V místech Váňova zahradnictví
továrna Mulsimerů, po znárodnění Platimat, která
vyráběla umakartové desky a polystyren. Před nádražím Elektomontážní závod EZ, který vyráběl
součástky pro elektroinstalace. A silo na uskladnění obilí z místních polí.
Pro nás Líbeznické procházka do Měšic po Mratínce patřila a patří mezi nejoblíbenější vycházkové
trasy v regionu.
Hana Závorková, ředitelka
Oblastního muzea Praha-východ
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19,50 s. Také ve škole z něj mají radost, neboť je
výborně reprezentuje a na letošním republikovém
finále plavecko-běžeckého šampionátu obsadil
krásné druhé místo. Věříme, že jeho úspěchy
porostou a jednou třeba proslaví naši obec na
olympiádě.
Pavel Novotný

 ÚSPĚCHY
Úspěchy
líbeznických
dětí

 BLAHOPŘÁNÍ

Mistr Prahy na 1500 m a druhý na plavecko
běžeckém šampionátu 2014
Jakub Novotný se aktivně věnuje sportu a dosahuje výborných výsledků. Sedm let hraje fotbal na
pozici útočníka v FK Admira Praha a letos jeho tým
získal titul mistr ligy v kategorii U13. Také se čtyři
roky věnuje atletice v ASK Slavia. Letos v červnu

Jakub Novotný. Foto Pavel Novotný
se na atletických přeborech Prahy stal mistrem
Prahy v běhu na 1500 metrů v čase 4:59. Dále obsadil třetí místo ve sprintu na 150 metrů v čase

ObeC LíbezniCe a StOnOžka LíbezniCe, O. S.
všeChny Srdečně zvOu na akCi

TJ Sokol Líbeznice, ZO ČZS Líbeznice,
knihovny Třeboradice a Líbeznice

10.00

13.00
14.00
15.00
16.00

LÍBEZNICKÝ KOLOBĚH – netradiční závod
dvojic na 10 km – jeden jede, druhý běží,
výměna možná kdekoliv na trase
VOLEJBAL (přihlášená družstva dospělých)
ZUMBADANCE pod širým nebem (pro malé
i velké tanečnice)
FOTBAL (přihlášená družstva žáků – včetně
1. FC Líbeznice)
SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ
DOPLŇKOVÉ DISCIPLÍNY (šipky, střelba
ze vzduchovky apod.)

…

a jiné sportování

Líbeznický
koloběh
sobota 20. září 2014
areál ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Obujte
tenisky,
oblékněte
tepláky
a pojďte si
společně
zasportovat,
nebo nás jen
povzbudit!

pravidla koloběhu a další informace najdete na www.libeznice.cz a www.stonozka.net
registrace dvojic a týmů na tel. 604 54 94 33 nebo e-mail monika.sp1@email.cz
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Blahopřejeme srpnovým jubilantům: Borková
Věra – 93 let, Klenovcová Anna – 91 let, Ginz
keiová Eva – 87 let, Demuthová Hana – 75 let,
Krpejšová Růžena – 75 let, Pazderová Jarmila –
70 let, Půlpánová Libuše – 60 let, Pokorný
Václav – 60 let.

a hlavní partneři

Oblastní muzeum Brandýs n.L.-St. Boleslav
a Globus Čakovice
Sdružení nezávislých kandidátů
PRO LÍBEZNICE
Vás srdečně zvou na

26. VEJŠLAP NA KOLE I PĚŠKY
POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA,
který se bude konat v sobotu 27. 9. 2014
v Líbeznicích
Prezentace a start: 9.00–9.30 hod.
Líbeznice – fotbalové hřiště
Cíl: od 14.00–16.00 hod.
Líbeznice – fotbalové hřiště
Pěší trasa – 16 km: Líbeznice – Bořanovice
– Březiněves – Zdiby – Veltěž – Přemýšlení
– Zdibsko – Beckov – Líbeznice
Cyklotrasa – 39 km: Líbeznice – Bašť
– Panenské Břežany – Odolena Voda – Úžice
– Zlosyň – Veltrusy – Nelahozeves – Kralupy
– Chvatěruby – přívoz Na Dole – Vodochody
– Moštice – Klíčany – Bašť – Líbeznice
Trasy vedou převážně po polních, lesních
a značených cestách, lze se kdekoliv připojit.
Zajímavosti na trasách:
Panenské Břežany – dolní a horní zámek
Veltrusy – zámek a park s oborou
Nelahozeves – zámek, rodný dům A. Dvořáka
Nelahozeves – Kralupy – Dvořákova cesta
podle Vltavy
Chvatěruby – Na Dole – přírodní park
Dolní Povltaví
Startovné: Dospělí 20 Kč, děti 5 Kč
Odměna: Pamětní list a objev neznámých míst
a radost z pohybu
Účastníci dodržují pravidla silničního provozu
a pokyny organizátorů, jejich účast je na
vlastní nebezpečí, za děti ručí rodiče.
Jde se za každého počasí.
Zdrávi došli.
Informace:
Sokol Líbeznice – telefon 720 688 767
knihovna Líbeznice – telefon 283 981 834
knihovna Třeboradice – telefon 723 375 186
http://www.pochod.unas.cz
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Kulturní výbor Obce Líbeznice, Sbor dobrovolných hasičů, Obec baráčníků, 1. FC Líbeznice,
ZO Českého zahrádkářského svazu, nezisková organizace Stonožka a skautské středisko WILLI

