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z p r a vo d a j
✍ SLOVO STAROSTY

 TÉMA měsíce
Jak volit v komunálních volbách 2014
– praktická příručka pro platný hlas

Budou Líbeznice po dalších 4 letech krásnější? Rozhodněte ve volbách. Foto -naPo čtyřech letech můžete znovu ve volbách
určit, kam se má ubírat správa obce. Můžete
současnému vedení radnice dát nejúčinnějším možným způsobem najevo, co si o dosavadním rozvoji obce myslíte a zda mu důvěřujete. Volby do zastupitelstva obce Líbeznice se budou konat v pátek 10. října 2014 od
14 do 22 hodin a v sobotu 11. října 2014
od 8 do 14 hodin. Jedinou volební místností v obci bude Komunitní centrum Archa
v Martinově ulici.
Volební systém komunálních voleb do zastupitel
stev obcí je založen na většinové volbě stran a hnu
tí. Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitel
stvu vychází z celkového počtu hlasů, které tato
volební strana obdrží od voličů. Označí-li volič kříž
kem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu,
obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hla
su a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině

kandidátů. Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty
z různých stran v rámečcích před jejich jmény,
obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční
hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandi
dátů bylo označeno. Zbytek hlasů do celkového
počtu pak obdrží volební strana, kterou volič dále
označil v rámečku u jejího názvu. Strana, která chce
mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat mi
nimálně 5 % hlasů z celkového počtu platných hla
sů. Čím více hlasů která strana obdrží, tím více míst
v zastupitelstvu získá.
Příklady: V Líbeznicích kandidují v roce 2014
do patnáctičlenného zastupitelstva obce dvě
strany – A a B.
Příklad 1: Volič označí křížkem pouze stranu
A v rámečku před názvem strany. Strana A obdrží
celkem 15 hlasů a každý její kandidát po jednom
hlasu. Strana B neobdrží žádný hlas.
Dokončení na str. 2

Komunální volby 10. a 11. října 2014

Milí čtenáři, občanky a občané Líbeznic,
mé čtyřleté funkční období se chýlí ke konci.
Za pár dnů proběhnou volby do obecního zastupitelstva. Nechci tento prostor využívat k volební
kampani. Nehodlám vyjmenovávat, co všechno se
podařilo a co se nepodařilo. Rád bych vás ale vyzval,
abyste využili příležitost vyslovit se ve volbách ke
směru, jakým se obec ubírala a jakým se ubírat
může do budoucna. Zůstat doma a nejít volit znamená prostě rezignovat na možnost zasáhnout
vlastním hlasem do života obce. Může se nám zdát
vzdálené spravování státu či kraje, ale dění v obci
každý z nás pozoruje každý den. Kdo zasedne na
radnici a jaký bude mít program, určí další změny v obci i jejich rychlost. To není nic vzdáleného
a neuchopitelného. Politiku na každé úrovni dělají
lidé. Pokud se po volbách poskládá zastupitelstvo
z osobností sledujících na prvním místě zájem obce
a navíc z osobností schopných a pracovitých, určitě
se to do kvality správy obce promítne. Právě zmíněné složení můžete svou volbou ovlivnit. Máte šanci
promluvit do budoucnosti svého nejbližšího okolí.
Nebudou se přitom sčítat stovky tisíc hlasů, ale jen
desítky a stovky. V takovém počtu má každý ještě
větší váhu. Jednoduše – přijďte volit.
Začátek září přinesl znovu ve velmi příjemné podobě další ročník Líbeznického posvícení a v líbeznickém kalendáři se objevila i jedna nová akce.
Nevymyslel ji nikdo na úřadě. Obec ji jen podpořila.
Týden po posvícení uspořádalo několik aktivních
a pro sport zapálených občanů spolu s líbeznickou
Stonožkou první ročník Líbeznického koloběhu.
Nešlo jen o dopolední unikátní závod, ale o celodenní sportovní „koloběh“. Areál škol ožil výkřiky
fotbalistů, volejbalistů i florbalistů a samozřejmě
ještě mocnějšími výkřiky fanoušků. Těší mě, že se
vedle kulturních akcí a tradičního Vejšlapu zrodila
nová veřejná sportovní akce. Jsem navíc přesvědčen, že šanci na dlouhou tradici bude mít právě ve
chvíli, kdy se o ni budou starat dobrovolně konkrétní lidé. Malá obec nemůže platit člověka, který
by všechny takové akce organizoval. Musejí vzejít
odspodu a obec jim pak má pomoci. Opravdu to
nejde bez nápadů, odhodlání a iniciativy občanů.
Přesně tak vzniká v obci život. Zaznamenal jsem
poslední dobou nářky, že se toho málo udělalo pro
jedny či pro druhé. Vždycky je co zlepšovat. Obec
ale děláme my sami. Ne ti druzí. Pokud opravdu
někdo chce přispět k lepšímu životu v obci, může
to udělat jako iniciátorka Líbeznického koloběhu
Monika Šponerová, nebo alespoň přijít s nápadem
či námětem. Musí něco pozitivního udělat. Rozhodně se to ale nedá zařídit nadáváním, vyčítáním
a sezením doma na gauči. Jsem moc rád, že Líbeznice mají štěstí právě na ty, kteří chtějí něco dělat,
zvednou se a udělají to.
S přáním mnoha aktivních dnů a šťastné ruky
v komunálních volbách.

v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin
volební místnost pro celé Líbeznice
– Komunitní centrum Archa v Martinově ulici

Přijďte volit!
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Váš starosta

Číslo měsíce: 1719 – počet lidí, kteří mohou v Líbeznicích v říjnu volit své kandidáty do obecního
zastupitelstva
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Dokončení ze str. 1
Příklad 2: Volič označí křížkem stranu A v rá
mečku před názvem strany, současně označí ve
straně B křížkem v rámečku před jmény tři kandi
dáty. Strana A obdrží celkem 12 hlasů (sníženo
o počet kandidátů označených v druhé straně), její
kandidáti na 1.–12. místě po jednom hlasu, strana
B obdrží celkem 3 hlasy, její označení kandidáti po
jednom hlasu.
Příklad 3: Volič označí na kandidátní listině stra
ny A v rámečku před jmény 8 kandidátů, na kandi
dátní listině strany B v rámečku před jmény 7 kan
didátů. Strana A obdrží celkem 8 hlasů a každý
její označený kandidát po jednom hlasu, strana B
obdrží celkem 7 hlasů a každý její označený kandi
dát po jednom hlasu. Označí-li takto volič více než
15 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný. Ne
platný volební lístek je i v případě, že volič označí
současně obě dvě strany (v rámečku před názvem
strany).
Příklad 4: Volič označí křížkem stranu B v rá
mečku před názvem strany a dále označí křížky
některé kandidáty této strany B, které chce upřed
nostnit. Strana B obdrží celkem 15 hlasů, k před
nostnímu označení kandidátů se nepřihlíží.

v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému po
bytu.
2. státní občan jiné
ho členského státu Ev
ropské unie, který ales
poň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně
18 let a je v den voleb
v této obci přihlášen
k trvalému pobytu nebo
přechodnému (má po
volení k trvalému nebo
přechodnému pobytu),
jemuž právo volit přizná
vá mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republi
ka vázána a která byla
vyhlášena ve Sbírce me
Pojďte k volbám. Foto -nazinárodních smluv (mezi
národní smlouvou je Smlouva o přistoupení České Francie, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lotyš
republiky k Evropské unii).
sko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo,
Občan jiného členského státu Evropské unie Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Ru
může hlasovat pouze za podmínky, že požádal munsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko,
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů, Švédsko, Velká Británie.

