
Nastal čas podzimní, a tak lze jen 
říci, že se pomalu, ale jistě blíží čas 
vánoční.
Snad můžeme jen v krátkosti – protože 

fotografie napoví víc – konstatovat, že 
naše zářijové posvícení, v pořadí druhé, 
se povedlo. Jestli se povedlo dobře, lépe 
či dokonce výborně, to necháme raději 
na vás, kteří jste se ho účastnili. Sami 
za sebe chceme poděkovat všem, kteří 
přispěli k jeho přátelské atmosféře, 
dobré organizaci a svatému Petrovi i za 
nádherné počasí!

Po této stránce bylo rozhodně lepší 
než vloni. Snad i po obsahové, protože 
jsme se snažili zajistit více atrakcí jak 

pro děti, tak pro dospělé. Těší nás, 
že přišlo tolik lidí, těší nás, že při-
jelo Rádio Blaník, těší nás spoluúčast 
Divadla kouzel a mnohých dalších. 

Věříme, že nejen děti z Líbez-
nic, ale i jejich rodiče, či oby-
vatelé okolních vesnic našli
v neděli 18. září 2004 něco
pěkného na naší návsi.
Poděkovat bychom chtěli 
všem sponzorům, zvláště
firmě Gavlas, dále pak fir-
mám Stavebniny Srb s. r. o.,
Zahradnictví Líbeznice, 
Plastová okna Červenka, 
Drogerie Zlatá trumpeta, 

Stavobazar Hrdina, Umělecké truhlář-
ství Jan Friedrich, Swagelok, Alumex, 
Drogerie Janů, DTP studio Temetero 
a Galerie Millard. Rádi bychom také 
poděkovali pracovníkům Technických 
služeb Líbeznice za pomoc při insta-
laci a demontáži stánků a zvláště pak 
za zajištění čistoty prostranství během 
akce i po ní. Velký dík náleží také 
majitelům Restaurace U kouzelníka 
za umožnění bezplatného odběru 
elektřiny a za úklid plastových stolů 

a židlí. Za pomoc při zajištění organizace 
a průběhu akce bychom také rádi podě-
kovali místním hasičům, baráčníkům, 
zahrádkářům, skautům a Obecní poli-
cii v čele s paní Lídou Žemberyovou.
Jedinou "kaňkou" na celém dni se nako-

nec ukázala neochota někte-
rých lidí uklidit po sobě po 
skončení večerní zábavy židle, 
na kterých seděli, ačkoli o to 
byli přímo z pódia požádáni. 
Tímto gestem by symbolicky 
pomohli při nelehké organi-
zaci letošního posvícení, ale 
zřejmě jsou mezi námi tací, 
kteří to takto nepochopili.
Na závěr přinášíme několik 
obrázků pro vzpomínku na 
tuto vydařenou akci.

VKSV

Skupina historického
šermu Baráčníkům to v kroji sluší
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POSVÍCENSKÉ ROZJÍMÁNÍ

CO NOVÉHO U BARÁČNÍKŮ?

 S B Ě R Š AT S T VA
Dne 30. 10. 2004 od 11.00–14.00 hodin
proběhne v Obecní knihovně Líbeznice, 
Martinova 142 sběr obnošeného šatstva 
pro humanitární účely 

Děkuji, Hana Závorková

INZERCE

T E X T I L  L Í B E Z N I C E

T E X T I L  L Í B E Z N I C E
NABÍZÍ:

dámské, pánské a dětské oblečení
povlečení, prostěradla, ručníky

levné, luxusní prádlo
kojenecký textil

sportovní oblečení a obuv
značkové oblečení

a další textilní sortiment

AKCE
každou poslední sobotu v měsíci 

obdrží každý zákazník DÁREK
 - akce platí až do konce roku 2004 

Otevírací doba:
Po–Čt 11:00–18:00, So 9:00–13:00
Tel.: 728 243 402, 775 243 402
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Klauni z Divadla Kouzel Rozhovor Vládi Slezáka s Jaroslavem Uhlířem

JAK JSEM ZÍSKAL 
TENTO SKVOST

Tradičně již desá-
tým rokem se 
opět scházíme ve 

školní tělocvičně, abychom se po prázdninovém 
odpočinku znovu vrhly do cvičení. O tom, že 
je aerobic v Líbeznicích opravdu na vzestupu, 
svědčí hojná účast cvičících na každém kurzu. 
Pravidelné aerobní cvičení zvyšuje množství 
energie, redukuje nepříjemné pocity, duševně 
osvěžuje a umožňuje lépe se vyrovnat se stre-
sem. Toto cvičení nejen pomáhá k dobré kondici 
a zdraví, ale přispívá i ke zdravějšímu životnímu 
stylu a v neposlední řadě snižuje procento pod-
kožního tuku v těle.
Odměnou nám byl za celoroční aktivitu v tělo-
cvičně, stejně jako loni, zájezd do Chorvatska. 
Atmosféra aerobiku u moře je nezapomenutelná. 
Další informace a fotografie je možno zhlédnout 

na vývěsce na Mírovém 
náměstí. Pro naše příznivce 

mám tuto senzační zprávu – příští rok jedeme do 
Chorvatska opět! Od 17. 6. do 26. 6. nás znovu 
přivítá ostrov Brač, tentokráte však trochu jinak.
Poslední novinkou, která funguje od září, je cvi-
čení seniorů. Toto cvičení je určeno všem, kteří 
potřebují rozhýbat své tělo, posílit pohybový 
aparát a zlepšit držení těla. Jedná se o zdravotně 
kondiční cvičení v doprovodu pomalé hudby, 
které není omezeno věkem ani pohlavím.