si Vás dovolují pozvat na

LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ
sobota 13. září 2014
u zdravotního střediska v Líbeznicích
13. 9. - sobota od 13:00
stánky s výrobky lidových řemesel
pouťové atrakce
občerstvení • ohnivá show

Strahovanka • Excelence

ABBA Revival

Vlasta
Horváth

Norbert & Jaro Smejkal

Pískomil se vrací

Vlasta Horváth
Michal Hudček

Norbert & Jaro Smejkal

Walda Gang
Beatbox – BeatSolčy

a další...

Moderuje: Tomáš a Tomáš

Walda Gang

Michal
Hudček

14. 9. - neděle od 10:00

Pouťové atrakce
ÎELEZÁ¤STVÍ
Julie Hrdinová
majitelka

Prodejna:
Mělnická 39
250 65 Líbeznice
T: 283 981 096
E: stavebbazar@seznam.cz
W: stavobazarlibeznice.cz
W: zelezarstvilibeznice.cz

B A R V Y- L A K Y

B A R V Y- L A K Y

FaM
elektronic

po – pá: 8.00 – 17.00
ÎELEZÁ¤STVÍ
so:
8.00 – 12.00

T

STAVOBAZAR
Julie Hrdinová

AUTOPEPR, s.r.o.

Líbeznický zpravodaj 8/2014

Nakladatelství víkend
Jiří Černý

Prodejna:
Mělnická 39
250 65 Líbeznice

Z–Service

Automotive s.r.o.

T: 283 981 096
E: stavebbazar@seznam.cz
W: stavobazarlibeznice.cz
W: zelezarstvilibeznice.cz

tel.: 283 981 890 • www.z-servis.com

po – pá: 8.00 – 17.00
so:
8.00 – 12.00

STAVOBAZAR

Sponzoři:

500 m

Hlavní partneři akce:

majitelka

Z–Service
komplexní autoslužby
Automotive s.r.o.

AUTO - MOTO

Líbeznice

AUTO ZÁBAL

Lékárna
Letňany
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CHCETE UMĚT PLYNULE
KONVERZOVAT?
VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!
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

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

Anglicky 4x rychleji

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

Netradiční sobotní
program pro všechny,
kdo chtějí svůj volný čas
trávit aktivně!

CVČ Měšice Vás zve na jarmarky

volnočasových aktivit!

Vyzkoušíte si nabízené aktivity pro všechny věkové kategorie, zeptáte se na to, co Vás zajímá,
zapojíte se do interaktivní hry, ve které můžete získat poukázku na slevu z ceny kurzu nebo
kroužku v novém školním roce!
Přijďte, poznejte, vyzkoušejte, pobavte se!!! A přiveďte rodinu, známé, kamarády...
13.9.

vzdělávací jarmark

1500–1800

20.9.

sportovní jarmark

1500–1800

27.9.

kreativní jarmark

1500–1800

Všechny informAce nA

www.cvcmesice.cz

D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz
www.dkgips.cz
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 výrobců vysoce kvalitních štukových a tepelně

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

e-shop

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

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

(dkgips.cz)