Kdo může volit do zastupitelstva obce:
1. státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je

a to do 8. 10. 2014.



3) Jaký očekáváte vývoj v otázce Letiště
Vodochody a jak se budete snažit ho ovlivnit?

ROZHOVOR

S čím jdou
do voleb?
Před čtyřmi lety položil otázky lídrům volebních kandidátek tehdejší místostarosta obce
a dobrovolný redaktor Líbeznického zpravodaje Radek Kraus. Abychom znovu zajistili
nestranné ladění otázek pro obě kandidující
uskupení, obrátila se redakce znovu právě
na něj. Také tentokrát směřovaly jeho otázky
k lídrům kandidátek.

Odpovídá lídr kandidátky ODS
a současný starosta Líbeznic
Martin Kupka.
1) Na jaké tři hlavní problémy v obci byste
se chtěl co nejdříve po volbách zaměřit?
Na prvním místě je vyřešení nedostatečné kapa
city základní školy. Pokud by se nepodařilo vybu
dovat nový pavilon, od září by nejméně dvě třídy
dětí neměly kam jít. Dalším velkým úkolem je sní
žení tranzitní dopravy v obci. Třetí prioritou je začít
s budováním zeleného pásu kolem obce.
2) Jaké se chystáte provést další nezbytné
kroky ke snížení tranzitní dopravy v obci?
Za nejpodstatnější v tuto chvíli pokládám vybu
dování sjezdové rampy z dálnice D8 ve směru na
Mělník. Řidiči musejí mít co nejsnazší a nejrychlejší
cestu po obchvatu. Nic se nedá dělat s tím, že je to
delší cesta. Musí být pohodlnější. Pak je možné
upravovat komunikace v obci tak, aby všem bylo
jasné, že nejsou určené pro tranzit. Mám na mysli
například zúžení komunikace v některých místech
ve prospěch chodníků či jejich zvýšení. V krátkém
čase vybudujeme zvýšený přechod u prodejny
Tesco, se kterým jsme museli čekat, až definitivně
přejde Mělnická ulice podél náměstí z majetku stá
tu na obec.
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Občané jiných členských států Evropské
unie: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,

Přijďte k volbám 10.–11. října 2014 – nenech
te za sebe rozhodovat druhé!
Lucie Vörösová

I naším vlastním přičiněním se podařilo zvrátit
původní rozhodnutí Ministerstva životního pro
středí a Letiště Vodochody už nemá kladné stano
visko EIA. Navíc soud rozhodl o vynětí mimoúrov
ňové křižovatky u Odoleny Vody ze Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje. Obojí vý
znamně oddaluje realizaci záměru. Nechci to za
křiknout, ale mohlo by to být opravdu dlouhé od
dálení.
4) Preferujete zapojení autobusové dopravy
do systému PID, nebo jste spíše zastáncem
současného stavu a proč?
Po zhodnocení všech kladů i záporů se stavíme
za zapojení všech linek na Prahu do systému PID.
(Podmínkou je samozřejmě to, aby autobusy kon
čily v Ládví, nikoli v Letňanech, jak zatím navrhuje
Praha 8.) Zkrátily by se intervaly mezi jednotlivými
spoji ve špičkách až na 5 minut. Zlevnilo by se ces
tování pro všechny, kteří v Praze využívají další dru
hy městské dopravy. Mohlo by to výrazně přispět
k tomu, že veřejná dopravu bude zase o něco
atraktivnější než individuální. To by samozřejmě
pomohlo i stále přetížené dopravě v obci.
5) Jaké vidíte možnosti přesunutí Sběrných
surovin z centra obce?
To je pro obec velký oříšek. Jde o soukromý ma
jetek a vlastník se zatím nechce o změnách příliš
bavit. Je to škoda pro něj i pro obec. Vlastně ani
příliš nerozumím motivaci a důvodům, proč sou
časné vedení Českých sběrných surovin nechce
najít vhodnější místo pro svou provozovnu. Sběrna
uprostřed obce je velký balvan na noze pro další
smysluplný rozvoj. Chtěli bychom, aby na tomto
místě vyrostly nové domy, kde budou i bezbariéro
vé byty s pečovatelskou službou.
6) Jakou vidíte cestu k navýšení kapacity
ZUŠ ze současných 120 dětí?
Je vůbec zázrak, že se před dvěma lety podařilo
prosadit na Ministerstvu školství otevření ZUŠ při
základní škole. Zkoušeli jsme několikrát i s Roma

Martin Kupka. Foto Petr Zaremba
nem Novotným ledy na ministerstvu prorazit a ka
pacitu navýšit. To se ale zatím nepovedlo. Pro ce
lou republiku platí stopstav. Budeme to znovu
zkoušet. Slibovat nějaký termín nebo dokonce
počet nových míst by bylo nezodpovědné.
7) Budete podporovat spolkový život v obci
a jak?
Hlavně vlastními aktivitami. Tím, že se na něm
budeme také podílet. Obec vybudovala Komunitní
centrum Archa. To byl velký krok k podpoře spol
kové činnosti. Chtěli bychom vybudovat ještě nové
Společenské a sportovní centrum, kde by byl pro
stor pro klubovnu skautů, pro stolní tenisty a pro
další aktivní lidi. Samozřejmě by přes den celý pro
stor sloužil i jako školní tělocvična. Ta současná pro
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Líbeznický

celou školu už nestačí. Je to ale samozřejmě
obrov
ské sousto. Bez dotace to nemáme šanci
realizovat.

vidím hlavní díl práce na lepší prevenci a snižování
kriminality.

8) Jaké jsou další možnosti ke snižování kriminality v obci?

9) Patří mezi vaše priority také ve spolupráci
s okolními obcemi vybudovat chodníky do Hovorčovic a Bořanovic?