Přijďte mezi nás:
Po:  19:00 – 20:00 – kondiční cvičení
 20:00 – 21:15 – aerobic – body styling
St: 18:30 – 19:30 – cvičení pro seniory
 19:30 – 20:30 – aerobic

Vstupné 20 Kč/hod

Alena Štemproková - Fitness instruktor
aerobic professional - welness consultant

CVIČENÍ ŽEN

Naše tetičky a sousedé navštívili 
koncem srpna severní Čechy. 
Byli jsme se podívat na zámku ve 
Frýdlantu, což byl pro nás neza-
pomenutelný zážitek. Provázela 
nás studentka Lucie, která tak 
poutavě vyprávěla o historii 
zámku, že jsme ani nepostřehli, 
jak rychle prohlídka ubíhá a když 
nám na konci řekla, že trvala dvě 

a půl hodiny, byli jsme všichni 
překvapení. Za ten čas jsme ušli 
přibližně 3 km a vyšlapali 300 
schodů. Opět se nám potvrdila 
stará známá pravda, že s dobrou 
partou se tráví čas nejlépe.
Po prohlídce města jsme pokra-
čovali na další zámek, Grabštejn, 
jehož prohlídka byla příjemným 
zakončením krásného dne.

18. září jsme se spolupodí-
leli na přípravách a průběhu 
Líbeznického posvícení a 25. 
září jsme pořádali Václavskou 
zábavu. I když účast nebyla zase 
tak velká, sešli se na ní lidé, kteří 
se uměli krásně pobavit a tak to 
nikomu ani nepřišlo. 

Syndička Věra Vörösová

Do katego-
rie sběratelů kuriozit patří také sbírání starých 
pohlednic všech žánrů. Setkáme se s nimi
v antikvariátech nebo na burzách. Jedno 
z největších setkání sběratelů se koná každo-
ročně v září v prostorách Výstaviště v Praze 
Holešovicích pod výstižným názvem Sběratel. 
Tak jako každý rok, tak i letos jsem na této akci 
nemohl chybět. Mezi přehršlí telefonních karet, 
odznaků, mincí, poštovních známek a nerostů 
mne samozřejmě nejvíce lákaly právě pohled-
nice. Přišel jsem k jednomu stánku a požádal 
o album pohlednic z okresu Praha – východ 
a dále města nebo obce v tomto okrese začí-

nající písmenem L. Když 
jsem nenalezl to, co jsem 
hledal, pokračoval jsem dál 
stánek po stánku. Přibližně 
po hodině pátrání a hle-
dání jsem konečně našel 
kýženou pohlednici, a při 
jejím spatření mě polil 
nádherný pocit. Objevil 
jsem krásnou kolorova-
nou pohlednici Líbeznic 
tištěnou litografickou tech-
nikou z počátku minulého 
století, zobrazující charak- teristické panorama i stavby, které dnes již v uve-

dené podobě nespatříte. Jenže tímto to nekončí. 
Náhle stojíte před otázkou, zda tuto nádheru 
vrátíte zpět, nebo odlehčíte peněžence o pár sto-
korun a stanete se šťastným majitelem. U mne 
zvítězila druhá varianta a já jsem po několika 
hodinách strávených na burze opouštěl levé kří-
dlo Veletržního pavilónu s pocitem vítěze. Ano, 
pohled Líbeznic právě změnil svého majitele a po 
sto letech se vrací tam, odkud byl poslán.

Václav Mikoláš

Na své si přišly i děti



Vážení cestující hromadnou dopravou,
dne 21.9.2004 zaslala obec připomínky k jízd-
ním řádům vycházející ze stížností některých 
cestujících. Jednalo se zejména o odjezdy 
autobusů z nádraží Holešovice v odpoledních 
hodinách. Často ve stejnou dobu jezdí dva 
autobusové spoje současně a pak následuje 
půlhodinový interval, během kterého se nahro-
madí na zastávce cestující. Následující spoj pak 
všechny nepobere, případně už nezastaví na 

další zastávce. Zejména se jedná o intervaly 
mezi 15:15 a 19:45 hod. V tomto časovém 
úseku došlo poslední dobou k evidentnímu 
zhoršení kultury cestování. Odbor dopravy 
Krajského úřadu Středočeského kraje přislíbil, 
že tyto problémy odstraní současně s vydáním 
nových jízdních řádů k 1. 12. 2004. Uvidíme, 
třeba nás příjemně překvapí. I když přehnané 
iluze asi nebudou na místě.
Další naše připomínka se týkala autobusů 

Pražské integrované dopravy, které jezdí na sta-
nici metra „C“ - Ládví. Tyto bez výjimky pro-
jíždějí všemi místními částmi starých Ďáblic 
a cesta trvá déle, než přímým autobusům do 
Holešovic. V připomínce jsme uvedli, že pokud 
by některé spoje jezdily přímo k metru na 
Ládví, volilo by pravděpodobně více cestujících 
tuto možnost, čímž by se snížilo dopravní zatí-
žení uvnitř hlavního města.

