
se objevila asi roku 1896. Byli to velocipédy 
s kolem vysokým a zadním nízkým. Přední kolo 
mělo pedály, ráfy byly dřevěné, 
později gumové, plné, asi od 
r. 1904 byly obruče gumové i s duší. 
Mezi prvotné cyklisty lze započítati 
i Václava Ježka, pekaře z č. 13, 16 
a Františka Nápravníka, listonoše, 
jakož i kováře Vokouna z č. 36.
Při naskakování se musel velocipéd 
opřít, přistavit třeba k patníku, 
z něhož pak cyklista stoupal na 
kolo, při němž někdy přepadl. Tyto 
i pozdější  velocipédy prodával pan 
Slepička v čísle 153 od roku 1907.
V roce 1914 bylo tu asi 30 jízdních 
kol. Po roce 1910 přišly do prodeje 
primitivní motocykly od Laurina 
a Klementa z Mladé Boleslavi. Tento 
stroj měl navrchu karburaci, musel 
se mazat pumpičkou i za jízdy. První motoristé, 
asi r. 1912 byli Václav Ježek, Josef  Kos, Václav Srb 
z č. 34 a Josef Tišnovský z č. 44. Takový motocykl 
se těžce rozjížděl s rozběhem.
První osobní automobil v Líbeznicích měl veterinář 
Josef Fiala r. 1925, nákladní automobil Austro - Fiat 
měl Vladimír Olič z čísla 209 a František Plicka 
z č. 32.
Zvěrolékař Jan Fiala byl už r. 1926 prvním soukro-

mým majitelem telefonní stanice, byl připojen na 
Čakovice, toto telefonní spojení měl i Kamil Heller 

č. 136.
Když roku 1924 jel cizí automobi-
lista přes Líbeznice rychlostí 30 km, 
ačkoliv přes obec měl jeti 15km, byl 
odsouzen k pokutě 50 Kč.
První velocipedisté kolem roku 1900 
budili senzaci, zvláště u kluků, kteří 
za nimi běhali a pokřikovali na ně.
Josef Šíla z čísla 25, narozený r. 1885 
vypravuje: Moji rodiče mívali sadař-
ství a zaměstnávali cizího hlídače 
z  jižních Čech, jenž rád se chvástal 
svou odvahou. Jako školák pobýval 
jsem s ním často v alejích. Jednou, 
když jsme spolu seděli před hlídací 
boudou, vynořili se na silnici cyklisté 
jedoucí na vysokých bicyklech, jichž 
on nikdy neviděl a o jejichž existenci 

nikdy neslyšel. Spatřiv je starý hlídač, tak se pole-
kal, že volal: "Pán Bůh s námi a zlí pryč" a utekl 
přes brambořiště. Já se těch velocipédů nelekl, neboť 
jsem je už znal.
O tom, že první cyklisté budili údiv, svědčí i teh-
dejší šantánový popěvek: "Panáček cyklista kolečko 
za tři sta, veliký vrch, do škarpy zvrh".
Asi v roce1892 snesl se balon Na skalách a  zdejší 
muži jej stáhli dolů pomocí provazů. Ti vzdu-
choplavci se pak účastnili zábavy vojenských 
vysloužilců v č. 44, protože byla to právě neděle. 
V Líbeznicích byl vidět i let inženýra Čiháka z Měl-
níka, a to v roce 1912.
I „zeppelin“ letící k severu bylo odsud vidět.
Dne 29. 9. 1927 přistálo letadlo za vsí směrem 
k Sedlci.