Strážníci musejí být co nejvíce vidět v ulicích.
Státní policie nemá bohužel na obvodním oddělní
dost lidí, kteří by mohli působit v obcích celého
regionu. Sázíme ale na dobrou spolupráci s nimi
a na vlastní profesionální působení. Každý den na
chodí strážníci po obci nejméně 4 kilometry. V tom

Ano, snažíme se o to zejména kvůli lidem, kteří
chodí do práce v areálu Řempa či za prací a náku
py do JIPu. Potíž je v tom, že z celé cesty je jen
malý kousek v líbeznickém katastru. Většina po
zemků je v Bořanovicích a navíc v soukromých ru
kách. Váznou jednání s vlastníky. Znovu se ale bu

Za volební uskupení
Pro Líbeznice odpovídá lídr
kandidátky a 1. místostarosta
obce František Závorka

4) Preferujete zapojení autobusové dopravy
do systému PID, nebo jste spíše zastáncem
současného stavu a proč?
Odpovídá Tereza Svobodová

1) Na jaké tři hlavní problémy v obci byste
se chtěl co nejdříve po volbách zaměřit?
Mezi nejpalčivější problémy obce v tuto chvíli
patří nedostatečná kapacita školy v Líbeznicích.
Do školy se valí „tsunami“ vlna dětí ze školky
a obec má ze zákona povinnost zajistit jim místo
ve škole. Navíc Líbeznice slouží jako spádová obec
a provádí službu školní výuky i pro některé okolní
obce. Mezi hlavní priority tedy patří vybudování
nového pavilonu v areálu školy, dle schváleného
architektonického plánu – tzv. rondel.
Zklidnění dopravy patří také k hlavním téma
tům, které je potřeba řešit. Obchvat Líbeznic sice
přispěl k vyvedení části dopravy mimo obec, nic
méně bez řešení nového sjezdu u Zdib se doprava
v Líbeznicích – zejména v odpoledních hodinách –
nemá šanci zredukovat. Proto budeme tlačit na
státní instituce a na projektovou připravenost kři
žovatky, aby mohla být zrealizována co nejdříve.
Sdružení „PRO Líbeznice“ se chce plně věnovat
všem dotačním titulům, aby dokázali takto navýšit
rozpočet obce. Z těchto financí realizovat výstavbu
multifunkční sportovní haly, která umožní rozvoj
spolkových a sportovních aktivit.
Na další otázky jsem nechal odpovědět spolu
kandidáty sdružení „PRO Líbeznice“, protože pra
cujeme společně – jsme tým.

Zapojení do systému PID je pro nás zásadní, ne
jen v návaznosti příměstských spojů. Jedná se o vý
znamný posun v možnostech cestování do hlav
ního města a zpět. Chceme se dohodnout
s Městskou částí Praha 8 (metro Ládví), aby neblo
kovala tento záměr. Pak by autobusy mezi Líbezni
cemi a Prahou jezdily i mimo špičku v desetiminu
tových intervalech! Sdružení „PRO Líbeznice“
nebude souhlasit s variantou Praha 9 (metro Let
ňany). Nebyl by to pro naše občany přínos.

2) Jaké se chystáte provést další nezbytné
kroky ke snížení tranzitní dopravy v obci?
Odpovídá Jan Pour

V současné době je ZUŠ plně vytížena. Řešení
vidíme v dostavbě nového pavilonu školy, který by
měl být podle předpokladů otevřen k 1. 9. 2015,
pak je tu i prostor pro rozšíření kapacity ZUŠ.
Mimo to jsme hlavně pro podporu širší nabídky
zájmových kroužků ve škole.

Snížení dopravy v obci musí být komplexem
opatření. Jak již odpověděl František Závorka, zá
sadní je dokončení sjezdu u zdibské křižovatky.
Dále budeme podporovat bezpečnostní prvky
v dopravě, jako je budování zvýšených přechodů
v obci nebo úpravy přednosti v jízdě, které by
upřednostnily místní dopravu oproti tranzitu. Cí
lem sdružení „PRO Líbeznice“ není naprostá ne
průjezdnost obce, ale rozumné zklidnění dopravy .
3) Jaký očekáváte vývoj v otázce Letiště
Vodochody a jak se budete snažit ho ovlivnit?
Odpovídá Petr Honěk
V současné chvíli dle rozhodnutí ministra život
ního prostředí nemá autor záměru platnou EIA
(tzn. studii o vlivu na životní prostředí). To je
úspěch všech obcí a spolků, včetně Líbeznic, které
se v boji proti realizaci záměru angažují. Pokud by
to takto dopadlo, je téměř vyhráno. Nicméně roz
hodnutí je v odvolání u tzv. rozkladové komise.
Pokud by rozkladová komise nepotvrdila rozhod
nutí ministra, uděláme za sdružení „PRO Líbezni
ce“ vše pro to, abychom záměr blokovali v rámci
dalších kroků, jako územní řízení, stavební povole
ní či upozorňování na nesporná zdravotní rizika
spojená s realizací letiště Vodochody.
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deme snažit podpořit vedení Bořanovic, aby se
cesta k novému chodníku zkrátila.
10) Chtěl byste ještě dále obohatit kulturní
kalendář v obci, nebo je současný počet akcí
dostačující?
Na každý měsíc připadá jedna obecní akce orga
nizovaná kulturním výborem. Velmi aktivní je také
paní knihovnice. Myslím, že si dnes může každý
najít, co ho zajímá. Chceme ale akce dále zkvalit
ňovat. A určitě podpoříme ty, kteří přijdou s no
vým nápadem a iniciativou – jako byl třeba nedáv
ný Líbeznický koloběh.

5) Jaké vidíte možnosti přesunutí Sběrných
surovin z centra obce?
Odpovídá František Závorka:
Můžeme říct, že komunikace s touto společnos
tí je mimořádně obtížná a nevedla i přes enormní
snahy vedení obce k žádnému rozumnému cíli.
Nyní je ve Sněmovně zákon, který může zkompli
kovat ekonomické fungování sběrných surovin
a věřím, že přiměje partnera k dalšímu jednání.
„PRO Líbeznice“ již mají plán jako tuto oblast roz
vinout a prostředí v srdci obce zkulturnit. Projekt
počítá s bydlením a službami občanům.
6) Jakou vidíte cestu k navýšení kapacity
ZUŠ ze současných 120 dětí?
Odpovídají Roman Novotný a Jana Kode
tová

7) Budete podporovat spolkový život v obci
a jak?
Odpovídá Zdeněk Stibal
Spolkový život musí vzejít ze zájmu samotných
občanů a vedení obce by k tomu pak mělo vytvá
řet důstojné podmínky. V plánu je stavba víceúče
lové sportovní haly u fotbalového hřiště. Tato bu
dova bude sloužit nejen sportovcům, ale i jako
zázemí spolkům a sdružením. Ve výstavbě této
budovy vidíme klíčovou podporu volnočasových
aktivit pro naše občany. V rozpočtu také budeme
pamatovat na dotace na jejich fungování.
8) Jaké jsou další možnosti ke snižování kriminality v obci?
Odpovídá Rudolf Sedlák a Zdeněk Horák
Sdružení „PRO Líbeznice“ plánuje navýšit stavy
policie o jednoho muže. Myslíme si, že bezpečnost
je hlavně o přítomnosti policie v ulicích obce. Dů
ležité je stabilizovat současný sbor strážníků a roz
šířit a zkvalitnit kamerový systém. Ze zkušeností
z jiných měst víme, že v místech s kamerovým
systémem dramaticky poklesla kriminalita a hlavně