Otakar Hlavín

PŘIPOMÍNKY K HROMADNÉ DOPRAVĚ
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v létě byl s příspěvkem programu SAPARD Evropské 
unie vybudován nový povrch místní komunikace Na 
Chrupavce, byl dokončen chodník v Hovorčovické 
ulici podél hřbitova a v současné 
době probíhá výstavba kanalizace 
v oblasti mezi ulicemi Měšická a K 
Makůvce s příspěvkem Krajského 
úřadu. Obec nechala zpracovat 
projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení na dokončení 
kanalizace a zvětšení kapacity 
ČOV, aby mohla žádat o příspě-
vek z fondů EU. Finanční situace 
obce je tedy již poměrně napjatá, 
protože akcí realizovaných 
v tomto roce bylo více a finanční 
možnosti na doplnění požado-
vaných vlastních zdrojů obce 
nejsou neomezené. Proto bude 
nutno postupovat do konce roku 
s maximální šetrností.
Dále mi dovolte informaci 
o stížnosti občanů sousední obce 
Bořanovice, kteří neradi vidí, že 
naši obyvatelé chodí venčit psy 
na polní cestu, která je pokračo-
váním ulice Pakoměřické a znečiš-

ťují jejich vzorně udržované prostředí. Prosíme 
tedy dotyčné majitele pejsků o vstřícnost 
a udržování čistoty. Nezbývá nám, než doufat, 

že i obyvatelé okolních 
obcí se budou snažit udr-
žovat čistotu v naší obci. 
Pokud jde o školní děti, 
které navštěvují naši školu, 
obávám se, že tak bohužel 
nečiní. 
Rád bych touto cestou 
ještě jednou poděkoval 
všem, kteří se organizačně či 
finančně podíleli na přípravě 
posvícení, které se mi letos líbilo 
ještě mnohem více než loni (snad 
i díky krásnému počasí).
Ještě bych Vás rád informoval 
o tom, že v současné době 
postupně rozesíláme všem domác-
nostem napojeným na kanalizaci 
text smlouvy o vypouštění 
odpadních vod (včetně přílohy), 
což je obec povinna učinit jako 
vlastník kanalizace podle zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích. Vzhledem k tomu, 

že naprostá většina našich obyvatel přispívá do Fondu 
životního prostředí obce, z něhož obec hradí náklady 
spojené s čištěním odpadních vod, vztahuje se na tyto 
občany osvobození od platby stočného (viz článek X. 
smlouvy). Obec od nich žádnou další platbu nepoža-
duje. Jeden podepsaný výtisk smlouvy vraťte, prosím, 
zpět. Bez uzavření smlouvy o vypouštění odpadních 
vod není možno podle uvedeného zákona odpadní 
vody do kanalizace vypouštět.
5. a 6. listopadu nás čekají volby do Krajského 
zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu. 
Přijďte, prosím, rozhodnout o těch, kteří nás budou 
v následujícím období na těchto místech zastupovat 
a nenechávejte to na druhých. Přeji vám šťastnou 
ruku a hodně štěstí i v osobním životě.

Váš starosta Otakar Hlavín

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ...

POSVÍCENÍ V LÍBEZNICÍCH

Mratínský potok je vodoteč, která 
pramení ve starých Ďáblicích. Její 
délka od pramene k ústí v Kostelci 
nad Labem je více jak 15 km. 
Líbeznický potok se do něj vlévá 
v Mratíně. Mikroregion, jehož 
jsme součástí, se nazývá Povodí 
Mratínského potoka.
 V minulosti napájel 
15 rybníků, jež byly 
budovány na místech, 
která pro své zamok-
ření nebyla vhodná 
pro zemědělskou 
výrobu. Problém jak 
využít i tato neúrodná 
místa, vyřešili mniši v 
klášterech. Zakládali 
při nich a řádových 
statcích chovné rybníky. Vliv na 
rozvoj rybníkářství mělo rozšíření 
křesťanství. Jedním z jeho atributů 
je ryba, která patří k významným 
postním pokrmům. Od jedenáctého 
století většina zdejší půdy přechází 
do majetku klášterů a slouží k jejich 
obživě. Mniši přinášejí do kraje vzdě-
lanost a pokrok. Dokázali podřídit 

tekoucí vodu vůli člověka a potřebám 
rybničních staveb. Oni uměli spoleh-
livě nalézt příhodná místa. Pomocí 
jednoduchých pomůcek, jakou byla 
lať a krokev, vypočítali spád, výšku, 
mohutnost hráze a šíři výpustných 
zařízení. Vznikaly rybniční stavby, 

které kromě funkce 
ekonomické splňovaly 
požadavky z dnešního 
pohledu ekologické. 
Dokázaly zadržet vodu 
a tím chránily obyva-
tele před povodněmi, 
zlepšovaly klimatické 
podmínky. Voda, která 
vytékala z rybníků, 
poháněla vodní mlýny. 
Ve zdejších úrodných 

půdách se vždy pěstovaly obilniny, 
které bylo třeba zpracovat na mouku. 
Z mouky se vyráběl chléb, který 
byl základní potravinou po tisíce 
let. Ruční zpracování bylo velmi 
namáhavé. Vodní mlýny v tom-
to ohledu lidem velmi usnadňo-
valy život. Vodní i větrnou energii 
člověk využíval velmi dlouho jako 

hlavní, musela uplynout celá sta-
letí, než se naučil využívat jiných 
zdrojů. Na Mratínském potoce byly 
tyto mlýny: Červený mlýn, který 
postavil řád Křižovníků s červe-
nou hvězdou a měl řádový statek 

v Ďáblicích. Dalšími byly: Bílý 
mlýnek /Čakovice/, miškovický, 
Horní ve Veleni, Dolní ve Veleni 
/Podhájský/, služský, mratínský, 
mírovický a poslední Semínko, 
blízko soutoku Mratínského potoka 
s řekou Labe.