/Kniha čestných členů vzájemně se podporujících 
spolků "DOBROMYSL" - v Líbeznicích 1896 /
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JAKÝ BYL LOŇSKÝ ROK?
Nedávno jsme se rozloučili s rokem 2004. 
Dovolte, abychom se na chvíli společně 
zastavili, ohlédli zpět a připomněli si, co se 
v obci během loňského roku podařilo a nao-
pak, co se nedaří.
Zhruba před rokem jsem Vás informoval 
o plánech obce týkajících se investic. Dnes 
již všichni jistě víte, že byla provedena 
rekonstrukce místní komunikace u zdra-
votního střediska a dokončen chodník 
v Hovorčovické ulici, že byly opraveny 
věžní hodiny a opatřeny automatickým 
seřizováním času radiovým signálem, že byl 
parčík za samoobsluhou opatřen houpačkou 
a skluzavkou pro děti, že byla položena 
nová protiskluzová podlahová vrstva v herně 
stolního tenisu a že k údržbě zelených ploch 
v obci a zametání sněhu na chodnících se 
používá nový zahradní traktor. Kromě toho 
se podařilo (což původně vůbec v rozpočtu 
obce nebylo) vybudovat další část kanali-
zace v hodnotě zhruba 4,5 mil. Kč. Při té 
příležitosti byla připojena na kanalizaci 
i budova mateřské školy. Na tuto akci jsme 
získali dotaci od Středočeského kraje ve výši 
3,404 mil. Kč. Zbývá ještě dokončit úpravu 

povrchů vozovek, což bude podle smlouvy  
hotovo nejpozději do května tohoto roku.
V minulém roce nechalo zastupitelstvo obce 
zpracovat projektovou dokumentaci na 
rozšíření kapacity čistírny odpadních vod 
a dokončení kanalizace v obci. Stávající čis-
tírna by již neumožňovala další rozvoj  obce 
vhledem k přísnějším limitům znečištění 
vypouštěné vody do potoka. Na obě stavby 
již bylo vydáno pravomocné stavební povo-
lení a je připravená žádost, včetně všech poža-
dovaných příloh, o dotaci ze strukturálních 
fondů EU. Čeká se, kdy bude vypsáno další 
kolo pro podávání žádosti. Celá investiční 
akce by měla být za téměř 40 milionů korun. 
Obec musí mít jednak prostředky na vlastní 
zdroje, které se pohybují mezi 15 – 25%, 
jednak musí zajistit financování etap výstavby 
do doby, než obdrží zpětně dotaci (většinou 
se používá určitá forma překlenovacích 
úvěrů). Zastupitelstvo obce rozhodlo již před 
několika lety, že obec bude souhlasit s napo-
jováním nově budovaných domů na kanali-
zaci ve vlastnictví obce po dohodě s vlastníky 
pozemků o příspěvku na infrastrukturu.

/pokračování na straně 2/

LÍBEZNIČTÍ HASIČI ZVOU NOVÉ ČLENY DO SVÝCH ŘAD

Hasičský sbor byl založen v roce 1886 
a za více jak stoleté působení v obci a jejím 
okolí se jeho členům podařilo zachránit 
mnohé lidské životy a jejich majetek. 
Nebylo a není pro ně lhostejné, ocitnou-li 
se jejich spoluobčané v ohrožení života 
způsobené požárem, povodní či z jiných 
příčin, a snaží se jim pomoci. Členství bylo 

a je dobrovolné, čestné. Rádi bychom proto  
mezi sebou uvítali nové zájemce či zájem-
kyně, kteří by byli ochotni pomoci a tím 
posílit náš sbor. 
Bližší informace o členství podá Obecní 
úřad, nebo kterýkoliv člen hasičského 
sboru uvedený v telefonním seznamu 
Líbeznice.
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INZERCE Loňský prosinec se nesl, jako každý rok, ve 
vánočním duchu. Žáci všech ročníků se sna-
žili rozličnými způsoby vyzdobit své třídy, 
aby si užili, i přes nepříznivé počasí, vánoční 
atmosféru také ve školním prostředí. 
Uspořádán byl také vánoční turnaj ve vybí-
jené družstev dívek, který zorganizovaly 
paní učitelky Šárka Cíchová a Alkantara 
Dudková. Turnaj měl velmi dobrou 