František Závorka – na začátku lipové aleje.
Foto -navandalismus. Dále budeme podporovat stavbu
nové hasičské zbrojnice včetně zázemí, to je také
prvkem zvýšení bezpečnosti v obci.
9) Patří mezi vaše priority také ve spolupráci
s okolními obcemi vybudovat chodníky do Hovorčovic a Bořanovic?
Odpovídá Iveta Voňková
Nepatří, není to prioritou sdružení „PRO Líbez
nice“. V rámci dokončení chodníků je priorita
uvnitř obce, např. chybějící část pro pěší a cyklisty
směrem na Bašť, a také mezi zahradnictvím a areá
lem Řempa, ta je však závislá na dohodě s Bořano
vicemi. Jako zásadnější vidíme obnovu původních
polních cest jako přirozených spojnic pro pěší
a cyklisty.
10) Chtěl byste ještě dále obohatit kulturní
kalendář v obci, nebo je současný počet akcí
dostačující?
Odpovídá Zdeněk Stibal
Kulturně-sportovní kalendář, co se týče počtu,
se nám zdá dostačující. Proto bychom se rádi za
měřili spíše na zvýšení kvality pořádaných akcí,
ono „méně může být někdy více“. Některé stáva
jící akce navštěvuje málo lidí, což je škoda. Sdru
žení „PRO Líbeznice“ chce také změnit financová
ní „Líbeznického posvícení“. Podle nás by mělo
být bez poplatku za vstupné. Rozpočet této akce
chceme naplňovat spíše zvýšeným nájmem od
prodejců a provozovatelů atrakcí a ne vstupným
od občanů.
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Kandidátní listina
SNK PRO Líbeznice

1. Kupka Martin Mgr.
38 let, ODS
starosta, Líbeznice

1. Závorka František Mgr.
58 let, BEZPP
úředník

2. Kettnerová Šárka
31, BEZPP
podnikatelka - květinářka

2. Honěk Petr MUDr. et JUDr.
39 let, BEZPP
náměstek ředitele VZP

3. Grunt František PhDr.
38 let, ODS
marketingový ředitel

3. Stibal Zdeněk
49 let, BEZPP
živnostník

4. Havlíček Jan Mgr.
41 let, BEZP, vedoucí
pracovník ve státní správě

4. Horák Zdeněk
57 let, BEZPP
skladový operátor

5. Ehrenberger Roman Ing.
48 let, ODS
soukromý podnikatel

5. Pour Jan
44 let, BEZPP
živnostník

6. Doubrava Michal
49 let, BEZPP
místostarosta, restaurátor

6. Voňková Iveta
44 let, BEZPP
úřednice

7. Karas Ivan Mgr.
33 let, ODS
obchodní ředitel

7. Novotný Roman PhDr.
52 let, BEZPP
učitel

8. Mikoláš Václav
62 let, BEZPP
důchodce

8. Polakovič Martin
49 let, BEZPP
dělník

9. Pokorný Michal
28 let, ODS
pracovník ve státní správě

9. Matajová Lenka
45 let, BEZPP
fyzioterapeutka

10. Svoboda Petr Ing. Ph.D.
38 let, TOP 09
pedagogický pracovník UK

10. Knejfl Václav
43 let, BEZPP
úředník

11. Srb Vratislav
62 let, ODS
podnikatel

11. Sedlák Rudolf
38 let, BEZPP
strážník

12. Hašková Blanka
39 let, BEZPP
podnikatelka - kadeřnice

12. Kodetová Jana
35 let, BEZPP
podnikatelka

13. Blecha Vladislav
50 let, ODS
zdravotní bratr

13. Bidlo Jiří
53 let, BEZPP
živnostník

14. Vörösová Nikola
26 let, BEZPP
specialistka péče o zákazníky

14. Svobodová Tereza
38 let, BEZPP
manažerka

15. Zarembová Pavla Ing. PhD.
42 let, BEZPP
OSVČ

15. Červený Jakub
35 let, BEZPP
elektromontér
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 TÉMA
LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ 2014
Letošní Líbeznické posvícení mělo přímo neuvěřitelné štěstí na po
časí – den před ním i den po něm pršelo, jen se lilo. Hudba v parku
Na Chrupavce a dobrá nálada více než dvou tisíc návštěvníků ale
v sobotu 13. září rozehnaly mraky. Reportáž z tradičního Líbeznického posvícení přinášíme tentokrát ve formě fotožurnálu.
Glosy pod jednotlivými fotografiemi nejsou sice možná tak vtipné, jako ty od
mladé zpěvačky Šárky, kterou jsme měli možnost na posvícení vidět, věříme
však, že samotné obrázky budou pro vás o to cennější, neboť alespoň na jedné
z nich určitě poznáte někoho ze své rodiny, sousedů, nebo dokonce sebe sa
motné....

Vstříc lepším zítřkům! Hitem letošního posvícení byla pro děti horská
dráha. A nejen pro ně.

Zábava ve dne... (Kolik sousedů jste na fotografii našli?)

Nescafé?!?!! To si děláte srandu!!!!
I letos přijela na posvícení, stejně jako na všechny ostatní
líbeznické kulturní akce, oblíbená pojízdná kavárna.

Tomu se říká zaslepení penězi. Nebo tullamorkou?
...i v noci...

Na své si přišel
opravdu každý...

Pavla Zarembová
Foto: Petr Zaremba
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TÉMA

Líbeznický koloběh
překvapil
Sobota 20. září patřila v Líbeznicích sportování. Konal se tu první ročník Líbeznického
koloběhu – netradičního závodu, který sám
sebe nebere úplně vážně. Dal navíc název celodennímu sportovnímu „koloběhu“.
Samotný závod probíhal v dopoledních hodi
nách. „Byl to první ročník – první pokus. Nečekali jsme, že dorazí
tolik lidí. Moc nás to
potěšilo,“ hodnotí
účast více než šede
sátky závodníků ini
ciátorka závodu Mo
nika Šponerová.
Koloběh
vznikl
podle svých otců
zakladatelů na mo
tivy pohádky o prin
cezně Koloběžce.
V tomto případě ale
nejde o to, že by
závodnici napůl šli
a napůl jeli. Závodí
Maskot závodu
vždy dvojice, jeden
v líbeznických barvách.
na
trať
vybíhá
Foto Václav Mikoláš
a druhý vyjíždí na
kole. Alespoň jednou se na celé trati musejí vystří
dat. Kdy to ale udělají a na jak dlouho, to pravidla
neurčují.

