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AMATÉRSKÉ DIVADLO

Na 80 sousedů a tetiček se sešlo 15. 5. t.r. v 
restauraci „U hřiště“, aby si připomněli zalo-
žení OB. V pěkně upraveném sále jsme vzdali 
poctu všem předchůdcům a uctili památku 

položením květin na hroby našich rychtářů, 
sousedu Pelcovi, sousedu Jelínkovi, sousedu 
Kulhánkovi a pantatínkovi Košinovi. Tetička 
Vörösová ve své zprávě syndika informovala 
přítomné o práci místních baráčníků za 
70 let jejich trvání. Bylo jí hodně a tento 
spolek přispíval vždy ke kulturnímu dění 
v naší obci. K dobré pohodě přispěly naše 
tetičky připraveným pohoštěním. Napekly 
koláče, které všem chutnaly. Zaskvěly 
se kroje a svérázy, znak našeho spolku. 
Vládla dobrá nálada a nikomu se nechtělo 
ani domů. Podpořit nás přišlo 5 OB, patří-
cích pod XVI. župu K. H. Borovského, 
a za to jim patří naše upřímné poděkování. 
Konšelstvo OB děkuje za peněžní dar od 
OÚ Líbeznice, předaný panem B. Kubíkem. 

Děkuje za zdravici Zahrádkářů, přednese-
nou přítelkyní L. Horáčkovou. 
Upřímně děkujeme paní A. Severové z Báště 
za darování kroje „ České Mařenky“. Je to 
dar pro nás nejcennější a budeme ho opatro-
vat tak, aby zůstal i našim nástupcům.

Syndička Věra Vörösová
 

číslo 4 • ročník 2 • 2004

MISS REGIONU

OBEC BARÁČNÍKŮ V LÍBEZNICÍCH OSLAVILA 70 LET OD SVÉHO VZNIKU.

  V naší obci začal působit amatérský divadelní 
soubor "Divocí andělé", ve kterém  hrají pouze 
ženy, protože prozatím muži  zájem  si zahrát 
neprojevili.
   24. 4. 2004 byla uvedena muzikálová show  
Jeptišky od D. Goggina   v divadle "U kouzel-
níka". Kdo se nemohl   jít na toto představení 
podívat, má ho možnost  zhlédnout koncem září.
   Soubor hledá do svých řad nové herce 
a herečky, kdo by měl zájem si s námi zahrát 
nebo i jinak vypomoci, obraťte se prosím na paní 
Alenu Češkovou, tel.: 606879582.

V neděli 30. května proběhla pod záštitou 
Obecního úřadu volba Miss Regionu. Do 
této soutěže se mohly přihlásit dívky od 16 
do 30 let z okolních obcí, které jsou součástí 
našeho mikroregionu Povodí mratínského 
potoka. Po dvou výběrových předkolech 
se do finálového galavečera, který se konal 
v divadle kouzel Pavla Kožíška, probojovalo 
jedenáct dívek. Z naší obce v této jedenáctce 
byly dvě dívky, Barbora Mlčochová a Šárka 
Jelínková, kterým touto cestou děkujeme za 
bezvadnou reprezentaci naší obce.
V porotě mimo jiné zasedla i bývalá Miss 
Europe Monika Žídková, modelka Martina 
Poulíčková, Miss ČR Kateřina Stočesová, pěti-
násobná mistryně ČR v účesové tvorbě Blanka 
Hašková, český "Copperfield" Pavel Kožíšek 
a nejmenší český herec Jiří Krytinář. Celým 
galavečerem nás provázel a bavil moderátor 
Slávek Boura a o krásné účesy všech soutěží-
cích se po celou dobu staral salon Hair Area 
Praha Adély Krysmanové a Blanky Haškové. 
V první disciplíně dívky předvedly novou 
kolekci šatů známého módního salónu MS 

Model Strakovi, a my jsme měli možnost 
vidět, jak sluší krásným dívkám krásné šaty a 
jak se v nich umí pohybovat. Pak následoval 
"rozhovor" s moderátorem Slávkem Bourou, 
který nezřídka kdy uváděl soutěžící svými 
otázkami do rozpaků. Dále nám soutěžící ve 
volné disciplíně ukázaly co umí. Od zpěvu, 
přes tanec, step až po hru na klavír.

Jaká by to však byla 
volba Miss bez pro-
menády v plavkách? 
I tento úkol zvládly 
všechny dívky na 
jedničku a předvedly 
novou letní kolekci 
firmy Litex.
Nutno také zmínit, 
že i program mezi 
jednotlivými disciplí-
nami byl velni pes-
trý. Zazpívat přijela 
Leona Machálková 
nebo Jarek Šimek, 
tančili mistři v elec-
tric buggy The Robots
a úžasnou kouzel-
nickou show před-
vedl Pavel Kožíšek 
s Martinou Poulíčkovou. A tak skoro po 
čtyřhodinovém maratónu došlo na vyhlášení 
výsledků nejen poroty, ale i diváků v sále, 
kteří během přestávky v programu rozhodli 

o titulu Miss sympatie regionu. 
A jak to všechno nakonec dopadlo? 
Královnou galavečera a držitel-
kou titulu Miss regionu se stala 
sedmnáctiletá Zdeňka Šerclová 
ze Sluh, první vicemiss se stala 
Barbora Mlčochová z Líbeznic a 
druhou vicemiss Marie Štumfová 
z Klecan. Titul Miss sympatie regi-
onu získala Martina Kuprychtová 
z Měšic. Po dlouhotrvajících ova-
cích a pózování fotografům pozva-
ných časopisů a deníků se dívky 
odebraly na raut, který probíhal 
v Restauraci U kouzelníka.
Ještě pár otázek od redaktorky 
časopisu Rytmus života, póza 

pro fotografa týdeníku Šťastný Jim 
a šťastná první Miss regionu a deset 
unavených, ale spokojených dívek 
s novou zkušeností se kolem půlnoci rozjelo 
do svých domovů.

Lída Žemberyová
•Rozhovor s Miss regionu najdete na straně 3•

 P Ř I J Ď T E  NA

LÍBEZNICKÉ
POSVÍCENÍ!

Představte si, že už zase se můžete těšit 
na naše zářijové posvícení. Odehraje se 
přesně V SOBOTU 18. ZÁŘÍ 2004 již od 
11 hodin. Akci tentokrát spolupořádáme 
s rádiem Blaník a jeho moderátorem Vláďou 
Slezákem. Z bohatého programu soutěží pro děti 
i dospělé bychom chtěli vybrat například od 12:00
do 13:00 hodin přímý přenos ze Sobotní návštěvy 
rádia Blaník se slavnou osobností živě z Líbeznic, 
vystoupení Pavla Kožíška, divadelní představení 
a ohnivou show Ve jménu růže, sestavování 
sluníčka rádia Blaník a nebo zlatý hřeb odpo-
ledne – vystoupení Pavla Bobka. Toto jsou pouze 
zlomky z bohatého programu, který se vám bude 
určitě líbit. Příjemný den zakončí stejně jako loni 
Taneční večer. Samozřejmostí bude opět soutěž 
O Líbeznický koláč, opět zveme všechny k účasti.
Celý den budete moci také navštívit spoustu 
stánků s výrobky lidových řemesel, občerstvením 
a pouťové atrakce, kterých bude ještě více než 
loni.
Rádi bychom také připomněli, že letos bude 
pouť s atrakcemi probíhat již od pátečního odpo-
ledne do nedělního podvečera. Jste proto srdečně 
zváni k jejich návštěvě!
Zmíněný program je pouze malou částí toho, 
co jsme letos pro vás připravili. Nechte se proto 
dalším překvapit a hlavně, udělejte si ve vašem 
kalendáři ke dni 18. září 2004 poznámku - 
Posvícení v Líbeznicích.
Srdečně zveme nejen všechny naše občany, ale 
i další z okolních obcí.
Děkujeme tímto také panu Kožíškovi, který nás 
s rádiem Blaník zkontaktoval.