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

(DK Gips)
6
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Září v Centru
volného času
Měšice
Po lehkém prázdninovém útlumu
a „předsezónním“ generálním úklidu
spouštíme od 1. září v Centru volného času v Měšicích provoz opět naplno. A stejně jako vloni i letos bude
měsíc září věnovaný především ukázkovým hodinám jednotlivých volnočasových aktivit.
Letos jsme však navíc připravili novinku – sobotní jarmarky volnočasových aktivit. Po tři zářijové soboty si
můžete u nás vyzkoušet aktivity, které by Vás zajímaly, na které byste rádi
přihlásili své dítě, rodiče, sebe nebo
partnera. Naše spolupracující lektorky Vám rády zodpoví veškeré Vaše
dotazy, vysvětlí, jak jejich kurz nebo
kroužek funguje, jak se do něj přihlásit a jaké výhody včasným přihlášením získáte.
Nabídka aktivit je velmi široká, proto jsme jarmarky tematicky rozdělili –
13. 9. můžete navštívit jarmark vzdělávací, 20. 9. sportovní a 27. 9.
jarmark kreativní. Vždy od 15:00 do
18:00 hod. si můžete vyzkoušet nabízené aktivity pro všechny věkové kategorie, zeptat se na to, co vás za
jímá, a také se zapojit pokaždé do
jiné interaktivní hry, ve které můžete získat poukázku na slevu z ceny
kurzu nebo kroužku v novém školním roce. Účast na jarmarcích je
zdarma, zúčastnit se můžete každého jarmarku a tedy i výhody můžete
získat několikrát!
Po celou dobu jarmarků bude samozřejmě v provozu naše klubová
kavárna, kde Vám rádi nabídneme
malé občerstvení, výbornou kávu
a čaj, studené nápoje a také dobroty
pro Vaše ratolesti. Naše kavárna je
přátelská k dětem, najdete v ní dostatek dětských židliček, hojdavaky pro
miminka, hrací koutek. A také nabídku dětských přesnídávek, dětské nádobí a možnost ohřevu dětské stravy.
Tak přijďte, poznejte, vyzkoušejte,
pobavte se. A přiveďte rodinu, známé
a kamarády. Věříme, že v naší na
bídce si každý, kdo rád tráví svůj čas
aktivně, najde pro sebe to pravé.
Iveta Kameníková
Manažerka CVČ Měšice
Líbeznický zpravodaj 8/2014

NABÍDKA PRÁCE
Volná pracovní pozice uklízeč/ka
v prostorách České pošty Líbeznice.
Úklid v pracovní dny na cca 1 hod. denně,
zaměstnání na dohodu o provedení práce,
mzda 1800,– Kč/měsíc.
Nástup možný ihned.

MASÁŽE – LÍBEZNICE

Masáže klasické, sportovní a rekondiční

KAREL BUCHTA

25065 Líbeznice, Jaroslava Seiferta 210
Tel: + 420 283 980 194
Mobil: + 420 739 159 538
Otevřeno dle domluvy se zákazníkem
včetně sobot, nedělí, svátků, a to bez omezení doby.
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Kalendář akcí
pro rok 2014

ELEKTROINSTALAČNÍ
PRÁCE
 rozvody silnoproud a slaboproud
 připojování stavebních objektů,
chat a rodinných domů
 zajištění revize
Jan Ženčuch  Tel.: 603 518 547

13. 9.
20. 9.
27. 9.
30. 11.
		
24. 12.

Líbeznické posvícení
Líbeznický koloběh
Vejšlap Mratínským potokem
Vánoční trhy, koncert
v kostele sv. Martina
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
Praha 4 – Krč „Točitá“ | Praha 8 – Dolní Chabry „ V Budyšínské“
Praha 8 – Ďáblice „Kokořínská“ | Měšice – „ Nad Babím dolem“
Praha 10 – NOVÁ POBOČKA v Dubči

Nebankovní úvěr od 5.000,–

Nabídkapro zaměstnance, OSVČ, důchodce a MD







nová společnost
výhodné podmínky
rychlé, korektní a diskrétní jednání
měsíční splátky
bez skrytých poplatků
splatnost úvěru 13, 17 a 20 měsíců
Stačí prozvonit a zavoláme zpět
Tel.: 774 571 612

www.VASEVRATA.cz
GARÁŽOVÁ VRATA · VJEZDOVÉ BRÁNY
· PLOTOVÉ SYSTÉMY · POHONY VRAT A BRAN
· PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE
· MARKÝZY · ZÁVORY
· HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 266 310 449
GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz

dos11inzerce10x5.indd
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PŘEDVOLEBNÍ GRILOVÁNÍ
Přijďte si popovídat se starostou Martinem Kupkou
a kandidáty do obecního zastupitelstva o budoucnosti obce.
V neděli 21. září 2014 od 17 hodin v parku Na Chrupavce pod platanem.
Grilované občerstvení zajištěno. Všichni jste zváni.
Komunální volby 10.–11. října 2014
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