 líbeznické spolky
Líbeznický
zahrádkář 2014
Na letošním Líbeznickém posvícení se také
podle tradice dozvěděli všichni návštěvníci,
kdo nejlépe uspěl v soutěži Líbeznický zahrádkář. Líbeznická organizace zahrádkářů ji
vyhlásila spolu s obcí Líbeznice a s podporou
Zahradnictví Líbeznice na jaře letošního roku.
Soutěžilo se ve třech kategoriích – zahrada,
rozkvetlý truhlík a skalka. Na základě fotografií a vlastního posouzení.
Ceny pro vítěze věnovalo v podobě dárkových po
ukazů také už tradičně Zahradnictví Líbeznice pana
Radka Šmerdy – www.zahradnictvilibeznice.cz.
„Chtěli bychom, aby tato soutěž motivovala
každý rok líbeznické občany k co nejlepším za
hradnickým výkonům – k co nejlepší péči o bez
prostřední okolí svého domu. Je to dobrá cesta,
jak nepřímo přispět k tomu, aby byly Líbeznice rok
od roku krásnější,“ zdůraznil při předávání cen ví
tězům starosta Martin Kupka. Poděkoval mimo
jiné i Zuzaně Černé za rozkvetlé truhlíky v penzio
nu na náměstí, které dělají radost všem, kteří po
náměstí procházejí.
Výsledky letošní ročníku soutěže Líbeznický
zahrádkář:
Zahrada: 1. místo – Anna Hlávková, 2. místo
– Regina Hlaváčová, 3. místo – Renata Kosová.
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„Není zcela jisté, kdy se tato disciplína zapíše
mezi olympijské sporty a zda se jí to vůbec podaří,
bezpečně ale nachází své nadšené a udýchané
stoupence,“ říkal do mikrofonu líbeznický starosta
Martin Kupka, který se na jeden den proměnil ve
sportovního komentátora-amatéra.
Hned první ročník Líbeznického koloběhu při
nesl velmi kvalitní sportovní výkony. Trať dlouhou
10 km zvládl nejlepší pár za 36 minut a 55 vteřin.
Obdivuhodný byl zejména výkon běžce Tomáše
Koutného, který na kolo nasedl jedinkrát, a to pět
metrů před cílovou páskou. Líbezničtí sportovci
obsadili druhé (Eva Stránská a Michal Stránský)
a čtvrté místo. Bronzová medaile putovala do Jaro
měře. Zmíněné čtvrté místo obsadila dvojice se
známým líbeznickým sportovcem, běžcem na ly
žích a stolním tenistou Janem Vondrášem. „Jako
běžkaři mi chyběl sníh pod Beckovem. Ztratil jsem
navíc nejméně 5 vteřin, když jsem musel čekat na
přechodu pro chodce. Jinak to bylo výborné. Šel
jsem naplno,“ řekl hned po doběhu. Právě zmí
něných pět vteřin na přechodu sebralo Líbeznicím
bronzovou medaili. Což je v souvislosti se stále vel
kou dopravní zátěží obce příznačné i přízračné.
„Trať byla členitá a velmi zajímavá, asfalt střídal
terén, příjemné pasáže zase ty náročnější. Naši –
a počítám, že nejen naši – fyzickou zdatnost pro
věřil náročný kopec vedoucí do velmi hezké lesní
pasáže. Zkrátka, trať se nám velmi líbila a moc
jsme si ji užili,“ zhodnotil sportovní zážitek další
z „koloběžců“ Martin Vyšínský.
Dopoledním závodem ale sportovní den nekon
čil. Odpoledne byl na programu volejbalový turnaj,
fotbalový turnaj a do třetice i florbalový turnaj.
Ve dvě hodiny se pod energickým vedením Moniky
Šponerové tančila zumba.
„Chtěli jsme, aby se celý dne nesl ve znamení
sportovního ‚koloběhu’. Na své si snad přišli úplně

"Ja su tak šťastný." Foto Luboš Kovář
všichni včetně dětí, které tu měly navíc i malé do
pravní hřiště. Šipkaři přivezli do tělocvičny elektro
nický terč, na němž se hází první liga, líbezničtí
hasiči lákali u svého nového auta nové příznivce
hasičského sportu a obecní policisté učili děti stří
let ze vzduchovky,“ doplňuje za organizátora celé
ho dne, líbeznickou Stonožku, Miriam Kupková.
„Jedinou skvrnou na kráse byla průtrž mračen,
která přišla na samém konci, takže vyhlášení vítězů
odpoledních klání se už muselo odehrávat v tělo
cvičně. O to víc se nám to ale zapsalo do paměti.
Druhý ročník Líbeznického koloběhu za rok nic
neodvrátí,“ říká s nadšením a odhodláním sobě
vlastním Monika Šponerová.
Nejcennější trofej volejbalového turnaje získalo
líbeznického družstvo. Ve fotbale byli nejlepší kluci
z Březiněvsi, ale dvě líbeznická žákovská mužstva
jim po roce trénování dokázala důstojně čelit. Po
hár z florbalového klání putoval pro změnu do Li
biše.
-na-

Truhlíky: 1. místo – Zuzana Černá, 2. místo
– Jitka Dudková, 3. místo – Lucie Němcová.
Skalka: 1. místo – Ludmila Horáčková, 2. místo
– Jarmila Procházková, 3. místo – Zuzana Mo
láčková..
-mk-

Hned při úvodním představování se ukázalo, že se
na unikátním příměstském táboře Nezmar sešli
Kosmonauti, Hamburgrové, posádka ze souhvězdí
Krystalů, obyvatelé Černé díry a dva poslední Fufi
tuňáci. Ještě pozoruhodnější navíc bylo, že všichni
tito vesmířané byli zároveň dětmi z Líbeznic a nej
bližšího okolí.

Návštěva z vesmíru
na táboře Nezmar
2014

Celý týden se pak posádky snažily ukázat ná
vštěvníkům ze Sluneční soustavy, jak vyspělé jsou
jejich země – co všechno jejich obyvatelé umí. Po
sádky poměřovaly síly ve zručnosti, invenci, vytrva
losti i mrštnosti, bez které se nikdo ve stavu beztíže
neobejde. Zmíněnou zručnost si trénovaly např. při
výrobě nejdrobnějších předmětů – vyráběly speciál
ní gumičkové náramky, přívěšky z fima nebo korál
ků. Každý den absolvovali vesmířané galaktický
výcvik v terénu, kdy museli prokázat, že dokáží bez
úrazů proběhnout i rojem meteoritů (při fotbale
a míčových hrách), že jsou schopni ovládat lunární
vozík (pedelo) nebo zvládnout dešifrovat zakódo
vanou zprávu. Součástí týdenního výcviku bylo
i zvláštní školení ve znalostech přilehlého vesmíru
v petřínské hvězdárně, mnohé se posádky dozvě
děly také prostřednictvím pohádek o putování ves
mírem s Ládínkem. Problémy zrcadlení a zakřivení
prostoru vyzkoušely na vlastní kůži v zrcadlovém
bludišti. V programu nechyběl ani blok věnovaný
jiným vesmírným bytostem – při hrátkách s caniste
rapeutickými pejsky se všichni nejen poučili, ale
i zasmáli.

„Pííííííí – pííííííí-pííí-pi-pi-pi!“ Takové zvuky se
ozvaly jedno srpnové ráno v komunitním
centru Archa. Nebyly to myši, ani kuřátka, ba
ani domlouvání nějaké maminky své rato
lesti o dodržování pitného režimu.
Do Archy totiž zavítala delegace z vesmíru! Prý
čidla jejich létajícího talíře zachytily přítomnost ji
ných vesmírných posádek, a tak se přišli seznámit!