 Hezká procházka je k mratínskému 
mlýnu. Z Líbeznic dojdeme k měšic-
kému parku, který projdeme napříč. 
Dáme se pak po žluté turistické 
značce, která nás povedete bažant-
nicí podél soustavy rybníků až do 

Mratína, na jehož okraji u rybníka 
je osamělá barokní budova, o té je 
zmínka již v počátku 16. století jako 
o panském mlýnu. Pan mlynář Klipsa 
v něm mlel ještě v 50. letech 20. sto-
letí.                     Hana Závorková,

Obecní knihovna Líbeznice

MLÝNY NA MRATÍNSKÉM POTOCE

Jako každý rok, tak i v roce letošním se po 
letních prázdninách opět otevřely dveře místní 
základní školy. Žáci se znovu setkali se svými 
učiteli a naopak. Zvláštní pozornosti se pocho-
pitelně dostalo našim nejmladším – prvňáčkům, 
kterých je v letošním roce téměř dvojnásobek 
oproti roku minulému, a proto byly také 
otevřeny v prvním ročníku dvě třídy. Naše 
nové žáčky přivítaly jejich třídní učitelky Jana 
Nedvědová a Jitka Tůmová, ale zároveň i vedení 
školy společně s panem starostou Otakarem 
Hlavínem.
V novém školním roce čeká naše žáky jistě 
mnoho práce, ale i příjemných změn. Jednou 
z nich je velice pestrá paleta zájmových útvarů, 
které naše škola v letošním roce nabízí (viz. 
tabulka). Mezi další zajímavé změny patří 
opětná modernizace počítačové učebny, na kte-
rou se podařilo vyčlenit nemalou finanční částku 
z rozpočtu ZŠ. Vše proběhlo za vydatné pomoci 

správce školní sítě a webu (www.zslibez-
nice.cz) pana Jiřího Bareše. Všem žákům 
přejeme mnoho úspěchů a zajímavých 
zážitků při studiu v tomto školním roce.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY /2004–2005/
Anglický jazyk pro 1. stupeň  
J. Růžičková pondělí 11: 40 – 12: 35 
Anglický jazyk pro pokročilé   
J. Kaplan čtvrtek 7: 00 – 7: 45
Taneční kroužek  
I. Suldovská pondělí 13: 40 – 14: 25
Sportovní hry  
P. Sušiak středa 13: 40 – 14: 25
Keramika pro 1. stupeň  
J. Nedvědová čtvrtek 13: 00 – 13: 45
Keramika pro 2. stupeň   
D. Raveaneová čtvrtek 14: 15 – 15: 00
Počítače pro 1. stupeň  
S. Hlavinková úterý 12: 45 – 13: 30
Informatika I.  
J. Kaplan středa 14: 00 – 14: 45
Informatika II.  
J. Kaplan pondělí 14: 00 – 14: 45
Florbal  
A. Dudková čtvrtek 14: 00 – 14: 45
Karate  
P. Sušiak pondělí 14: 30 – 16: 00
Košíková  
Š. Cíchová středa 14: 30 – 16: 00 

  Bc. Jiří Kaplan

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2004/2005 V LÍBEZNICKÉ ŠKOLE

Již tradičně se v září koná posvícení. To letošní 
se zvlášť vydařilo hlavně díky krásnému počasí, 
které nám přálo. 
Výbor pro styk s veřejností a zástupci jednot-
livých organizací z obce se sešli,aby nastínili 
plán celé akce. Bylo třeba zajistit program, 
stánkaře, atrakce, občerstvení, napečení posví-
cenských koláčů, uspořádání výstavy ovoce 
a zeleniny a zajistit dohled nad dopravou. 
Tetičky z baráčnické obce napekly výborné 
koláčky, po kterých se jenom zaprášilo a na 
mnohé se ani nedostalo. V sobotu 18. 9. se při-

šlo podívat okolo 2000 návštěvníků.
Na poměrně malém prostoru bylo 
soustředěno mnoho stánků s atrakcemi 
a občerstvením. Pro každého bylo něco, 

nabídka byla bohatá. Sobotní program trval 
od 9.00 do 24.00 hodin.
Pestrý program hudeb byl vystřídán živým 
vysíláním rádia Blaník, jeho konferenciéry 
a zpěváky. Nezapomenutelným zážitkem 
byl pořad s iluzionistou Pavlem Kožíškem 
a jeho spolupracovníky. Přijel zazpívat 
i Pavel Bobek se svou partnerkou a kapelou. 
Byla zde i skupina historického šermu. 
Nezapomenutelný byl moment, když 
k azurově modrém nebi se vznesly desítky 
žlutých balónků, na kterých byly přivázány 
lístečky přítomných s jejich adresami a taj-
ným přáním.

Líbezničtí zahrádkáři uspořádali velmi 
vkusnou výstavu svých i báštěckých 
výpěstků ovoce, zeleniny a květin. Po skon-
čení výstavy tyto 
výpěstky věno-
vali dětem v MŠ. 

Připravili rovněž 
tombolu a získané 
prostředky použijí 
na rozvoj spolkové 
činnosti v obci.
Dík patři líbeznic-
kým hasičům, kteří 
zvládali náročnou 
dopravní situaci bez 
problémů.
Rovněž pracovníci 
líbeznické technické 
služby OÚ přispěli 
velkým dílem ke 
zdaru akce.
Radostný a zdařilý den ukončila hudební sku-
pina naší paní policistky Lídy Žemberyové. 
Mnozí vydrželi v dobré náladě až do půlnoci.