Srdečně zve VKSV

Za desetiletí existence naší 
organizace jsme navštívili mnohá 
zajímavá místa Čech i Moravy. 
Tentokrát  byly cílem našeho 
putování východní Čechy. První  
zastávkou byl skanzen Veselý 
Kopec. Jedná se o rozsáhlý kom-
plex lidových staveb z východních 

Čech, včetně technických pamá-
tek na vodní pohon jako je mlýn, 
lis na lněný olej a pila, většinou 
z 19. století.  Oživením expozice 
jsou ukázky zpracování lnu a vlny  
tradičním způsobem. 

Pokračovali jsme do Hlinska, 
kde je další zajímavost a tou je 

Betlém. Kdo by očekával jesličky 
byl by pravděpodobně zklamán. 
Jedná se o soubor lidových sta-
veb, chalup, které byly součástí 
města, byly opraveny a vybudo-
vány v nich restaurace, čajovna, 
ubytovací zařízení. Dýchne na 
vás opravdová  a neopakovatelná 

romantika zašlých časů. Poslední 
zastávkou byla Čáslav, a to 
zahradnictví Starkl.
Vedoucí zájezdu, přítelkyně 
Drahuška Vrabcová s pečlivostí 
sobě vlastní celý zájezd připravila 
a  skvěle zorganizovala. Patří jí za 
to náš dík.      Líbezničtí zahrádkáři

Letošní, již 15. skautský tábor se opět konal 
na půvabném místě povodí řeky Ploučnice 
u Hradčan nedaleko Mimoně. Probíhal od 10. 7. do 
24. 7. a zúčastnilo se jej 41 dětí, o které se staralo 10 
vedoucích a 4 kuchařky.
O něco delší tábor mělo 11 roverů a rangers, kteří 
se sešli již 1. 7. v Líbeznicích a vyrazili na tábor 
pěšky. S jedním přespáním na Kokoříně dorazili do 
Hradčan 3. 7., kde se k nim přidalo ještě několik 

starších skautů a skau 
tek a začali tábor o týden
dříve. Tento týden byl 
ve znamení staveb. Stavěla se týpíčka, jídelna, 
stožár, brána, hřiště a zároveň začala táborová 
hra na téma divokého západu. V Mimoňských 
lesích vyrostlo městečko Scarborough se saloo-
nem, hotelem, bankou a vězením. Po týdnu dora-
zili na tábor noví osadníci (světlušky a vlčata) 
a začala hlavní část tábora. Pokračovala táborová 
hra, ve které nechyběli banditi, obchodníci, zla-
tokopové a hráči.  Na vše dohlížela městská rada 
se šerifem a jeho pomocníky. Probíhal zde pes-
trý společenský život plný her a zábavy. Plné 
ruce práce měla pokladní banky, ve které se uklá-
daly a měnily táborové dolary. Souběžně s tímto 
programem se prověřovaly skautské dovednosti 
a někteří nováčkové zde složili svůj slib. I přes nepří-
zeň počasí v druhém týdnu probíhal běžný život ve 
městečku dobře. Vedení tábora děkuje všem přízniv-
cům skautingu za pomoc při stavbě a bourání tábora 

a kuchařkám za výbornou stravu. Též děkuje obec-
ním úřadům Líbeznic, Měšic a Zlonína za finanční 
příspěvky na hmotné zajištění tábora.

Václav Mikoláš

L Í B E Z N I Č T Í  Z A H R Á D K Á Ř I  NA  C E S TÁ C H

DIVOKÝ ZÁPAD NA PLOUČNICI

Alumex, s. r. o., 
Měšická 408, Líbeznice

/před benzínovou pumpou/
tel./fax: 283 981 252, 042, mobil: 602 334 565

e-mail: alumex@quick.cz, www.alumex.cz
Prodejní doba, poradenství: Po–pá 7–16, čt do 18 hod.% 

Hliníkové - lakované i nelakované, měděné, titan-
zinkové, pozinkové a jiné střešní krytiny, tabule a pásy

• Úprava na míru pro různé užití •

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám 
 z Al, Cu, ZnFe a TiZn

• Materiál k odběru na počkání •
STANDARDNĚ

www.plastovaokna.net e-mail: info@plastovaokna.net

INZERCE



Heslovitě k některým bodům jednání Rady 
obce Líbeznice:
• Odsouhlasena rekonstrukce dvou bytů 
v č.p. 142 na náklady žadatelů za finanční 
spoluúčasti obce. Projednávána otázka  inten-
zifikace ČOV a výstavby další části kanalizace 
v obci  a získávání finančních prostředků na 
její realizaci. Stanovení výše stočného 52,- Kč/
m3 od 1. 4. 2004 pro občany, kteří nepodepsali 
dohodu o příspěvku do obecního fondu ŽP 
a využívají kanalizaci. Odsouhlasen Povodňový 
plán obce Líbeznice, jehož vypracování ukládá 
obci vodní zákon č. 20/2004 Sb. Stále řešen 
podnět manželů Vášových ohledně vytýčení 
hranice pozemku pana Richarda Mrzílka 
v ulici Na Skalce.
• Na dalším jednání Rada stanovila členy 
komise pro otevírání obálek a pro posuzování 
a hodnocení výběrového řízení (veřejné 
zakázky) pro stavbu Líbeznice - kanalizace 
a rozšíření kapacity ČOV ve složení: Marie 
Hutníková, Ing.Ivo Váša, Ivan Pospíšil, 
Bohumil Kubík, Zuzana Černá, ing.Hráček 
(projektant ČOV) a Otakar Hlavín jako náhrad-
ník. Smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu 
životního prostředí Středočeského kraje se 
zabývala rada 21. června. Došlo sice ke zkrá-
cení této dotace o cca 1,2 mil., ale na účtu 
obce částku ve výši 3,404.000,- Kč již dnes 
máme. Dále rada odsouhlasila provedení osvět-

lení zatím dvou přechodů pro chodce, a to na 
náměstí směrem na Zdiby a u Restaurace u sv. 
Martina směr Bořanovice. Bude také dobudo-
vána zámková dlažba v ulici Hovorčovické od 
vchodu na hřbitov směrem ke hřišti. Skautům 
obec přispěje částkou cca 5 tis. Kč na úhradu 
dopravy dětí do skautského tábora.

Ze Zastupitelstva obce Líbeznice:
Rezignoval člen zastupitelstva pan MUDr. 
Darek Foit, který byl posledním náhradníkem 
z kandidátní listiny volební strany Sdružení 
nezáv. kandidátů - Domkáři, tudíž má zastupi-
telstvo pouze 14 členů. Na základě nejvýhod-
nější nabídky ZO rozhodlo uzavřít smlouvu na 
zpracování projektové dokumentace s firmou 
VH atelier na způsob rozšíření kapacity stáva-
jící ČOV. Na základě uzavřené Veřejnoprávní 
smlouvy vykonává Město Odolena Voda pro-
střednictvím Městského úřadu Odolena Voda 
pro naši obec přenesenou působnost ve věcech 
přestupků. Na základě této smlouvy poskytne 
obec Líbeznice příspěvek ve výši 500,- Kč 
za každý projednaný přestupek. Byla schvá-
lena novela vyhlášky o místních poplatcích, 
kde došlo hlavně ke změně sazby místního 
poplatku za užívání veřejného prostranství pro 
umístění prodejního zařízení, a to ve výši 20,- 
Kč/1m2 a den. Bylo vyhověno žádosti Obce 
Čakovičky  o zařazení této obce  do spádového 