sportovní úroveň a přinesl účastníkům i 
přihlížejícím žákům mnoho zajímavých 

zážitků. Za zmínku stojí také beseda o 
dravcích, která se konala v tělocvičně 
ZŠ. Na ní mohli naši žáci na vlastní oči 
vidět například exemplář orla skalního 
a dozvědět se spoustu zajímavostí o růz-
ných dravcích žijících nejen u nás, ale také 
v Jižní Americe a dalších oblastech světa.
Po novém roce se vánoční nálada rychle 
změnila v předpololetní shon. Žáci se 
snažili dohnat a napravit neúspěchy z před-
cházejících měsíců a učitelé měli mnoho 
práce s opravováním všech písemných prací. 
Jediní, kdo unikli tomuto shonu, byli žáci 
sedmého ročníku, kteří pod vedením paní 
učitelek Suldovské a Cíchové absolvovali 
týdenní lyžařský kurz.
Koncem ledna se pozornost pedagogů 
prvního stupně a vedení školy obrátila k zá-
pisu nových žáčků do první třídy, který se 
konal 27. a 28. ledna. Pro ty rodiče, kteří 
se nemohli ze závažných důvodů dostavit 
k zapsání svých ratolestí do první třídy, je 
určen náhradní termín 10. 2. 2005 od 14.00 
do 16.00 hodin. Proto žádáme rodiče, aby se 

 PODĚKOVÁNÍ
Poděkování občanům za uspořádání humanitární 
sbírky oblečení
   Pan PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie 
Broumov děkuje všem, kteří darovali šatstvo 
a pomohli částečně řešit složitou životní situaci  
bezdomovců. Materiální pomoc, která se takto 
nashromáždila, byla rozdělena mezi 20 000 
potřebných  občanů v celé republice.

Hana Závorková 

PŘELOM ROKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE dostavili se všemi potřeb-
nými doklady (rodný list 
dítěte, občanský průkaz 
zákonného zástupce 
a vyplněný dotazník).
Závěrem bych rád popřál 
jménem všech zaměst-
nanců ZŠ všem rodičům 
i žákům mnoho zdraví 
a osobní spokojenosti v roce 2005.   
    Bc. Jiří Kaplan    

PODNIKATELÉ, CHCETE INZEROVAT V LÍBEZNICKÉM ZPRAVODAJI?

je významný krajinný prvek, který se rozprostírá 
na ploše 150 ha. Je rovněž jedním z nejvyšších 
bodů v krajině s výškou 303 metrů nad mořem. 
Z původních pralesů nám zbyly jen části, jako 
je například Beckov, Bořanovický háj, Ládví. My 
tyto zbylé lesy nazýváme háje. Jsou domovem 
nejbohatšího živočišného a rostlinného  společen-
stva. Nejkrásněji je zde na jaře, když se zazelenají 
staleté duby, lípy a rozkvetou koberce konvali-
nek, petrklíčů, sasanek, podléšek a i chráněná 
lilie zlatohlávek. Na starých dubech žijí brouci 
roháči. Husté křoviny na okrajích jsou velmi 
důležité, stejně jako les samotný, poskytují totiž 
živočichům úkryt a potravu, zejména ptactvu 
a drobným živočichům. Zdá se, že přitahují zví-
řata jako magnet. Shromažďují se u křovin a hle-
dají potravu a bezpečí. Je zjištěno, že akční rádius 
živočichů, kteří obývají tato pásma, je přibližně 
300m. Tím pádem křoviny, které jsou vzdálené 

od sebe kilometr i více, jsou pro ně bezpřed-
mětné. Rozsáhlá pole jsou proto neosídlená. Čím 
je druh živočicha menší, tím se jeho akční rádius 

zmenšuje. Kdo chodí na Beckov na procházku, 
nemůže si nepovšimnout, že stavy zvěře se 
v posledních 10 letech významně snížily, ubylo 
zajíců, koroptví, bažantů i pěvců.

Naše krajina, která je poznamenána intenziv-
ním zemědělstvím, je prakticky bez souvislého 
porostu, jen  místy je rozptýlená zeleň a stále se 
rozšiřující plochy s antropogenní 1) půdou, která 
vzniká negativním působením člověka.  Stále 
vznikají a objevují se různé skládky, které ignorují 
všechny logické argumenty proti nim.
 Je velká škoda, že tato ekologicky velmi 
významná lokalita ještě nebyla prohlášena chrá-
něným územím, aby byl zachován poslední relikt 
zdejší přírody. Je na nás, kdy pochopíme, že zde 
je náš domov, který  musíme chránit ze všech sil 
a přenechat  jej svým potomkům.