Libuše Jahodová

Pavel Kožíšek

Výstava zahrádkářů

Kdo najde pětikorunu?

Soutěže líbeznických skautů

Pavel Bobek a Lída Nopová

Na Chrupavce - před...
...a po..

JAK ŽIJE LÍBEZNICKÁ MATEŘINKA

V měsíci září se u nás sešlo 45 dětí, čímž byla 
zcela zaplněna kapacita školky. Některým novým 
dětem „ukáplo“ pár slziček při loučení s mámou, 
ale brzy si zvykly na nové prostředí, kamarády 
i paní učitelky Danu, Irenu, Jitku a Markétu, na 
školnici Mílu a kuchařku Jarku.
Děti mají na výběr různé aktivity. Od září začalo 
cvičení dětské jógy pod vedením zkušené cvi-
čitelky Dany Líbové. Každé úterý přichází do 
školky „Verunka - flétnička“ - paní učitelka ze ZŠU 
Klecany, která děti učí hře na zobcovou flétnu 
a rozvíjí celkovou hudebnost dětí. V pátek máme 
angličtinku, kterou vyučuje pro změnu pan učitel 
Carlos (Karel) - lektor z jazykové školy „School 
tour“ v Praze. V září do MŠ přijelo divadlo 
„Vysmáto“ z Prahy s pohádkou „Zvířátka a loupež-
níci“. Navštívili jsme Planetárium v Praze a zhlédli 
„Podzimní příběh“. Místní „Divadlo kouzel“ 
nás pozvalo na své představení „Kouzelné bub-
liny“.Ve Společenském domě v Neratovicích nás 
potěšila „Šípková Růženka“. V měsíci říjnu jsme 
navštívili divadlo „Gong“ v Praze. V rámci nového 
školského zákona i my začínáme s vlastním vzdě-
lávacím programem, který máme zaměřen na 
hlubší poznávání přírody kolem nás během jed-
notlivých ročních období. Nyní naše školička žije 
podzimem. Vyrábíme draky, kreslíme pohádku „O 
veliké řepě“, malujeme houby v lese. Z listů a pří-
rodnin, které nasbíráme při vycházkách, vyrábíme 
strašidla „Podzimníčky“, z přírodnin a dřeva pak 
koláže.                    Markéta Vítková, foto Jiří Bareš

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA 
V NAŠÍ ŠKOLCE JE TO PRIMA!



Vážení cestující hromadnou dopravou,
dne 21.9.2004 zaslala obec připomínky k jízd-
ním řádům vycházející ze stížností některých 
cestujících. Jednalo se zejména o odjezdy 
autobusů z nádraží Holešovice v odpoledních 
hodinách. Často ve stejnou dobu jezdí dva 
autobusové spoje současně a pak následuje 
půlhodinový interval, během kterého se nahro-
madí na zastávce cestující. Následující spoj pak 
všechny nepobere, případně už nezastaví na 

další zastávce. Zejména se jedná o intervaly 
mezi 15:15 a 19:45 hod. V tomto časovém 
úseku došlo poslední dobou k evidentnímu 
zhoršení kultury cestování. Odbor dopravy 
Krajského úřadu Středočeského kraje přislíbil, 
že tyto problémy odstraní současně s vydáním 
nových jízdních řádů k 1. 12. 2004. Uvidíme, 
třeba nás příjemně překvapí. I když přehnané 
iluze asi nebudou na místě.
Další naše připomínka se týkala autobusů 

Pražské integrované dopravy, které jezdí na sta-
nici metra „C“ - Ládví. Tyto bez výjimky pro-
jíždějí všemi místními částmi starých Ďáblic 
a cesta trvá déle, než přímým autobusům do 
Holešovic. V připomínce jsme uvedli, že pokud 
by některé spoje jezdily přímo k metru na 
Ládví, volilo by pravděpodobně více cestujících 
tuto možnost, čímž by se snížilo dopravní zatí-
žení uvnitř hlavního města.

Otakar Hlavín

PŘIPOMÍNKY K HROMADNÉ DOPRAVĚ
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v létě byl s příspěvkem programu SAPARD Evropské 
unie vybudován nový povrch místní komunikace Na 
Chrupavce, byl dokončen chodník v Hovorčovické 
ulici podél hřbitova a v současné 
době probíhá výstavba kanalizace 
v oblasti mezi ulicemi Měšická a K 
Makůvce s příspěvkem Krajského 
úřadu. Obec nechala zpracovat 
projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení na dokončení 
kanalizace a zvětšení kapacity 
ČOV, aby mohla žádat o příspě-
vek z fondů EU. Finanční situace 
obce je tedy již poměrně napjatá, 
protože akcí realizovaných 
v tomto roce bylo více a finanční 
možnosti na doplnění požado-
vaných vlastních zdrojů obce 
nejsou neomezené. Proto bude 
nutno postupovat do konce roku 
s maximální šetrností.
Dále mi dovolte informaci 
o stížnosti občanů sousední obce 
Bořanovice, kteří neradi vidí, že 
naši obyvatelé chodí venčit psy 
na polní cestu, která je pokračo-
váním ulice Pakoměřické a znečiš-

ťují jejich vzorně udržované prostředí. Prosíme 
tedy dotyčné majitele pejsků o vstřícnost 
a udržování čistoty. Nezbývá nám, než doufat, 