obvodu ZŠ Líbeznice. Proběhla první změna 
rozpočtu obce na rok 2004 - první rozpočtové 
opatření. Celková výše změněného rozpočtu, 
který je vyrovnaný, činí: 32,025.149,- Kč. Na 
dalším jednání ZO rozhodlo o pořízení změny 
č. 2 územního plánu, které bylo m.j. vyvoláno 
některými fyzickými a právnickými osobami. 
Rozhodlo o umístění druhé vývěsní skříňky, 
která je již připevněna na budově OÚ vedle 
stávající. Do jedné skříňky se zveřejňované 
materiály nevejdou. Již podruhé bylo odloženo 
vyjádření obce k dokumentaci k územnímu 
řízení stavby „Výstavba inženýrských sítí 
a komunikací Líbeznice lokalita Na Kamenné 
skále (investor Ing. Srb z Kadaně) do projed-
nání podmínek a dohodnutí případu s právním 
poradcem a stavebním úřadem. Záležitost je 
spojována se situací komunikace U Cihelny 
a v této věci byli usnesením č. 15/2004 ze dne 
26.1.2004 jednáním pověřeni členové zastupitel-
stva Ing.Lauer a Ing.Novotný s tím, že výsledky 
jednání předloží k posouzení zastupitelstvu.
• K rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího 
přemostění Líbeznického potoka  mostem č. 9 
- 003 zaujalo zastupitelstvo ve všech ohledech 
negativní stanovisko. Zastupitelstvo s koneč-
nou platností schválilo změnu č. 1 územního 
plánu obce Líbeznice (projednávání zahájeno 
v roce 2002). 

Galina Polednová Studená, tajemnice OÚ
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Kostel sv. Martina je významnou kulturní 
památkou naší obce. S radostí můžeme 
sledovat, jak pokračuje obnova interiéru. Po 
instalaci nádherných lustrů je v rekonstrukci 
i historická kazatelna. Z podnětu mnohých 
občanů a členů farnosti plánujeme restauro-
vat i 14 obrazů KŘÍŽOVÉ CESTY a obraz 
Krista z BOŽÍHO HROBU. Je to ovšem 
program finančně náročný, který nelze rea-
lizovat bez pomoci sponzorů. Vaše obětavost 
a štědrost se projevila již při rekonstrukci 
lustrů, a proto se na Vás všechny obracíme 
s prosbou i nyní.. Pomozte prosím dokončit 
započaté dílo na tomto skvostu naší minu-
losti.

Za farní radu Líbeznice, Ing. Karel Stoll CSc

POMOZTE PŘI OBNOVĚ 
KOSTELA SV. MARTINA

Dovolte mi informaci o posledních 
událostech týkajících se investičních akcí 
v tomto roce. Jistě již většina z vás 
viděla  nově upravenou ulici Na 
Chrupavce, kterou jsme realizovali 
s pomocí programu SAPARD z Evropské 
unie (celá stavba stála přes dva miliony 
korun). Zbývá nám jen, abychom se 
postupně zbavili zatím stále vyrážejí-
cího plevele okolo chodníků a aby zde 
vzrostl trávník podobný ostatním udr-
žovaným plochám. Současně bych rád 
poděkoval sousedícím  Svobodovým, 
kteří si současně (samozřejmě na své 
náklady) nechali obnovit oplocení, aby 
ladilo s celkem.

Jistě by se nám všem líbilo, kdyby se 
dalo takto plynule  pokračovat ve zlep-
šování toho, co je skutečně vidět. Ale 
bohužel stále není dokončená kanalizace 
v obci, kterou je nutno dobudovat před 

úpravou povrchů. 
V letošním roce se uskuteční 

výstavba kanalizace v ulicích 
K Makůvce, Na Mýtě, Školské v úseku 
mezi ulicí K Makůvce a Měšickou 
a v Měšické až k budově mateřské 
školy. Na tuto akci se nám podařilo 
získat finance od Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Celá akce bude za 
téměř 5 mil. Kč a dotace činí 3,4 mil. 
Kč. Domácnosti, kterých se výstavba 
kanalizace týká, navštíví postupně 
projektanti přípojek, kteří na místě 
domluví podrobnosti připojení.

Současně se pokoušíme získat 
prostředky na dokončení zbývajících 
úseků kanalizace z operačního pro-
gramu Infrastruktura.

Přeji Vám všem hezký zbytek prázdnin, 
hezkou dovolenou a příjemné počasí.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ...

MAGICKÁ ESA – ZBRUSU NOVÁ SHOW PAVLA KOŽÍŠKA

Sedmnáctiletá Zdeňka Šerclová ze 
Sluh studuje Střední zahradnickou 
školu v Praze. Mezi její největší 
koníčky patří zahrádka, ale hlavně 
tanec, kterému se věnuje závodně a v 
němž vyhrála Mistrovství ČR 
v kategorii latinskoamerických tanců 
a standardních tanců.

Vyhrála jste titul "Miss regionu", už 
jste se nějaké podobné soutěže zúčast-
nila?
Ne, takové nikdy, byla jsem sice na 
tanečních soutěžích, ale tam je atmo-
sféra úplně jiná. 

A jaké jste měla pocity, když porota 
vybrala jako Miss právě Vás?
Smíšené, ale určitě jsem z toho měla 
radost.

Do soutěže jste se přihlásila sama, nebo 
Vás někdo přihlásil?
Přihlášku mi přinesly kamarádky, 
tak jsem si řekla, že to zkusím.

Je pravda, 
že si Vás 
v y b r a l a 
K a t e ř i n a 

Stočesová k účinkování na Miss Jadran 
v Chorvatsku, kde mezi sebou soutěží 
dívky ze třinácti 
zemí? Jaké jste 
měla po této 
nabídce pocity?
V první okamžik 
jsem nevěděla, co 
na to odpovědět, 
ale souhlasila 
jsem a za tuto 
nabídku jsem 
moc ráda.

A jak probíhala 
soutěž v zákulisí, 
byla mezi dívkami 
např. rivalita?
Převážně ne, sna-
žily jsme se pod-
pořit jedna dru-
hou.

Prý jste také dostala zvláštní cenu od 
módního salónu MS Model,  šaty, v kte-

rých jste absolvovala první soutěžní dis-
ciplínu. Už máte rozmyšleno, kam si je 
vezmete?
Ano, určitě si je vezmu s sebou na 
soutěž do Chorvatska a potom na 
maturitní ples mého bratrance, který 

mě tam prý 
v ničem jiném 
nechce. (smích)

Když jste se při-
hlásila do soutěže 
Miss regionu, 
p ř e d p o k l á d a l a 
jste, že byste se 
mohla dostat až 
na trůn Miss? Byl 
to pro vás šok?
Jelikož tam byla 
jedna dívka hezčí 
než druhá, tak 
jsem s ničím 
takovým vůbec 
nepočítala a šok 
to opravdu byl. 
(smích)

A jaká byla reakce doma, co na to 
rodiče?

Radost byla veliká, hlavně táta byl 
pyšný a všude se chlubil. Škoda jen, 
že maminka nemohla být se mnou 
na soutěži, protože nebyla v tu dobu 
doma.

Co spolužáci, dozvěděli se, že mají ve 
třídě Miss?
Ano, dozvěděli se to a chválili mě. 
Kdyby měli více času, tak by se 
možná přijel někdo z nich na mé 
soutěžení podívat, ale přesto jim chci 
poděkovat za podporu.

Jaké máte plány do budoucna, přemýš-
lela jste o tom, že byste se začala věno-
vat modelingu?
V první řadě chci úspěšně dokončit 
školu a i když mi do maturity zbý-
vají ještě dva roky, na modeling jsem 
zatím nemyslela.