 1) antropogenní = (z řečtiny): jev podmíněný nebo 
způsobený člověkem

Hana Závorková
Obecní knihovna Líbeznice

HÁJ BECKOV

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 •

Není nic jednoduššího, než zavolat na 
telefonní číslo 283 981 142 nebo 603 268 
076 a inzerát si objednat. Přijímáme nejen 
hotová data ve formátu PDF nebo JPG, 
ale také inzerát vytvoříme podle vašich 
požadavků. Uvedené ceny se hradí platbou slo-
ženky zaslanou Obecním úřadem v Líbeznicích. 

Zde jsou ceny za uveřejnění inzerátu:
6,5 x 4 cm – 250 Kč  •  6,5 x 8 cm – 500 Kč  
12,5 x 8 cm – 800 Kč  •  19 x 8 cm – 1200 Kč  
19 x 16 cm – 2000 Kč
Cena za vytvoření inzerátu se pohybuje od 250 Kč
do 1000 Kč bez DPH podle náročnosti zadání.

VKSV

ZÁPISKY Z KRONIKNOVODOBÁ VEHIKULA A VOZIDLA 

foto O. Hlavín



Dne 14. 1. 2005 obdržel Obecní úřad Líbeznice 
oznámení o výdeji dat evidence obyvatel 
z Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav, odd. evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů. V oznámení se 
uvádí, že „s účinností od 1. 1. 2005 dochází 
ke změně ve způsobu předávání dat z evi-
dence obyvatel MÚ Brandýs nad Labem -Stará 
Boleslav, pracoviště Biskupská, na obecní 
úřady“ (ohlašovny). Jedná se o následující 
postup. Aktualizační data za uplynulý měsíc 
budou k vyzvednutí vždy od 5. dne následují-
cího měsíce na sekretariátu dopravně správních 
agend ve Staré Boleslavi, data budou předávána 
na CD nosičích pověřenému pracovníkovi 
oproti podpisu. Na obecní úřady (pracovníkům 
evidence obyvatel) již tedy nebudou zasílány 
z pracoviště EO Biskupská 7, Praha 1 kopie 
matričních dokladů, přihlašovacích lístků atd. 
Z výše uvedeného vyplývá, že by naše ohla-
šovna měla mít po 5. dni následujícího měsíce 
aktuální údaje v evidenci obyvatel (narození, 
úmrtí, odhlášení trvalého pobytu) a tudíž by již 

neměl nastat případ nesouladu se skutečností 
a naší evidencí obyvatel, což se v minulosti, 
bohužel ne naší vinou, občas stávalo. Obec má 
rovněž možnost požádat o výdej kompletních 
dat k požadovanému datu na základě písemné 
žádosti. Tuto možnost jsme využili a ke dni 
26. 1. 2005 máme k dispozici kompletní výpis 
občanů pro obec Líbeznice.
Dne 28. 1. 2005 byla  prove-
dena aktualizace dle obdrže-
ného výpisu a nyní Vám, vážení 
spoluobčané, můžeme sdělit 
některá fakta z naší evidence 
obyvatel.
V roce 2004 se narodilo 13 
občánků. V evidenci zemřelých 
v roce 2004 je 6 občanů. Do 
naší obce se přistěhovalo, resp. 
přihlásilo k trvalému pobytu 51 
občanů a 24 občanů se z trva-
lého pobytu odhlásilo. Každý 
rok se koná slavnostní přivítání 
nově narozených dětí do obce. 

Tímto způsobem bylo přivítáno 13 dětí. Na naší 
matrice se uzavřelo 9 sňatků, z toho 3 s cizin-
cem. Obecní úřad Líbeznice,  matrika, ověřil 
v roce 2004 celkem 2080 listin a 1801 podpisů, 
přijal 613 žádostí o vydání občanského průkazu 
a 301 žádostí o vydání cestovního pasu.