že i obyvatelé okolních 
obcí se budou snažit udr-
žovat čistotu v naší obci. 
Pokud jde o školní děti, 
které navštěvují naši školu, 
obávám se, že tak bohužel 
nečiní. 
Rád bych touto cestou 
ještě jednou poděkoval 
všem, kteří se organizačně či 
finančně podíleli na přípravě 
posvícení, které se mi letos líbilo 
ještě mnohem více než loni (snad 
i díky krásnému počasí).
Ještě bych Vás rád informoval 
o tom, že v současné době 
postupně rozesíláme všem domác-
nostem napojeným na kanalizaci 
text smlouvy o vypouštění 
odpadních vod (včetně přílohy), 
což je obec povinna učinit jako 
vlastník kanalizace podle zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích. Vzhledem k tomu, 

že naprostá většina našich obyvatel přispívá do Fondu 
životního prostředí obce, z něhož obec hradí náklady 
spojené s čištěním odpadních vod, vztahuje se na tyto 
občany osvobození od platby stočného (viz článek X. 
smlouvy). Obec od nich žádnou další platbu nepoža-
duje. Jeden podepsaný výtisk smlouvy vraťte, prosím, 
zpět. Bez uzavření smlouvy o vypouštění odpadních 
vod není možno podle uvedeného zákona odpadní 
vody do kanalizace vypouštět.
5. a 6. listopadu nás čekají volby do Krajského 
zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu. 
Přijďte, prosím, rozhodnout o těch, kteří nás budou 
v následujícím období na těchto místech zastupovat 
a nenechávejte to na druhých. Přeji vám šťastnou 
ruku a hodně štěstí i v osobním životě.

Váš starosta Otakar Hlavín

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ...

POSVÍCENÍ V LÍBEZNICÍCH

Mratínský potok je vodoteč, která 
pramení ve starých Ďáblicích. Její 
délka od pramene k ústí v Kostelci 
nad Labem je více jak 15 km. 
Líbeznický potok se do něj vlévá 
v Mratíně. Mikroregion, jehož 
jsme součástí, se nazývá Povodí 
Mratínského potoka.
 V minulosti napájel 
15 rybníků, jež byly 
budovány na místech, 
která pro své zamok-
ření nebyla vhodná 
pro zemědělskou 
výrobu. Problém jak 
využít i tato neúrodná 
místa, vyřešili mniši v 
klášterech. Zakládali 
při nich a řádových 
statcích chovné rybníky. Vliv na 
rozvoj rybníkářství mělo rozšíření 
křesťanství. Jedním z jeho atributů 
je ryba, která patří k významným 
postním pokrmům. Od jedenáctého 
století většina zdejší půdy přechází 
do majetku klášterů a slouží k jejich 
obživě. Mniši přinášejí do kraje vzdě-
lanost a pokrok. Dokázali podřídit 

tekoucí vodu vůli člověka a potřebám 
rybničních staveb. Oni uměli spoleh-
livě nalézt příhodná místa. Pomocí 
jednoduchých pomůcek, jakou byla 
lať a krokev, vypočítali spád, výšku, 
mohutnost hráze a šíři výpustných 
zařízení. Vznikaly rybniční stavby, 

které kromě funkce 
ekonomické splňovaly 
požadavky z dnešního 
pohledu ekologické. 
Dokázaly zadržet vodu 
a tím chránily obyva-
tele před povodněmi, 
zlepšovaly klimatické 
podmínky. Voda, která 
vytékala z rybníků, 
poháněla vodní mlýny. 
Ve zdejších úrodných 

půdách se vždy pěstovaly obilniny, 
které bylo třeba zpracovat na mouku. 
Z mouky se vyráběl chléb, který 
byl základní potravinou po tisíce 
let. Ruční zpracování bylo velmi 
namáhavé. Vodní mlýny v tom-
to ohledu lidem velmi usnadňo-
valy život. Vodní i větrnou energii 
člověk využíval velmi dlouho jako 

hlavní, musela uplynout celá sta-
letí, než se naučil využívat jiných 
zdrojů. Na Mratínském potoce byly 
tyto mlýny: Červený mlýn, který 
postavil řád Křižovníků s červe-
nou hvězdou a měl řádový statek 

v Ďáblicích. Dalšími byly: Bílý 
mlýnek /Čakovice/, miškovický, 
Horní ve Veleni, Dolní ve Veleni 
/Podhájský/, služský, mratínský, 
mírovický a poslední Semínko, 
blízko soutoku Mratínského potoka 
s řekou Labe.

 Hezká procházka je k mratínskému 
mlýnu. Z Líbeznic dojdeme k měšic-
kému parku, který projdeme napříč. 
Dáme se pak po žluté turistické 
značce, která nás povedete bažant-
nicí podél soustavy rybníků až do 

Mratína, na jehož okraji u rybníka 
je osamělá barokní budova, o té je 
zmínka již v počátku 16. století jako 
o panském mlýnu. Pan mlynář Klipsa 
v něm mlel ještě v 50. letech 20. sto-
letí.                     Hana Závorková,

Obecní knihovna Líbeznice

MLÝNY NA MRATÍNSKÉM POTOCE

Jako každý rok, tak i v roce letošním se po 
letních prázdninách opět otevřely dveře místní 
základní školy. Žáci se znovu setkali se svými 
učiteli a naopak. Zvláštní pozornosti se pocho-
pitelně dostalo našim nejmladším – prvňáčkům, 
kterých je v letošním roce téměř dvojnásobek 
oproti roku minulému, a proto byly také 
otevřeny v prvním ročníku dvě třídy. Naše 
nové žáčky přivítaly jejich třídní učitelky Jana 
Nedvědová a Jitka Tůmová, ale zároveň i vedení 
školy společně s panem starostou Otakarem 
Hlavínem.
V novém školním roce čeká naše žáky jistě 
mnoho práce, ale i příjemných změn. Jednou 
z nich je velice pestrá paleta zájmových útvarů, 
které naše škola v letošním roce nabízí (viz. 
tabulka). Mezi další zajímavé změny patří 
opětná modernizace počítačové učebny, na kte-
rou se podařilo vyčlenit nemalou finanční částku 
z rozpočtu ZŠ. Vše proběhlo za vydatné pomoci 

správce školní sítě a webu (www.zslibez-
nice.cz) pana Jiřího Bareše. Všem žákům 
přejeme mnoho úspěchů a zajímavých 
zážitků při studiu v tomto školním roce.