Ještě jednou přijměte gratulaci k umís-
tění v soutěži s přáním hodně štěstí na 
Miss Jadran a mnoho úspěchů v životě. 

Děkuji za rozhovor.
Lída Žamberyová

Díky báječným učitelkám místní 
mateřské školky chodí má vnučka 
Roberta nejen s radostí do školky, 
ale každodenně přichází domů 
s novou básničkou, písničkou nebo 
hrou. Každý týden je zpestřován 
buď divadélkem nebo výletem do 
Prahy (jízda parníkem, atd.) či 
plaváním v bazénu v Neratovicích. 
Kromě toho chtějí učitelky potěšit 
rodiče a pořádají vlastní školní 
vystoupení, na kterých jim chtějí 
ukázat, co vše se již děti naučily. Je 
zde možná výuka hry na flétnu a 
málokterá školka se může pochlubit 
cvičením jógy. Ta procvičuje nejen 
všechny svaly těla, ale dává zároveň 
dětem do duše radost a klid.
Paní ředitelka Dana Mrázková 
a paní učitelky Jitka Brodská 

a Irena Barborová jsou nejen vzorné 
pedagožky, ale současně dobré 
mámy, které se dětem maximálně 
a s láskou věnují. Přitom jejich eko-
nomická odměna není velká.
Dovoluji si práci s dětmi posoudit 
s ohledem na to, že jsem pracovala 
několik let jako učitelka ve školce 
a také jako družinářka ve škole. 
Budova školy je po rekonstrukci 
a je velmi dobře vybavená pro 
potřeby dětí.
Chtěla bych všem učitelkám popřát,
 aby se stejným elánem a vervou 
zmiňované aktivity připravovaly 
dál a aby jim případně byla ze 
strany rodičů nabídnuta pomoc při 
dalších akcích.

Milana Svobodová, 
majitelka Alumex s. r.o.

NÁLEZ KELTSKÉ OSADY V LÍBEZNICÍCH
V červenci 2004 při stavbě rodinných domků v místech pod školou bylo nale-
zeno pravěké sídliště. Pochází z doby laténské, kdy na našem území žili Keltové. 
Archeologové prozatím nalezli zlomky keramických nádob, kusy mazanice 

(vypálené zbytky hliněného omazání stěn 
domů), množství kůlových jamek (stop po 
kůlových nadzemních stavbách) a větších, 
nejspíše zásobních jam.
Období, kdy Keltové prokazatelně obý-
vali střední Evropu, se nazývá dobou 
laténskou nebo (ve starší terminologii) 
mladší dobou železnou. Toto období 
trvalo zhruba od 5. století po. Kr. do 

konce starého letopočtu. Předcházela mu tzv. doba halštatská (od pol. 8. sto-
letí po. Kr.) a následovala po něm doba římská, kdy střední Evropu obsadily 
germánské kmeny. Hustota nálezů z těchto období, ale i dalších částí pravěku 
je v povodí Líbeznického potoka velmi 
vysoká. Náš mikroregion patří totiž k úrodné 
a klimaticky příznivé části středních Čech, 
která byla po celý pravěk osídlena. 
Současný archeologický výzkum v Líbeznicích 
provádí Muzeum v Brandýse nad Labem pod 
vedením Mgr. A.  Němcové. Naše znalosti 
pravěkého osídlení ovšem mohou navazovat 
i na řadu starších výzkumů a průzkumů, 
např. na systematické povrchové sběry vedené 
Dr. M. Kunou v 80. letech 20. století. Přes 
množství existujících poznatků však každý 
nový nález a archeologický výzkum před-
stavuje významné obohacení našich znalostí  
o pravěkém osídlení mikroregionu.                      

Hana Závorková, Obecní knihovna Líbeznice 

Jde o netradiční kouzelnickou show s řa-
dou originálních překvapení, nejúspěšněj-
ších světových iluzí a krásných žen. Je to 
první představení svého druhu u nás a je
 určeno pro celou rodinu. Při převážně 
zábavných „Copperfieldovských iluzí“ se 
vedle mistra světa ze Světového poháru 
bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí 
v neočekávaných rolích naše přední české 
modelky. Nejenom svým půvabem, ale 
také osobitým smyslem pro humor diváky 
jistě překvapí Jitka Kocurová, Andrea 
Vránová, Elen Černá a Martina Poulíčková.
Diváci u nás poprvé uvidí nejnovější 

triky moderní magie na vlastní oči! Vše 
v dynamickém spádu a nápaditých choreo-
grafiích. Fantastická a neuvěřitelná kouzla 
jsou přímo propojena s taneční skupinou 
a při některých kouzlech budou na jevišti 
i přímo diváci! A na vlastní nebezpečí 
možná i zmizí… Diváci se mohou mimo 
jiné těšit na čtyřmetrovou skluzavku času, 
která je promění zpátky v malé dítě, 
záhadné čtení myšlenek diváků v publiku 
nebo na vystřelení člověka z děla umístě-
ného v hledišti do trezoru, zavěšeného na 
jevišti! Všichni diváci v sále se také doo-
pravdy naučí kouzlit!

„Magická esa“ je show, která je technicky 
stavěna přímo na jeviště Divadla kouzel. 
Diváci ji tedy uvidí pouze na této scéně. 
Umělecká agentura.cz, která je produ-
centem představení, vyčarovala také pro 
diváky velice atraktivní cenu vstupenek. 
Ta je, narozdíl od jiných velkých pro-
dukcí, pouhých 250 Kč.
Premiéra představení je 16. a 17. listo-
padu 2004 a vstupenky jsou již nyní 
v předprodeji v pokladně divadla 
a také po celé ČR v sítích Ticketpro 
a Ticketart. Další informace objevíte také 
na www.divadlokouzel.cz

V sobotu 5. června zorganizoval Výbor pro 
kulturu a styk s veřejností v Areálu zdraví spo-
lečně s Hasiči, Skauty, Zahrádkáři, Baráčníky, 
zaměstnanci Technických služeb OÚ a za pomoci 
dalších líbeznických občanů pro děti oslavu jejich 
svátku.
Od rána organizátoři připravovali podmínky 
pro soutěže, které pak proběhly odpoledne. 
Zvědavě jsme vzhlíželi k obloze s přáním pěk-
ného a ne deštivého počasí.
Ve 14.00 bylo za sluníčka soutěžní odpoledne 
zahájeno a za dobré výkony byla připra-
vena bohatá tombola pro všechny soutěžící. 
Odměněny byly všechny děti. Nejmladšímu 
závodníkovi bylo 2 a půl roku. Nálada byla 
skvělá a počasí nám přálo. Pro zpestření odpo-
ledne byly k dispozici také pouťové atrakce, 

jako houpačky, střelnice a skákací hrad.
I rodiče si přišli na své a ke spokojenosti všech 
přispěl i bohatě zásobený stánek s občerstve-
ním Martiny Zoulové.
Hasiči, kteří vydatně pomáhali a organizovali 
některé soutěže z jejich oboru, nestačili pak 
opékat vuřty, které při soutěžích rozdávali 
a jež měly výjimečnou chuť.
Po soutěžích a tombole si děti a dospělí zařá-
dili při diskotéce, která podle programu násle-
dovala v podvečer. Krásné slunečné odpoledne 
bylo zakončeno večerním táborákem.
Věříme, že tato vydařená akce dala příležitost 
ke sblížení občanů naší obce a rádi bychom 
touto cestou poděkovali všem, kteří ji pomohli 
připravit a zajistit.