Galina Polednová Studená, tajemnice OÚ

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU - SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mateřská škola Líbeznice oznamuje, že dne 24. 
2. 2005 pořádá nejen pro rodiče a jejich děti, 
které chtějí v budoucnu navštěvovat naší školku, 
ale i pro širší veřejnost DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. V tento den, ale i jindy, si rodiče 
mohou vyzvednout přihlášku k docházce 
svých dětí do MŠ. Tu je nutné, vyplněnou 
a potvrzenou od dětského lékaře, odevzdat do 
konce března 2005 zpět do MŠ.

Co můžeme dětem v naší školce nabídnout?

• cvičení dětské jógy
• hru na zobcovou flétnu a celkový rozvoj 

hudebnosti dětí
• výuku angličtiny - podle zájmu 
• kurs plavání
• kulturní akce u nás v mateřince i v praž-

ských divadlech (divadlo Gong, U hasičů, 
Pidivadlo Praha, Divadlo Spejbla a 
Hurvínka, Divadlo Hackera, Divadlo kouzel 
Líbeznice, KD Neratovice)

• výlety (např. v minulých letech projížďka par-
níkem po Vltavě a   Máchově jezeru, návštěva 
skanzenu v Kouřimi a Přerově n/Labem)

• letos nabízíme nově i návštěvu Toulcova 
dvora (Praha) - hospodářská domácí zvířata.

Na návštěvu naší mateřinky vás zve za celý 
kolektiv pracovnic MŠ Daniela Strnadová, 
ředitelka

Každé dobré divadlo na celém světě chce 
plnit funkci uměleckou a představovat obraz 
pokrokové společnosti. Líbeznická divadelní 
činnost se zabývala přes půl století původní 
českou tvorbou, ale v repertoáru se objevily 
také hry světové tvorby. Historie ochotnic-
kého divadelnictví v Líbeznicích započala již 
v první republice. Byla přerušena v Protekto-
rátu německou okupací. 
Po skončení války opět 
ožila myšlenka na diva-
delní činnost. Ujala se 
jí mládež, která začala 
hrát na divadelní scéně 
„U Čiháků“ (nyní dro-
gerie). Pozitivní mládež-
nická aktivita vychová-
vala své herce v několika 
dětských představeních. 
Byli to např. E Frank, A. 
Cuc, M. Šmatlák nebo 
J. Korejsová. Současně 
s výchovou herců rostly 
i znalosti ostatních 
ochotníků, jako byl 
scénárista K. Sýkora, osvětlovač M. Šmatlák 
a režisér M. Korejs. Došlo tak k výraznější 
kvalitativní proměně, a na tak malé scéně 

byla uvedena i komedie „Lazebník sevillský“ 
od P. A. Beaumarchaise. Po této hře divadelní 
kroužek cítil, že scéna „U Čiháků“ je malá 
pro náročnější inscenace, a proto zaměřil 
svou pozornost na sál „U Tišnovských“, kde 
působilo kino. První hrou na této scéně byla 
hra „Matka“ od M. Gorgije, kde hrálo přes 25 
herců. Nevýhodou této velké scény bylo, že se 

musela před předsta-
vením postavit a po 
odehrání zase sklidit 
zpět do skladu. 
Proto se vedení obce 
rozhodlo postavit 
divadelní jeviště 
pevné. Byl vypraco-
ván projekt a v obci 
se vybudovala scéna, 
která slouží dodnes.
V roce 1961 byla 
na nové scéně 
nastudovaná hra 
„Příliš štědrý večer“ 
Vratislava Blažka. 
Byla hrána čtyřikrát 

a pro velký úspěch zakoupilo celé jedno před-
stavení zemědělské družstvo pro své zaměst-
nance. V inscenaci vystoupila také paní Olga 

Oličová, která tehdy oslavila své čtyřicetileté 
působení na ochotnických scénách v Líbez-
nicích. Následovala hra, která měla úspěch 
v okresní soutěži, byla to fraška „Poprask na 
laguně“ od C. Goldoniho, kterou v současné 
době uvádí pražské divadlo Na Fidlovačce. 
Protože představení byla vždy vyprodaná, 
mohly se z výtěžku vstupného uhradit světlo, 
otop, úklid, půjčovné za kostýmy a další, takže 
pokladna po těchto výdajích zůstávala nakonec 
prázdná. Toto krásné ochotnické divadelnictví 
smetl nástup televize svou lavinou zábavných 
pořadů. Je těžké obstát v profesionální konku-
renci.
 Na toto krásné období zůstanou jen milé 
vzpomínky v srdcích všech, kteří ho pomáhali 
vytvářet.