Podle odezvy malých vesmírných mořeplavců se
týdenní tábor se Stonožkou vydařil. Dárky od ná
vštěvníků ze Slunečné soustavy – létající talíře se
jmenovkou – jim budou tuto zajímavou návštěvu
ještě dlouho připomínat.
Optimistická černá díra. Foto -mk-

Miriam Kupková
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 ROZHOVOR
Tři věže – není
to moc?
Zateplení zdravotního střediska se chýlí ke
konci. Necelý měsíc zbývá do dokončení rekonstrukce Domu služeb a jen o pár týdnů
déle se bude pracovat na obecním úřadě.
Za lešením se už pomalu rýsují nové proporce obou budov v centru obce. A vzbuzují
otázky, diskusi i odmítnutí.
Nová podoba všech tří budov je dílem architek
tonického atelieru M1. Uspěl se svou nabídkou ve
výběrovém řízení. Jeden z autorů a vůdčích archi
tektů Ateliéru M1 Jan Hájek odpověděl na několik
mírně provokativních otázek.
Líbeznice budou mít nově tři výraznější
věže. Nejvyšší a dominantní zůstane kostelní
věž. Pod ní ale rostou další dvě. Není to na malou vesnici trochu moc?
Vaše obec bude tím, čím ji budete chtít mít. Sku
tečností je, že Líbeznice mají dva a půl tisíce obyva
tel, kteří jsou svobodní a žijí městským způsobem.
Městská technická a sociální infrastruktura je nato
lik rozvinutá, že Líbeznice patří k významným stře
diskům oblasti. Díky občanské vybavenosti mají roli
lokálního centra pro spádové, méně vybavené
obce. V Líbeznicích je škola, zdravotní středisko,
pošta, sportoviště a v neposlední řadě aktivity, vy
tvářející pracovní místa v oblasti služeb. Toto roz
hodně nejsou znaky „malé vesnice“.
Je pravdou, že Líbeznice byly – podobně jako
většina sídel – založeny v kolonizační době. Tato
sídelní jednotka měla za úkol obdělávat půdu. Také
je pravda, že tradičně se radnice stavěly jenom ve
městech a městečcích. Je ale také nutné říci mno
hem zásadnější věc. Radnice vždy patřily k nejvý
znamnějším stavbám, jak po stránce společen
ského významu, tak po stránce architektonické,
protože v nich měšťané (tj. svobodní obyvatelé)
vyjadřovali a vykonávali svá práva, smysl pro spra
vedlnost i vztah ke kultuře. Radnice vyjadřovaly
úsilí obyvatel o dosažení svobod a o získání vlastní
samosprávy. Český historik a publicista Cyril Mer
hout píše, že „radní dům byl nejpřednější ve městě,
byl to představitel měšťanské samosprávy, žití poli
tického, záruka a útočiště právní bezpečnosti oby
vatelstva“. V radnicích se kromě výkonu správy rea
lizovala i další veřejná činnost, takže měly i funkci
soudní, tržní, šenkovní, byla zde městská strážnice

Při stavbě věže na Domě služeb. Foto -mk-
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Jan Hájek přibližuje úpravu obecního úřadu. Foto –mka zbrojnice, i váha, solnice, věznice a obydlí měst
ských zaměstnanců, konaly se zde společenské
události a slavnosti. Dnes bychom řekli, že radniční
domy jsou vlajkovou lodí obce, její ikonou a určo
vatelem kvality obce.
Významnou líbeznickou veřejnou budovou
je také bývalý statek rodiny Srbových, který byl
v 19. století vystavěn s veškerou péčí v neorene
sančním stylu. Tento reprezentativní dům svým ar
chitektonickým řešením vyjadřoval vůli po kultuře
a snahu kultivovat společnost. Bohužel jeho vzne
šenost byla setřena jezéďáckou přestavbou a ná
sledně reklamními panely raně kapitalistického
období. Návrat k původnímu architektonickému
stylu již není možný, a proto jsme se rozhodli pro
autorský postoj, který v rámci možností navazuje
na tradici kulturního směřování připomenutím pů
vodní neorenesanční stavby.
Proto na otázku „zda to není moc“ odpovídám
jen, že svým konáním pouze držíme historicky vy
tčenou linii.
Jakou funkci má mít nová věž na Domě služeb?
Líbeznice jsou obcí s osmisetletou historií. Věko
vitost, historie, kultura stavění a dlouhý dějinný
vývoj jsou největším bohatstvím našich měst. Líbez
nice jsou zasaženy prudkým rozvojem po roce
1989, který vytvořil po obvodu obce prstenec sí
delní kaše. Naštěstí mají díky svému stáří historické
jádro. To uchraňuje obec od
toho, aby se stala pod nárazem
hromadné výstavby vilových
čtvrtí bezbřehým anonymním,
nekonečným sídlištěm. Historic
ké jádro jako svorník periferií
drží obci formu a určuje její jedi
nečný vizuální charakter. Ten by
se měl nejen chránit jako rodin
né stříbro, ale i spolu s bytně
ním průměrné stavební pro
dukce po okrajích obce také
posilovat. Jednoduše řečeno,
zkvalitňujeme centrum jeho do
tvářením, navazováním na to
nejlepší z našich tradic, opravo
váním poškozených původních
architektur a stavebních forem,
obnovou původních veřejných
prostorů.

Nová věž na domě služeb je jedním ze tří prvků,
jimiž je vyjádřeno centrum, neboť tyto věže vyme
zují historické jádro. Věž symbolizuje úřad, zjedno
dušuje orientaci v obci a vytváří logo města. Díky
tomuto jednoduchému orientačnímu prvku každý
ví, kde je centrum, kde je úřad, ale také každý po
zná Líbeznice z odstupu jen podle siluety. Líbeznice
jsou tak identifikovatelné díky kompozici tří věží,
které vytvářejí jejich charakteristický znak. Obyva
telé tím mají možnost identifikovat sami sebe, mo
hou se ztotožnit se svým místem žití a mohou
k němu přilnout. Funkcí věže je nést tento význam.
Jaké by měly být proporce rekonstruovaných budov vůči okolí?
Kompozice ve vztahu k obci jako celku je navrže
na tak, aby věže administrativního centra byly nižší,
a tudíž v podřízeném postavení vůči věži kostela,
která je v této hierarchii první dominantou města.
Tomuto vyjádření pomáhá již daná topografická
situace, kdy duchovní centrum je situováno na ná
vrší, zatímco administrativní správní centrum leží
v níže položené části obce.
O pár metrů povyroste i věž na obecním úřadě. Není to zbytečné?
Úřad již věž má z historického období. Bohužel
ztvárnění radnice bylo roztříštěné a poškozené růz
nými zásahy. Objekt zároveň leží v ďolíčku a k do
vršení všeho byl před budovou vybudován přejezd
přes potok se zvýšeným nájezdem, takže radnice se
stala zcela poníženou. Když jsem měl navštívit rad
nici poprvé, nemohl jsem ji najít. Třikrát jsem přejel,
než se mi podařilo po telefonu zjistit její polohu.
Zkrátka nebyla vidět. Je pravda, že před třemi lety
se budova ztrácela za křovím, které již zmizelo, nic
méně objekt významu radnice by měl mít v archi
tektonickém smyslu zajištěnu svou úctyhodnost
určitou monumentalitou, a k tomu patří i správné
dimenze, včetně správných výšek. Radnici, která
není vidět, nemůže brát nikdo vážně. Kromě toho
bych byl rád, kdyby kromě vedení obce měli radost
všichni obyvatelé. Je mi líto, že se lidé v naší zemi
neumějí povznést a často zůstávají podmračení ve
škarohlídské ulitě. V zemích se silnou tradicí propo
jení obyvatel s architektonickým děním a de
signem, jako například ve Francii nebo Itálii, se lidé
těší z toho, že vzniká něco nového, dokáží si užít
svou zvědavost, bavit se a zároveň se naučit nové
mu pohledu na věc.
Dokončení na str. 8
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Dokončení ze str. 7
Obecní úřad má teď i kvůli tvaru oken dvě
oddělené části. Má to nějaký význam?
Ano. Pracujeme zde totiž se srostlicí dvou histo
rických budov. Proto jsou uvnitř budovy polopatra.
Obě budovy mají dnes jednotně provedenou fasá
du, což je matoucí, ale při pečlivější prohlídce je
patrné, že jsou to jakási dvojčata. Tato zajímavá
zvláštnost je námětem pro design fasád. Struktura
a reliéfy omítek budou na budovách rozdílné, stej