Za organizátory, Libuše Jahodová

VYDAŘENÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE

P.S. Snad se Vám líbí i nově osazené lavičky na zastávce. 
Otakar Hlavín, starosta

ROZHOVOR S MISS REGIONU

TA NAŠE MATEŘINKA



Heslovitě k některým bodům jednání Rady 
obce Líbeznice:
• Odsouhlasena rekonstrukce dvou bytů 
v č.p. 142 na náklady žadatelů za finanční 
spoluúčasti obce. Projednávána otázka  inten-
zifikace ČOV a výstavby další části kanalizace 
v obci  a získávání finančních prostředků na 
její realizaci. Stanovení výše stočného 52,- Kč/
m3 od 1. 4. 2004 pro občany, kteří nepodepsali 
dohodu o příspěvku do obecního fondu ŽP 
a využívají kanalizaci. Odsouhlasen Povodňový 
plán obce Líbeznice, jehož vypracování ukládá 
obci vodní zákon č. 20/2004 Sb. Stále řešen 
podnět manželů Vášových ohledně vytýčení 
hranice pozemku pana Richarda Mrzílka 
v ulici Na Skalce.
• Na dalším jednání Rada stanovila členy 
komise pro otevírání obálek a pro posuzování 
a hodnocení výběrového řízení (veřejné 
zakázky) pro stavbu Líbeznice - kanalizace 
a rozšíření kapacity ČOV ve složení: Marie 
Hutníková, Ing.Ivo Váša, Ivan Pospíšil, 
Bohumil Kubík, Zuzana Černá, ing.Hráček 
(projektant ČOV) a Otakar Hlavín jako náhrad-
ník. Smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu 
životního prostředí Středočeského kraje se 
zabývala rada 21. června. Došlo sice ke zkrá-
cení této dotace o cca 1,2 mil., ale na účtu 
obce částku ve výši 3,404.000,- Kč již dnes 
máme. Dále rada odsouhlasila provedení osvět-

lení zatím dvou přechodů pro chodce, a to na 
náměstí směrem na Zdiby a u Restaurace u sv. 
Martina směr Bořanovice. Bude také dobudo-
vána zámková dlažba v ulici Hovorčovické od 
vchodu na hřbitov směrem ke hřišti. Skautům 
obec přispěje částkou cca 5 tis. Kč na úhradu 
dopravy dětí do skautského tábora.

Ze Zastupitelstva obce Líbeznice:
Rezignoval člen zastupitelstva pan MUDr. 
Darek Foit, který byl posledním náhradníkem 
z kandidátní listiny volební strany Sdružení 
nezáv. kandidátů - Domkáři, tudíž má zastupi-
telstvo pouze 14 členů. Na základě nejvýhod-
nější nabídky ZO rozhodlo uzavřít smlouvu na 
zpracování projektové dokumentace s firmou 
VH atelier na způsob rozšíření kapacity stáva-
jící ČOV. Na základě uzavřené Veřejnoprávní 
smlouvy vykonává Město Odolena Voda pro-
střednictvím Městského úřadu Odolena Voda 
pro naši obec přenesenou působnost ve věcech 
přestupků. Na základě této smlouvy poskytne 
obec Líbeznice příspěvek ve výši 500,- Kč 
za každý projednaný přestupek. Byla schvá-
lena novela vyhlášky o místních poplatcích, 
kde došlo hlavně ke změně sazby místního 
poplatku za užívání veřejného prostranství pro 
umístění prodejního zařízení, a to ve výši 20,- 
Kč/1m2 a den. Bylo vyhověno žádosti Obce 
Čakovičky  o zařazení této obce  do spádového 

obvodu ZŠ Líbeznice. Proběhla první změna 
rozpočtu obce na rok 2004 - první rozpočtové 
opatření. Celková výše změněného rozpočtu, 
který je vyrovnaný, činí: 32,025.149,- Kč. Na 
dalším jednání ZO rozhodlo o pořízení změny 
č. 2 územního plánu, které bylo m.j. vyvoláno 
některými fyzickými a právnickými osobami. 
Rozhodlo o umístění druhé vývěsní skříňky, 
která je již připevněna na budově OÚ vedle 
stávající. Do jedné skříňky se zveřejňované 
materiály nevejdou. Již podruhé bylo odloženo 
vyjádření obce k dokumentaci k územnímu 
řízení stavby „Výstavba inženýrských sítí 
a komunikací Líbeznice lokalita Na Kamenné 
skále (investor Ing. Srb z Kadaně) do projed-
nání podmínek a dohodnutí případu s právním 
poradcem a stavebním úřadem. Záležitost je 
spojována se situací komunikace U Cihelny 
a v této věci byli usnesením č. 15/2004 ze dne 
26.1.2004 jednáním pověřeni členové zastupitel-
stva Ing.Lauer a Ing.Novotný s tím, že výsledky 
jednání předloží k posouzení zastupitelstvu.
• K rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího 
přemostění Líbeznického potoka  mostem č. 9 
- 003 zaujalo zastupitelstvo ve všech ohledech 
negativní stanovisko. Zastupitelstvo s koneč-
nou platností schválilo změnu č. 1 územního 
plánu obce Líbeznice (projednávání zahájeno 
v roce 2002). 

Galina Polednová Studená, tajemnice OÚ
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Kostel sv. Martina je významnou kulturní 
památkou naší obce. S radostí můžeme 
sledovat, jak pokračuje obnova interiéru. Po 
instalaci nádherných lustrů je v rekonstrukci 
i historická kazatelna. Z podnětu mnohých 
občanů a členů farnosti plánujeme restauro-
vat i 14 obrazů KŘÍŽOVÉ CESTY a obraz 
Krista z BOŽÍHO HROBU. Je to ovšem 
program finančně náročný, který nelze rea-
lizovat bez pomoci sponzorů. Vaše obětavost 
a štědrost se projevila již při rekonstrukci 
lustrů, a proto se na Vás všechny obracíme 
s prosbou i nyní.. Pomozte prosím dokončit 
započaté dílo na tomto skvostu naší minu-
losti.

Za farní radu Líbeznice, Ing. Karel Stoll CSc

POMOZTE PŘI OBNOVĚ 
KOSTELA SV. MARTINA

Dovolte mi informaci o posledních 
událostech týkajících se investičních akcí 
v tomto roce. Jistě již většina z vás 
viděla  nově upravenou ulici Na 
Chrupavce, kterou jsme realizovali 
s pomocí programu SAPARD z Evropské 
unie (celá stavba stála přes dva miliony 
korun). Zbývá nám jen, abychom se 
postupně zbavili zatím stále vyrážejí-
cího plevele okolo chodníků a aby zde 
vzrostl trávník podobný ostatním udr-
žovaným plochám. Současně bych rád 
poděkoval sousedícím  Svobodovým, 
kteří si současně (samozřejmě na své 
náklady) nechali obnovit oplocení, aby 
ladilo s celkem.

Jistě by se nám všem líbilo, kdyby se 
dalo takto plynule  pokračovat ve zlep-
šování toho, co je skutečně vidět. Ale 
bohužel stále není dokončená kanalizace 
v obci, kterou je nutno dobudovat před 

úpravou povrchů. 
V letošním roce se uskuteční 

výstavba kanalizace v ulicích 
K Makůvce, Na Mýtě, Školské v úseku 
mezi ulicí K Makůvce a Měšickou 
a v Měšické až k budově mateřské 
školy. Na tuto akci se nám podařilo 
získat finance od Krajského úřadu 
Středočeského kraje. Celá akce bude za 
téměř 5 mil. Kč a dotace činí 3,4 mil. 
Kč. Domácnosti, kterých se výstavba 
kanalizace týká, navštíví postupně 
projektanti přípojek, kteří na místě 
domluví podrobnosti připojení.

Současně se pokoušíme získat 
prostředky na dokončení zbývajících 
úseků kanalizace z operačního pro-
gramu Infrastruktura.

Přeji Vám všem hezký zbytek prázdnin, 
hezkou dovolenou a příjemné počasí.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ...