Milan Korejs

Z HISTORIE DIVADELNICTVÍ V LÍBEZNICÍCH

NÁVRAT KŘÍŽOVÉ CESTY
V posledních letech minulého století jsme 
oslavili  jubileum 200 let  vysvěcení kostela sv. 
Martina, dominanty naší obce. Je významnou 
kulturní památkou v barokním slohu, která 
byla vybudována v letech 1788 - 1795 pod 
vedením zednického mistra Matěje Kinzla  
z Měšic. Interiér kostela byl vybaven umělec-
kými díly z různých pražských kostelů zruše-
ných v době panování císaře Josefa II. Jedná 
se například o kostel sv. Michala, Uršulinský 
kostel, sv. Máří Magdaleny, Paulanského sv. 
Salvatora a dalších. 
Nezbytnou součástí  interiéru chrámových pro-
stor bývá i umělecké ztvárnění křížové cesty. 
Křížová cesta připomíná svými čtrnácti zastave-
ními ve formě obrazů, reliéfů 
nebo soch stěžejní momenty 
Kristovy cesty  na smrt. 
Každý umělec od dávných dob 
až  dodnes  se snažil zachytit 
svou představu a atmosféru 
tohoto děje  a umožnit tak 
všem v modlitbě a soustře-
dění tuto  Kristovu cestu 
s ním znovu a znovu prožívat. 
Zvláště pak v postní době před 
Velikonocemi, které s událostí Kristova ukřižo-
vání, ale i zmrtvýchvstání přímo souvisí.
V líbeznickém kostele byl instalován komplex 
14 obrazů získaných pravděpodobně rovněž 

z některého zrušeného pražského kostela. Doba 
vzniku díla je zatím neurčena. V chrámové lodi 
byly obrazy zavěšeny do 
osmdesátých let minulého 
století, kdy pan farář Pavel 
Kuneš  zakoupil moderní 
provedení v materiálu dřevo 
a kov, jehož autorem je 
akademický malíř Vojmír 
Vokolek. Staré obrazy  byly 
uloženy do depozitáře až do 
současné doby.
K novému provedení měli 
starší lidé výhrady, zejména 
starousedlíci, kteří se netajili 
přáním znovu instalovat 

původní umělecké 
dílo. To ovšem vyža-
duje provést restauraci 
všech obrazů za cenu 
asi 12000 Kč za jeden 
exemplář. Iniciativy 
se však ujala naše 
občanka paní Růžena 
Pancířová, která 
získala kontakt na 
Uměleckoprůmyslové 

škole v Praze, a tím možnost provedení 
těchto prací za poloviční cenu. Práci pro-
vádí akademický malíř Zdeněk Novotný. Díky 
vlastenecko-dobročinné Obci baráčníků, která 

věnovala finanční prostředky na jeden obraz, 
je v této době již první obraz restaurován 

a zavěšen.
Jedná se o tzv. 1. zastavení s názvem 
"Ježíš odsouzen na smrt". Ve srovnání 
se sousedními obrazy můžeme konsta-
tovat přímo propastný rozdíl, který je 
dán opravou rámu, plátna a osvěžením 
barev  po vyčištění. Povrch malby byl 
totiž silně znečištěn a pokryt vrstvou 
ztmavlého laku. Rovněž rám obrazu byl 
znečištěn a plátno uvolněné od napína-
cího rámu se vlivem vlhkosti zvlnilo. 
Pan Novotný tyto závady odstranil  a 