mÍstopis

OBECNÍ BUDOVY
Obecní úřad
Nejstarší údaje o nemovitosti čp. 43 v blízkosti
Makůvky jsou ze 16. září roku 1871, kdy ji koupili
manželé Antonín a Barbora Denkrovi. V domě byla
umístěna kovárna. Rodina Denkrova vlastnila
dům do roku 1934, kdy jej prodala Bedřichovi
a Boženě Gartnerovým. Po II. světové válce byl ma
jetek rodiny Gartnerových konfiskován. V roce
1945 nejprve jedna polovina nemovitosti, druhá

ně jako okna, nicméně barevnost bude jednotná.
Řemeslo architekta je celkem útrpné, neboť se ni
kdy nikomu nezavděčíte, a tak se snažíme v ná
vrhu vždy něco vymyslet, co nás baví, vnitřně zají
má. V tomto případě je to určitá rafinovaná hra,
kdy některé prvky budovu rozdělují, jiné spojují.
Zkrátka dvojjedinost.
Obec chtěla využít dotační příležitost a spolu se zateplením trochu upravit i vzhled budov. Není to ale příliš náročný zásah? Čemu
má ta změna sloužit?

později – dne 26. února 1946. Konfiskace proběhla
podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.
Dalším vlastníkem budovy se stal stát, od kterého jej získala obec. V domě umístila své správní
centrum. Jako obecní úřad slouží dodnes. V minu
losti zde byla i Místní lidová knihovna.

Dům služeb
Vznikl přestavbou obytné budovy, původně
statku, ke kterému náležel dvůr, stodola, chlévy,
polnosti, pastviny a zahrada. V záznamech z roku
1860 figuruje jako majitel Franz Srba. Od roku1910
pak objekt vlastnil Václav Srba.
Rodina Srbova v něm hospodařila do roku 1935,
kdy jej prodala rodině Schoenbauerových. Od nich

Domnívám se, že právě to obec udělala skvěle,
protože výsledek v poměru k vynaloženým pro
středkům přinese výrazně vyšší hodnotu. Dobrým
výsledkem by byla již pouhá samotná provozní
úspora vyplývající z nižší spotřeby energií zateple
ných budov. Líbeznice ale získají bonus tím, že se
podaří povznést krásu centra obce. Jestliže úřad
zušlechťuje první domy v obci, zvyšuje tím hodno
tu obce a tím i hodnotu všech nemovitostí v obci.
Věřím, že až si srovnáte fotografie stavu „před“
a „po“, bude to zřejmé. Těšte se!
-na-

jej po druhé světové válce koupil Místní národní
výbor, aby zde vybudoval centrum služeb pro obča
ny. V 80. letech 20. století byly Líbeznice středisko
vou obcí, která zajišťovala servis služeb i pro ostatní
obce regionu.
Historická   budova se zvýšeným přízemím byla
rozšířena o jedno podlaží. Po dokončení rekon
strukce našla v objektu své místo středisková
knihovna, mandl, textil, prodejna potravin, papír
nictví, kadeřnictví, drogerie, služebna záchranné
služby a kancelář drobné provozovny, kterou
úspěšně vedl pan Václav Stříbrský.
Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

 OBECNÍ POLICIE
Zadrženi dva pachatelé
trestných činů v dopravě
Dne 12. září 2014 zjistila v dopoledních hodi
nách hlídka obecní police v Družstevní ulici v Líbez
nicích havarované osobní motorové vozidlo Škoda
Octavia, jehož řidič nezvládl řízení na mokré vozov
ce a narazil do zděného plotu u domu. Řidič se na
cházel na místě dopravní nehody a za pomoci zná
mých se snažil vozidlo z místa dopravní nehody
odstranit. Při komunikaci s hlídkou obecní policie
byl z jeho dechu cítit alkohol, proto byl vyzván
k provedení dechové zkoušky, která ukázala hod
notu 1,48 promile alkoholu v dechu. Řidič vozidla
byl dále vyzván, aby setrval na místě do příjezdu
hlídky státní policie. Na místo byl dále přivolán vý
jezd HZS Neratovice k odstranění úniku provozních
kapalin z vozidla.
Dne 15. září 2014 prováděla hlídka OP Líbeznice
měření rychlosti vozidel v obci Bašť, kdy ve
13.36 h bylo zastaveno osobní motorové vozidlo,
jehož řidič jel rychlostí 83 km/h, a to v úseku, kde je
povolena 50 km/h rychlost. Řidič vozidla předložil
hlídce pouze občanský průkaz a dále uvedl, že řidič

 poděkování
Poděkování panu Lubomíru
Nešporovi z Měšic
Manželé Renzovi z Líbeznic děkují panu Lubomí
ru Nešporovi z Měšic. V sobotu 20. září si vyjel otec
Hynek Renza na krátkou vyjížďku na kolech se svý
mi třemi syny z Líbeznic do Měšic. Projížděli po
dlážděném chodníku vedle pole a dva starší synové
jeli napřed. Jako tradičně měli počkat na konci
chodníku při vjezdu do Měšic.
Tentokrát ale nejstarší syn, sedmiletý Adam,
nezvládl řízení svého kola a vjel do silnice, kudy
zrovna projížděl pan Lubomír Nešpor, školník z lí
beznické základní školy. Díky obezřetné jízdě
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Havárie v Družstevní ulici. Foto Rudolf Sedlák
ský průkaz nevlastní, protože mu byl udělen zákaz
řízení. Hlídka obecní policie provedla lustraci uvede
né osoby v evidenci řidičů, kdy bylo skutečně zjiště
no, že „řidič“ má vysloven zákaz řízení do června
2015. Následně byl muž převezen na OOP PČR
Odolena Voda k dalšímu opatření ze strany PČR.

V obou případech jsou výše uvedení podezřelí ze
spáchání trestných činů a od policejního orgánu si
vyslechnou obvinění z přečinu ohrožení pod vlivem
návykové látky v prvním případě a ve druhém pří
padě za maření výkonu úředního rozhodnutí.
Rudolf Sedlák

a předvídavosti pana Nešpora srážka skončila jen
drobnými odřeninami. Opatrnost pana Nešpora
uchránila Adama před zraněními, která mohla být
za jiných okoností velmi vážná.
Manželé Renzovi srdečně děkují panu Nešporovi,
jeho ženě a synovi, kteří u nehody byli, a všem,
kteří se z okolí místa nehody přidali a pomohli si
tuaci řešit.

 vzpomínka

 POZVÁNKA
Mateřské centrum Lodička srdečně zve všechny
maminky se svými ratolestmi na otevření herny
v Komunitním centru Archa – ve čtvrtek 9. října
2014 v 9.00 hodin. Na všechny nové i staré známé
se moc těšíme!