MAGICKÁ ESA – ZBRUSU NOVÁ SHOW PAVLA KOŽÍŠKA

Sedmnáctiletá Zdeňka Šerclová ze 
Sluh studuje Střední zahradnickou 
školu v Praze. Mezi její největší 
koníčky patří zahrádka, ale hlavně 
tanec, kterému se věnuje závodně a v 
němž vyhrála Mistrovství ČR 
v kategorii latinskoamerických tanců 
a standardních tanců.

Vyhrála jste titul "Miss regionu", už 
jste se nějaké podobné soutěže zúčast-
nila?
Ne, takové nikdy, byla jsem sice na 
tanečních soutěžích, ale tam je atmo-
sféra úplně jiná. 

A jaké jste měla pocity, když porota 
vybrala jako Miss právě Vás?
Smíšené, ale určitě jsem z toho měla 
radost.

Do soutěže jste se přihlásila sama, nebo 
Vás někdo přihlásil?
Přihlášku mi přinesly kamarádky, 
tak jsem si řekla, že to zkusím.

Je pravda, 
že si Vás 
v y b r a l a 
K a t e ř i n a 

Stočesová k účinkování na Miss Jadran 
v Chorvatsku, kde mezi sebou soutěží 
dívky ze třinácti 
zemí? Jaké jste 
měla po této 
nabídce pocity?
V první okamžik 
jsem nevěděla, co 
na to odpovědět, 
ale souhlasila 
jsem a za tuto 
nabídku jsem 
moc ráda.

A jak probíhala 
soutěž v zákulisí, 
byla mezi dívkami 
např. rivalita?
Převážně ne, sna-
žily jsme se pod-
pořit jedna dru-
hou.

Prý jste také dostala zvláštní cenu od 
módního salónu MS Model,  šaty, v kte-

rých jste absolvovala první soutěžní dis-
ciplínu. Už máte rozmyšleno, kam si je 
vezmete?
Ano, určitě si je vezmu s sebou na 
soutěž do Chorvatska a potom na 
maturitní ples mého bratrance, který 

mě tam prý 
v ničem jiném 
nechce. (smích)

Když jste se při-
hlásila do soutěže 
Miss regionu, 
p ř e d p o k l á d a l a 
jste, že byste se 
mohla dostat až 
na trůn Miss? Byl 
to pro vás šok?
Jelikož tam byla 
jedna dívka hezčí 
než druhá, tak 
jsem s ničím 
takovým vůbec 
nepočítala a šok 
to opravdu byl. 
(smích)

A jaká byla reakce doma, co na to 
rodiče?

Radost byla veliká, hlavně táta byl 
pyšný a všude se chlubil. Škoda jen, 
že maminka nemohla být se mnou 
na soutěži, protože nebyla v tu dobu 
doma.

Co spolužáci, dozvěděli se, že mají ve 
třídě Miss?
Ano, dozvěděli se to a chválili mě. 
Kdyby měli více času, tak by se 
možná přijel někdo z nich na mé 
soutěžení podívat, ale přesto jim chci 
poděkovat za podporu.

Jaké máte plány do budoucna, přemýš-
lela jste o tom, že byste se začala věno-
vat modelingu?
V první řadě chci úspěšně dokončit 
školu a i když mi do maturity zbý-
vají ještě dva roky, na modeling jsem 
zatím nemyslela.

Ještě jednou přijměte gratulaci k umís-
tění v soutěži s přáním hodně štěstí na 
Miss Jadran a mnoho úspěchů v životě. 

Děkuji za rozhovor.
Lída Žamberyová

Díky báječným učitelkám místní 
mateřské školky chodí má vnučka 
Roberta nejen s radostí do školky, 
ale každodenně přichází domů 
s novou básničkou, písničkou nebo 
hrou. Každý týden je zpestřován 
buď divadélkem nebo výletem do 
Prahy (jízda parníkem, atd.) či 
plaváním v bazénu v Neratovicích. 
Kromě toho chtějí učitelky potěšit 
rodiče a pořádají vlastní školní 
vystoupení, na kterých jim chtějí 
ukázat, co vše se již děti naučily. Je 
zde možná výuka hry na flétnu a 
málokterá školka se může pochlubit 
cvičením jógy. Ta procvičuje nejen 
všechny svaly těla, ale dává zároveň 
dětem do duše radost a klid.
Paní ředitelka Dana Mrázková 
a paní učitelky Jitka Brodská 

a Irena Barborová jsou nejen vzorné 
pedagožky, ale současně dobré 
mámy, které se dětem maximálně 
a s láskou věnují. Přitom jejich eko-
nomická odměna není velká.
Dovoluji si práci s dětmi posoudit 
s ohledem na to, že jsem pracovala 
několik let jako učitelka ve školce 
a také jako družinářka ve škole. 
Budova školy je po rekonstrukci 
a je velmi dobře vybavená pro 
potřeby dětí.
Chtěla bych všem učitelkám popřát,
 aby se stejným elánem a vervou 
zmiňované aktivity připravovaly 
dál a aby jim případně byla ze 
strany rodičů nabídnuta pomoc při 
dalších akcích.

Milana Svobodová, 
majitelka Alumex s. r.o.

NÁLEZ KELTSKÉ OSADY V LÍBEZNICÍCH
V červenci 2004 při stavbě rodinných domků v místech pod školou bylo nale-
zeno pravěké sídliště. Pochází z doby laténské, kdy na našem území žili Keltové. 
Archeologové prozatím nalezli zlomky keramických nádob, kusy mazanice 

(vypálené zbytky hliněného omazání stěn 
domů), množství kůlových jamek (stop po 
kůlových nadzemních stavbách) a větších, 
nejspíše zásobních jam.
Období, kdy Keltové prokazatelně obý-
vali střední Evropu, se nazývá dobou 
laténskou nebo (ve starší terminologii) 
mladší dobou železnou. Toto období 
trvalo zhruba od 5. století po. Kr. do 

konce starého letopočtu. Předcházela mu tzv. doba halštatská (od pol. 8. sto-
letí po. Kr.) a následovala po něm doba římská, kdy střední Evropu obsadily 
germánské kmeny. Hustota nálezů z těchto období, ale i dalších částí pravěku 
je v povodí Líbeznického potoka velmi 
vysoká. Náš mikroregion patří totiž k úrodné 
a klimaticky příznivé části středních Čech, 
která byla po celý pravěk osídlena. 
Současný archeologický výzkum v Líbeznicích 
provádí Muzeum v Brandýse nad Labem pod 
vedením Mgr. A.  Němcové. Naše znalosti 
pravěkého osídlení ovšem mohou navazovat 
i na řadu starších výzkumů a průzkumů, 
např. na systematické povrchové sběry vedené 
Dr. M. Kunou v 80. letech 20. století. Přes 
množství existujících poznatků však každý 
nový nález a archeologický výzkum před-
stavuje významné obohacení našich znalostí  
o pravěkém osídlení mikroregionu.                      

Hana Závorková, Obecní knihovna Líbeznice 

Jde o netradiční kouzelnickou show s řa-
dou originálních překvapení, nejúspěšněj-
ších světových iluzí a krásných žen. Je to 
první představení svého druhu u nás a je
 určeno pro celou rodinu. Při převážně 
zábavných „Copperfieldovských iluzí“ se 
vedle mistra světa ze Světového poháru 
bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška představí 
v neočekávaných rolích naše přední české 
modelky. Nejenom svým půvabem, ale 
také osobitým smyslem pro humor diváky 
jistě překvapí Jitka Kocurová, Andrea 
Vránová, Elen Černá a Martina Poulíčková.
Diváci u nás poprvé uvidí nejnovější 

triky moderní magie na vlastní oči! Vše 
v dynamickém spádu a nápaditých choreo-
grafiích. Fantastická a neuvěřitelná kouzla 
jsou přímo propojena s taneční skupinou 
a při některých kouzlech budou na jevišti 
i přímo diváci! A na vlastní nebezpečí 
možná i zmizí… Diváci se mohou mimo 
jiné těšit na čtyřmetrovou skluzavku času, 
která je promění zpátky v malé dítě, 
záhadné čtení myšlenek diváků v publiku 
nebo na vystřelení člověka z děla umístě-
ného v hledišti do trezoru, zavěšeného na 
jevišti! Všichni diváci v sále se také doo-
pravdy naučí kouzlit!