ZÁJMOVÉ ÚTVARY /2004–2005/
Anglický jazyk pro 1. stupeň  
J. Růžičková pondělí 11: 40 – 12: 35 
Anglický jazyk pro pokročilé   
J. Kaplan čtvrtek 7: 00 – 7: 45
Taneční kroužek  
I. Suldovská pondělí 13: 40 – 14: 25
Sportovní hry  
P. Sušiak středa 13: 40 – 14: 25
Keramika pro 1. stupeň  
J. Nedvědová čtvrtek 13: 00 – 13: 45
Keramika pro 2. stupeň   
D. Raveaneová čtvrtek 14: 15 – 15: 00
Počítače pro 1. stupeň  
S. Hlavinková úterý 12: 45 – 13: 30
Informatika I.  
J. Kaplan středa 14: 00 – 14: 45
Informatika II.  
J. Kaplan pondělí 14: 00 – 14: 45
Florbal  
A. Dudková čtvrtek 14: 00 – 14: 45
Karate  
P. Sušiak pondělí 14: 30 – 16: 00
Košíková  
Š. Cíchová středa 14: 30 – 16: 00 

  Bc. Jiří Kaplan

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2004/2005 V LÍBEZNICKÉ ŠKOLE
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Nastal čas podzimní, a tak lze jen 
říci, že se pomalu, ale jistě blíží čas 
vánoční.
Snad můžeme jen v krátkosti – protože 

fotografie napoví víc – konstatovat, že 
naše zářijové posvícení, v pořadí druhé, 
se povedlo. Jestli se povedlo dobře, lépe 
či dokonce výborně, to necháme raději 
na vás, kteří jste se ho účastnili. Sami 
za sebe chceme poděkovat všem, kteří 
přispěli k jeho přátelské atmosféře, 
dobré organizaci a svatému Petrovi i za 
nádherné počasí!

Po této stránce bylo rozhodně lepší 
než vloni. Snad i po obsahové, protože 
jsme se snažili zajistit více atrakcí jak 

pro děti, tak pro dospělé. Těší nás, 
že přišlo tolik lidí, těší nás, že při-
jelo Rádio Blaník, těší nás spoluúčast 
Divadla kouzel a mnohých dalších. 

Věříme, že nejen děti z Líbez-
nic, ale i jejich rodiče, či oby-
vatelé okolních vesnic našli
v neděli 18. září 2004 něco
pěkného na naší návsi.
Poděkovat bychom chtěli 
všem sponzorům, zvláště
firmě Gavlas, dále pak fir-
mám Stavebniny Srb s. r. o.,
Zahradnictví Líbeznice, 
Plastová okna Červenka, 
Drogerie Zlatá trumpeta, 

Stavobazar Hrdina, Umělecké truhlář-
ství Jan Friedrich, Swagelok, Alumex, 
Drogerie Janů, DTP studio Temetero 
a Galerie Millard. Rádi bychom také 
poděkovali pracovníkům Technických 
služeb Líbeznice za pomoc při insta-
laci a demontáži stánků a zvláště pak 
za zajištění čistoty prostranství během 
akce i po ní. Velký dík náleží také 
majitelům Restaurace U kouzelníka 
za umožnění bezplatného odběru 
elektřiny a za úklid plastových stolů 

a židlí. Za pomoc při zajištění organizace 
a průběhu akce bychom také rádi podě-
kovali místním hasičům, baráčníkům, 
zahrádkářům, skautům a Obecní poli-
cii v čele s paní Lídou Žemberyovou.
Jedinou "kaňkou" na celém dni se nako-

nec ukázala neochota někte-
rých lidí uklidit po sobě po 
skončení večerní zábavy židle, 
na kterých seděli, ačkoli o to 
byli přímo z pódia požádáni. 
Tímto gestem by symbolicky 
pomohli při nelehké organi-
zaci letošního posvícení, ale 
zřejmě jsou mezi námi tací, 
kteří to takto nepochopili.
Na závěr přinášíme několik 
obrázků pro vzpomínku na 
tuto vydařenou akci.

VKSV

Skupina historického
šermu Baráčníkům to v kroji sluší
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POSVÍCENSKÉ ROZJÍMÁNÍ

CO NOVÉHO U BARÁČNÍKŮ?