Kdo v srdcích žije,
neumírá…
Dne 29. září by se dožil 90 let náš
tatínek a dědeček pan Milan Pospíšil.
Vzpomínají dcera Dáša s rodinou.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme zářijovým jubilantům: Zajíček Věn
ceslav – 85 let, Böhmová Marcela – 70 let, Nová
ková Božena – 70 let, Horáček Pavel – 70 let.
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všechny srdečně zve na

VÍTE, KDO JE KOSPRD?

Pøijïte na setkání
s autorkou knihy Kosprd
a Telecí a scénáøù k seriálu
Pojišovna štìstí, filmu
Svatba na bitevním poli
a Veèerníèku O Kanafáskovi

zpravodaj č .

LÍBEZNICKÝ
BAZAR
možnost nákupu i prodeje hraček,
dětského oblečení, kojeneckého
zboží a sportovního vybavení
pro děti
Informace a registrace prodávajících:
mclodicka@seznam.cz, tel.: 739 353 723
POČET MÍST OMEZEN!

O psaní scénáøù a knih
s Evou Papouškovou

SE
NA VŠECHNY

MOC TĚŠÍME!

Pondìlí 20. 10. 2014 od 18.30 hodin
v komunitním centru ARCHA

VSTUP ZDARMA
Tento projekt se uskuteèòuje
za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR.

KDY?

KnihovnaLibeznice

KDE?

www.knihovna.libeznice.cz

v sobotu 4. října
od 13.00 do 16.00 hod.
v tělocvičně ZŠ Líbeznice

Stonožka Líbeznice, o. s. srdečně zve všechny příznivce společenského tance na

Taneční večery
pro dospělé
Tančit se bude pod vedením
zkušených tanečních mistrů
každou neděli
▶ mírně pokročilí: 18.00–19.30
▶ začátečníci: 19.30–21.00
v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice.
První Taneční večer se uskuteční
5. října 2014.
Kurz zahrnuje celkem 10 lekcí.
Cena: 2 900 Kč za pár.
Dress Code: semi casual.
Více informací
na www.stonozka.net

Udělejte si radost
a pojďte si v neděli
s námi zatančit!
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PŘEDVOLEBNÍ GRILOVÁNÍ
Přijďte si popovídat se starostou Martinem Kupkou
a se svými sousedy na kandidátce ODS o budoucnosti obce.
•
•
•
•

Co chceme udělat pro lepší život v Líbeznicích?
Jak se vypořádáme s nedostatečnou kapacitou školy?
Co uděláme se stále intenzivní dopravou v obci?
Jak je na tom projekt rozšíření Letiště Vodochody?

V neděli 5. října 2014 od 16 hodin v parku Na Chrupavce.
Grilované občerstvení zajištěno. Všichni jste zváni.

Komunální volby 10.–11. října 2014

Sdružení
nezávislých
kandidátů
PRO VÁS
PRO LÍBEZNICE
Přijďte 10. a 11. října k volbám a podpořte
kandidáty sdružení nestraníků Pro Líbeznice.

www.prolibeznice.cz
nábytek z masivu, schodiště
stoly, pergoly, kuchyně, vestavěné skříně

KVALITNÍ VÝROBA
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21 LET NA TRHU
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D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz
www.dkgips.cz
Classic 039 100 mm
role 10,92 m2

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
Víceúčelová izolace v rolích.
nářadí (ruční i elektro)
Vhodná do šikmých střech,
služby (doprava, montáž, poradenství,
příček, předstěn, stropů
a podhledů.
zápůjčky aj.)
lambda λD = 0,039 W/mK
...těšíme se na vaši návštěvu

TP 115 40 mm
balení 15,625 m2

Nobasil FKD 100 mm
balení 2 m2

Víceúčelová izolace ze skelné
vlny balená po deskách.
Vhodná do šikmých střech,
příček, předstěn, stropů
a podhledů.
Rozměr desek: 625 × 1250 mm.
lambda λD = 0,037 W/mK

Fasádní izolace z kamenné
vlny balená po deskách,
podélná vlákna.
Použití: kontaktní fasády.
Rozměr desek 500 × 1000 mm.
lambda λD = 0,039 W/mK
(v kontaktních fasádách)

(Pozn.: čím nižší hodnota lambda λD,
tím více izoluje)

e-shop

(dkgips.cz)
(DK Gips)
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Kalendář akcí
pro rok 2014

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU

30. 11. Vánoční trhy, koncert
		 v kostele sv. Martina
24. 12. Vánoční punč

tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz
konzultace a zaměření ZDARMA

SPORTOVNÍ A DĚTSKÉ CENTRUM

CHCETE UMĚT PLYNULE
KONVERZOVAT?

ZÁPIS
DĚTÍ

VEČERNÍ KURZY PRO
DOSPĚLÉ V ZŠ LÍBEZNICE!

do kroužků
září 2014

angličtina,
němčina,
francouzština,
španělština

ALPINNING™ • BOSU • ZUMBA • PILOXING • pilates • dětské aktivity
kurzy redukce a formování • indoor cycling • posilovna • masáže

bík Pul
y klub
sík
Bab

V ZÁŘÍ OPĚT OTEVÍRÁME NOVÉ
KURZY RŮZNÝCH ÚROVNÍ

• KLU
KL
KLUBÍČKO
‒ CVIČENÍ NEJMENŠÍCH

• FLORBAL

• MIN
NITANE
N
ITANEČKY
Č
MINITANEČKY

• ZUMBATOMIC

• SPOR
RTOVKY
SPORTOVKY

• AEROBIC

• BOJ. UMĚNÍ ‒ PŘÍPRAVKA

• STOLNÍ TENIS

• JUDO

• JÓGA

• KARATE

• GYMNASTIKA ‒ PŘÍPRAVKA

U Parku 1, Praha 8-Březiněves, tel.: 775 384 818, 774 271 713, info@fitpuls.cz, www.fitpuls.cz
inzerce_180x100_TISK.indd 1

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

Hledám ke koupi dům nebo byt
v okolí Líbeznic do 15 km.

VÝUKOVÉ CENTRUM ANGLIČTINY

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

8/25/2014 3:14:22 PM

Možno hotovostní platba.
Za každý tip moc děkuji.

Anglicky 4x rychleji

Tel.: 604 370 077

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

Líbeznické stavby
✽

Stavby RD „na klíč“, stavby RD do hrubé stavby
✽ Zateplování budov, fasády
✽ Zednické a dokončovací práce
✽ Zámkové dlažby, terénní úpravy

Tel.: 775 125 804
www.libeznickestavby.cz
info@libeznickestavby.cz

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

!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
Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice • náklad 1200 ks • distribuce zdarma • tisk: M ART print, s. r. o.
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