„Magická esa“ je show, která je technicky 
stavěna přímo na jeviště Divadla kouzel. 
Diváci ji tedy uvidí pouze na této scéně. 
Umělecká agentura.cz, která je produ-
centem představení, vyčarovala také pro 
diváky velice atraktivní cenu vstupenek. 
Ta je, narozdíl od jiných velkých pro-
dukcí, pouhých 250 Kč.
Premiéra představení je 16. a 17. listo-
padu 2004 a vstupenky jsou již nyní 
v předprodeji v pokladně divadla 
a také po celé ČR v sítích Ticketpro 
a Ticketart. Další informace objevíte také 
na www.divadlokouzel.cz

V sobotu 5. června zorganizoval Výbor pro 
kulturu a styk s veřejností v Areálu zdraví spo-
lečně s Hasiči, Skauty, Zahrádkáři, Baráčníky, 
zaměstnanci Technických služeb OÚ a za pomoci 
dalších líbeznických občanů pro děti oslavu jejich 
svátku.
Od rána organizátoři připravovali podmínky 
pro soutěže, které pak proběhly odpoledne. 
Zvědavě jsme vzhlíželi k obloze s přáním pěk-
ného a ne deštivého počasí.
Ve 14.00 bylo za sluníčka soutěžní odpoledne 
zahájeno a za dobré výkony byla připra-
vena bohatá tombola pro všechny soutěžící. 
Odměněny byly všechny děti. Nejmladšímu 
závodníkovi bylo 2 a půl roku. Nálada byla 
skvělá a počasí nám přálo. Pro zpestření odpo-
ledne byly k dispozici také pouťové atrakce, 

jako houpačky, střelnice a skákací hrad.
I rodiče si přišli na své a ke spokojenosti všech 
přispěl i bohatě zásobený stánek s občerstve-
ním Martiny Zoulové.
Hasiči, kteří vydatně pomáhali a organizovali 
některé soutěže z jejich oboru, nestačili pak 
opékat vuřty, které při soutěžích rozdávali 
a jež měly výjimečnou chuť.
Po soutěžích a tombole si děti a dospělí zařá-
dili při diskotéce, která podle programu násle-
dovala v podvečer. Krásné slunečné odpoledne 
bylo zakončeno večerním táborákem.
Věříme, že tato vydařená akce dala příležitost 
ke sblížení občanů naší obce a rádi bychom 
touto cestou poděkovali všem, kteří ji pomohli 
připravit a zajistit.

Za organizátory, Libuše Jahodová

VYDAŘENÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE

P.S. Snad se Vám líbí i nově osazené lavičky na zastávce. 
Otakar Hlavín, starosta

ROZHOVOR S MISS REGIONU

TA NAŠE MATEŘINKA
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AMATÉRSKÉ DIVADLO

Na 80 sousedů a tetiček se sešlo 15. 5. t.r. v 
restauraci „U hřiště“, aby si připomněli zalo-
žení OB. V pěkně upraveném sále jsme vzdali 
poctu všem předchůdcům a uctili památku 

položením květin na hroby našich rychtářů, 
sousedu Pelcovi, sousedu Jelínkovi, sousedu 
Kulhánkovi a pantatínkovi Košinovi. Tetička 
Vörösová ve své zprávě syndika informovala 
přítomné o práci místních baráčníků za 
70 let jejich trvání. Bylo jí hodně a tento 
spolek přispíval vždy ke kulturnímu dění 
v naší obci. K dobré pohodě přispěly naše 
tetičky připraveným pohoštěním. Napekly 
koláče, které všem chutnaly. Zaskvěly 
se kroje a svérázy, znak našeho spolku. 
Vládla dobrá nálada a nikomu se nechtělo 
ani domů. Podpořit nás přišlo 5 OB, patří-
cích pod XVI. župu K. H. Borovského, 
a za to jim patří naše upřímné poděkování. 
Konšelstvo OB děkuje za peněžní dar od 
OÚ Líbeznice, předaný panem B. Kubíkem. 

Děkuje za zdravici Zahrádkářů, přednese-
nou přítelkyní L. Horáčkovou. 
Upřímně děkujeme paní A. Severové z Báště 
za darování kroje „ České Mařenky“. Je to 
dar pro nás nejcennější a budeme ho opatro-
vat tak, aby zůstal i našim nástupcům.

Syndička Věra Vörösová
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MISS REGIONU

OBEC BARÁČNÍKŮ V LÍBEZNICÍCH OSLAVILA 70 LET OD SVÉHO VZNIKU.

  V naší obci začal působit amatérský divadelní 
soubor "Divocí andělé", ve kterém  hrají pouze 
ženy, protože prozatím muži  zájem  si zahrát 
neprojevili.
   24. 4. 2004 byla uvedena muzikálová show  
Jeptišky od D. Goggina   v divadle "U kouzel-
níka". Kdo se nemohl   jít na toto představení 
podívat, má ho možnost  zhlédnout koncem září.
   Soubor hledá do svých řad nové herce 
a herečky, kdo by měl zájem si s námi zahrát 
nebo i jinak vypomoci, obraťte se prosím na paní 
Alenu Češkovou, tel.: 606879582.

V neděli 30. května proběhla pod záštitou 
Obecního úřadu volba Miss Regionu. Do 
této soutěže se mohly přihlásit dívky od 16 
do 30 let z okolních obcí, které jsou součástí 
našeho mikroregionu Povodí mratínského 
potoka. Po dvou výběrových předkolech 
se do finálového galavečera, který se konal 
v divadle kouzel Pavla Kožíška, probojovalo 
jedenáct dívek. Z naší obce v této jedenáctce 
byly dvě dívky, Barbora Mlčochová a Šárka 
Jelínková, kterým touto cestou děkujeme za 
bezvadnou reprezentaci naší obce.
V porotě mimo jiné zasedla i bývalá Miss 
Europe Monika Žídková, modelka Martina 
Poulíčková, Miss ČR Kateřina Stočesová, pěti-
násobná mistryně ČR v účesové tvorbě Blanka 
Hašková, český "Copperfield" Pavel Kožíšek 
a nejmenší český herec Jiří Krytinář. Celým 
galavečerem nás provázel a bavil moderátor 
Slávek Boura a o krásné účesy všech soutěží-
cích se po celou dobu staral salon Hair Area 
Praha Adély Krysmanové a Blanky Haškové. 
V první disciplíně dívky předvedly novou 
kolekci šatů známého módního salónu MS 

Model Strakovi, a my jsme měli možnost 
vidět, jak sluší krásným dívkám krásné šaty a 
jak se v nich umí pohybovat. Pak následoval 
"rozhovor" s moderátorem Slávkem Bourou, 
který nezřídka kdy uváděl soutěžící svými 
otázkami do rozpaků. Dále nám soutěžící ve 
volné disciplíně ukázaly co umí. Od zpěvu, 
přes tanec, step až po hru na klavír.