 S B Ě R Š AT S T VA
Dne 30. 10. 2004 od 11.00–14.00 hodin
proběhne v Obecní knihovně Líbeznice, 
Martinova 142 sběr obnošeného šatstva 
pro humanitární účely 

Děkuji, Hana Závorková

INZERCE

T E X T I L  L Í B E Z N I C E

T E X T I L  L Í B E Z N I C E
NABÍZÍ:

dámské, pánské a dětské oblečení
povlečení, prostěradla, ručníky

levné, luxusní prádlo
kojenecký textil

sportovní oblečení a obuv
značkové oblečení

a další textilní sortiment

AKCE
každou poslední sobotu v měsíci 

obdrží každý zákazník DÁREK
 - akce platí až do konce roku 2004 

Otevírací doba:
Po–Čt 11:00–18:00, So 9:00–13:00
Tel.: 728 243 402, 775 243 402
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Klauni z Divadla Kouzel Rozhovor Vládi Slezáka s Jaroslavem Uhlířem

JAK JSEM ZÍSKAL 
TENTO SKVOST

Tradičně již desá-
tým rokem se 
opět scházíme ve 

školní tělocvičně, abychom se po prázdninovém 
odpočinku znovu vrhly do cvičení. O tom, že 
je aerobic v Líbeznicích opravdu na vzestupu, 
svědčí hojná účast cvičících na každém kurzu. 
Pravidelné aerobní cvičení zvyšuje množství 
energie, redukuje nepříjemné pocity, duševně 
osvěžuje a umožňuje lépe se vyrovnat se stre-
sem. Toto cvičení nejen pomáhá k dobré kondici 
a zdraví, ale přispívá i ke zdravějšímu životnímu 
stylu a v neposlední řadě snižuje procento pod-
kožního tuku v těle.
Odměnou nám byl za celoroční aktivitu v tělo-
cvičně, stejně jako loni, zájezd do Chorvatska. 
Atmosféra aerobiku u moře je nezapomenutelná. 
Další informace a fotografie je možno zhlédnout 

na vývěsce na Mírovém 
náměstí. Pro naše příznivce 

mám tuto senzační zprávu – příští rok jedeme do 
Chorvatska opět! Od 17. 6. do 26. 6. nás znovu 
přivítá ostrov Brač, tentokráte však trochu jinak.
Poslední novinkou, která funguje od září, je cvi-
čení seniorů. Toto cvičení je určeno všem, kteří 
potřebují rozhýbat své tělo, posílit pohybový 
aparát a zlepšit držení těla. Jedná se o zdravotně 
kondiční cvičení v doprovodu pomalé hudby, 
které není omezeno věkem ani pohlavím.

Přijďte mezi nás:
Po:  19:00 – 20:00 – kondiční cvičení
 20:00 – 21:15 – aerobic – body styling
St: 18:30 – 19:30 – cvičení pro seniory
 19:30 – 20:30 – aerobic

Vstupné 20 Kč/hod

Alena Štemproková - Fitness instruktor
aerobic professional - welness consultant

CVIČENÍ ŽEN

Naše tetičky a sousedé navštívili 
koncem srpna severní Čechy. 
Byli jsme se podívat na zámku ve 
Frýdlantu, což byl pro nás neza-
pomenutelný zážitek. Provázela 
nás studentka Lucie, která tak 
poutavě vyprávěla o historii 
zámku, že jsme ani nepostřehli, 
jak rychle prohlídka ubíhá a když 
nám na konci řekla, že trvala dvě 

a půl hodiny, byli jsme všichni 
překvapení. Za ten čas jsme ušli 
přibližně 3 km a vyšlapali 300 
schodů. Opět se nám potvrdila 
stará známá pravda, že s dobrou 
partou se tráví čas nejlépe.
Po prohlídce města jsme pokra-
čovali na další zámek, Grabštejn, 
jehož prohlídka byla příjemným 
zakončením krásného dne.

18. září jsme se spolupodí-
leli na přípravách a průběhu 
Líbeznického posvícení a 25. 
září jsme pořádali Václavskou 
zábavu. I když účast nebyla zase 
tak velká, sešli se na ní lidé, kteří 
se uměli krásně pobavit a tak to 
nikomu ani nepřišlo. 

Syndička Věra Vörösová

Do katego-
rie sběratelů kuriozit patří také sbírání starých 
pohlednic všech žánrů. Setkáme se s nimi
v antikvariátech nebo na burzách. Jedno 
z největších setkání sběratelů se koná každo-
ročně v září v prostorách Výstaviště v Praze 
Holešovicích pod výstižným názvem Sběratel. 
Tak jako každý rok, tak i letos jsem na této akci 
nemohl chybět. Mezi přehršlí telefonních karet, 
odznaků, mincí, poštovních známek a nerostů 
mne samozřejmě nejvíce lákaly právě pohled-
nice. Přišel jsem k jednomu stánku a požádal 
o album pohlednic z okresu Praha – východ 
a dále města nebo obce v tomto okrese začí-

nající písmenem L. Když 
jsem nenalezl to, co jsem 
hledal, pokračoval jsem dál 
stánek po stánku. Přibližně 
po hodině pátrání a hle-
dání jsem konečně našel 
kýženou pohlednici, a při 
jejím spatření mě polil 
nádherný pocit. Objevil 
jsem krásnou kolorova-
nou pohlednici Líbeznic 
tištěnou litografickou tech-
nikou z počátku minulého 
století, zobrazující charak- teristické panorama i stavby, které dnes již v uve-

dené podobě nespatříte. Jenže tímto to nekončí. 
Náhle stojíte před otázkou, zda tuto nádheru 
vrátíte zpět, nebo odlehčíte peněžence o pár sto-
korun a stanete se šťastným majitelem. U mne 
zvítězila druhá varianta a já jsem po několika 
hodinách strávených na burze opouštěl levé kří-
dlo Veletržního pavilónu s pocitem vítěze. Ano, 
pohled Líbeznic právě změnil svého majitele a po 
sto letech se vrací tam, odkud byl poslán.

Václav Mikoláš

Na své si přišly i děti