Jaká by to však byla 
volba Miss bez pro-
menády v plavkách? 
I tento úkol zvládly 
všechny dívky na 
jedničku a předvedly 
novou letní kolekci 
firmy Litex.
Nutno také zmínit, 
že i program mezi 
jednotlivými disciplí-
nami byl velni pes-
trý. Zazpívat přijela 
Leona Machálková 
nebo Jarek Šimek, 
tančili mistři v elec-
tric buggy The Robots
a úžasnou kouzel-
nickou show před-
vedl Pavel Kožíšek 
s Martinou Poulíčkovou. A tak skoro po 
čtyřhodinovém maratónu došlo na vyhlášení 
výsledků nejen poroty, ale i diváků v sále, 
kteří během přestávky v programu rozhodli 

o titulu Miss sympatie regionu. 
A jak to všechno nakonec dopadlo? 
Královnou galavečera a držitel-
kou titulu Miss regionu se stala 
sedmnáctiletá Zdeňka Šerclová 
ze Sluh, první vicemiss se stala 
Barbora Mlčochová z Líbeznic a 
druhou vicemiss Marie Štumfová 
z Klecan. Titul Miss sympatie regi-
onu získala Martina Kuprychtová 
z Měšic. Po dlouhotrvajících ova-
cích a pózování fotografům pozva-
ných časopisů a deníků se dívky 
odebraly na raut, který probíhal 
v Restauraci U kouzelníka.
Ještě pár otázek od redaktorky 
časopisu Rytmus života, póza 

pro fotografa týdeníku Šťastný Jim 
a šťastná první Miss regionu a deset 
unavených, ale spokojených dívek 
s novou zkušeností se kolem půlnoci rozjelo 
do svých domovů.

Lída Žemberyová
•Rozhovor s Miss regionu najdete na straně 3•

 P Ř I J Ď T E  NA

LÍBEZNICKÉ
POSVÍCENÍ!

Představte si, že už zase se můžete těšit 
na naše zářijové posvícení. Odehraje se 
přesně V SOBOTU 18. ZÁŘÍ 2004 již od 
11 hodin. Akci tentokrát spolupořádáme 
s rádiem Blaník a jeho moderátorem Vláďou 
Slezákem. Z bohatého programu soutěží pro děti 
i dospělé bychom chtěli vybrat například od 12:00
do 13:00 hodin přímý přenos ze Sobotní návštěvy 
rádia Blaník se slavnou osobností živě z Líbeznic, 
vystoupení Pavla Kožíška, divadelní představení 
a ohnivou show Ve jménu růže, sestavování 
sluníčka rádia Blaník a nebo zlatý hřeb odpo-
ledne – vystoupení Pavla Bobka. Toto jsou pouze 
zlomky z bohatého programu, který se vám bude 
určitě líbit. Příjemný den zakončí stejně jako loni 
Taneční večer. Samozřejmostí bude opět soutěž 
O Líbeznický koláč, opět zveme všechny k účasti.
Celý den budete moci také navštívit spoustu 
stánků s výrobky lidových řemesel, občerstvením 
a pouťové atrakce, kterých bude ještě více než 
loni.
Rádi bychom také připomněli, že letos bude 
pouť s atrakcemi probíhat již od pátečního odpo-
ledne do nedělního podvečera. Jste proto srdečně 
zváni k jejich návštěvě!
Zmíněný program je pouze malou částí toho, 
co jsme letos pro vás připravili. Nechte se proto 
dalším překvapit a hlavně, udělejte si ve vašem 
kalendáři ke dni 18. září 2004 poznámku - 
Posvícení v Líbeznicích.
Srdečně zveme nejen všechny naše občany, ale 
i další z okolních obcí.
Děkujeme tímto také panu Kožíškovi, který nás 
s rádiem Blaník zkontaktoval.

Srdečně zve VKSV

Za desetiletí existence naší 
organizace jsme navštívili mnohá 
zajímavá místa Čech i Moravy. 
Tentokrát  byly cílem našeho 
putování východní Čechy. První  
zastávkou byl skanzen Veselý 
Kopec. Jedná se o rozsáhlý kom-
plex lidových staveb z východních 

Čech, včetně technických pamá-
tek na vodní pohon jako je mlýn, 
lis na lněný olej a pila, většinou 
z 19. století.  Oživením expozice 
jsou ukázky zpracování lnu a vlny  
tradičním způsobem. 

Pokračovali jsme do Hlinska, 
kde je další zajímavost a tou je 

Betlém. Kdo by očekával jesličky 
byl by pravděpodobně zklamán. 
Jedná se o soubor lidových sta-
veb, chalup, které byly součástí 
města, byly opraveny a vybudo-
vány v nich restaurace, čajovna, 
ubytovací zařízení. Dýchne na 
vás opravdová  a neopakovatelná 

romantika zašlých časů. Poslední 
zastávkou byla Čáslav, a to 
zahradnictví Starkl.
Vedoucí zájezdu, přítelkyně 
Drahuška Vrabcová s pečlivostí 
sobě vlastní celý zájezd připravila 
a  skvěle zorganizovala. Patří jí za 
to náš dík.      Líbezničtí zahrádkáři

Letošní, již 15. skautský tábor se opět konal 
na půvabném místě povodí řeky Ploučnice 
u Hradčan nedaleko Mimoně. Probíhal od 10. 7. do 
24. 7. a zúčastnilo se jej 41 dětí, o které se staralo 10 
vedoucích a 4 kuchařky.
O něco delší tábor mělo 11 roverů a rangers, kteří 
se sešli již 1. 7. v Líbeznicích a vyrazili na tábor 
pěšky. S jedním přespáním na Kokoříně dorazili do 
Hradčan 3. 7., kde se k nim přidalo ještě několik 

starších skautů a skau 
tek a začali tábor o týden
dříve. Tento týden byl 
ve znamení staveb. Stavěla se týpíčka, jídelna, 
stožár, brána, hřiště a zároveň začala táborová 
hra na téma divokého západu. V Mimoňských 
lesích vyrostlo městečko Scarborough se saloo-
nem, hotelem, bankou a vězením. Po týdnu dora-
zili na tábor noví osadníci (světlušky a vlčata) 
a začala hlavní část tábora. Pokračovala táborová 
hra, ve které nechyběli banditi, obchodníci, zla-
tokopové a hráči.  Na vše dohlížela městská rada 
se šerifem a jeho pomocníky. Probíhal zde pes-
trý společenský život plný her a zábavy. Plné 
ruce práce měla pokladní banky, ve které se uklá-
daly a měnily táborové dolary. Souběžně s tímto 
programem se prověřovaly skautské dovednosti 
a někteří nováčkové zde složili svůj slib. I přes nepří-
zeň počasí v druhém týdnu probíhal běžný život ve 
městečku dobře. Vedení tábora děkuje všem přízniv-
cům skautingu za pomoc při stavbě a bourání tábora 

a kuchařkám za výbornou stravu. Též děkuje obec-
ním úřadům Líbeznic, Měšic a Zlonína za finanční 
příspěvky na hmotné zajištění tábora.

Václav Mikoláš

L Í B E Z N I Č T Í  Z A H R Á D K Á Ř I  NA  C E S TÁ C H

DIVOKÝ ZÁPAD NA PLOUČNICI

Alumex, s. r. o., 
Měšická 408, Líbeznice

/před benzínovou pumpou/
tel./fax: 283 981 252, 042, mobil: 602 334 565

e-mail: alumex@quick.cz, www.alumex.cz
Prodejní doba, poradenství: Po–pá 7–16, čt do 18 hod.% 

Hliníkové - lakované i nelakované, měděné, titan-
zinkové, pozinkové a jiné střešní krytiny, tabule a pásy

• Úprava na míru pro různé užití •

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám 
 z Al, Cu, ZnFe a TiZn

• Materiál k odběru na počkání •
STANDARDNĚ

www.plastovaokna.net e-mail: info@plastovaokna.net
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