opravil i defekty v povrchu 
malby. Konstatuje, že u někte-
rých zvláště poškozených  bude 
třeba provést tzv. rentoa-
láž,  což je nažehlení starého 
plátna na nové. Autorství se mu 
u prvního obrazu nepodařilo 
určit, protože nebyl signován, 
ale doufá, že v budoucnu 
některý z obrazů autora odhalí. 
Obec baráčníků dle svých mož-
ností poskytne příspěvek i na 
další obraz  a   máme příslib 
také od spolku Zahrádkářů. 
Věřím, že se přidají i další insti-

tuce nebo jednotlivci, aby bylo toto dílo ucho-
váno do budoucnosti.               Ing. Karel Stoll
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V loňském roce takto obec například zís-
kala 850 tis. Kč a pro letošní rok jsou uza-
vřeny dohody v částce 1,75 mil. Kč. Proto 
má obec část vlastních zdrojů na uvedené 
investice, které musí prokázat v příloze 
k žádosti o dotaci.
Rovněž byla podána žádost o dotaci na 
rekonstrukci vnitřních rozvodů kanalizace, 
výměnu dlažeb, obkladů a zařizovacích 
předmětů na chlapeckých a dívčích WC 
v budově základní školy z Programu 
obnovy venkova Ministerstva pro místní 
rozvoj. Rozpočet na první etapu, která by 
měla být uskutečněna letos, je 1,2 mil. Kč. 
V souvislosti s výstavbou rodinných domů 
v lokalitě pod školou byla na náklady 
investora přivedena kanalizační přípojka i k 
budově ZŠ a dokončen povrch komunikace 
v ulici Pod Školou.
Oproti minulým rokům se poprvé po 
dlouhé době poněkud zvýšily daňové pří-
jmy obce, a to asi o 16% oproti minulému 
roku, takže celoroční výsledek hospodaření 
je poměrně pozitivní. Vzhledem k výše 
uvedeným plánovaným investicím by však 
bylo stále potřeba více. Už proto, že také 
výdaje vzrostly následkem zvýšení DPH. 
Velkým problémem je pro naši obec také 
financování státní správy (stavební úřad 
a matriční úřad). Tuto službu vykonává 
náš obecní úřad pro mnoho okolních obcí 
a dostává na ni od státu pouze jakýsi pří-
spěvek, který pokrývá nejnutnější náklady 
maximálně ze 40%. Zbývající část se hradí 
z daňových příjmů naší obce, které jsou 
ve stejné výši na jednoho obyvatele jako 
ve všech okolních obcích. To znamená, 
že o to méně může naše obec udělat pro 
své občany (musí dotovat např. vydání 
stavebních povolení nebo občanských 

průkazů  pro občany těchto okolních 
obcí). Protože se jedná o částku vyšší než 
700 tis. Kč ročně, nepřipadá nám tato situ-
ace fér vůči našim občanům a snažíme se 
ji změnit. Zatím však  Ministerstvo vnitra 
i financí reagují tak, že je to dáno zákonem 
a tudíž se „nedá nic dělat“ a ke změně 
zákona „není politická vůle“. Slibovali 
zlepšení po schválení nového zákona 
o správních poplatcích, ale ani to nepři-
neslo výraznější změnu. Stavební povolení 
je dále za 300,-Kč a skutečné náklady 
jsou asi trojnásobné. Nejedná se však 
jen o mzdové prostředky, ale zejména 
o poštovné, neboť všechna korespondence 
musí být zasílána na doručenky a účast-
níků řízení je někdy i několik desítek. 
Poštovné bude letos opět dražší. Zvažujeme 
proto další postup. Jednou z možností je 
i podání ústavní stížnosti, protože stávající 
zákony diskriminují určitou skupinu obyva-
telstva (občany  obcí vykonávajících státní 
správu, kterým stát neplatí za objednanou 
službu). 
Rovněž se nám nedaří zajistit, aby okolí 
obce bylo čisté, přestože zaměstnanci 
technických služeb okolí silnic pravidelně 
uklízejí. Například u silnice od Hovorčovic,  
většinou o víkendech, stačí kdosi vytvo-
řit skládku téměř v kilometrové délce 
/viz foto/. Likvidace takové hrůzy stojí obec 
zbytečně další peníze, které by bylo možno 
použít na něco hezčího. Prosím proto kaž-
dého z vás o pomoc a spolupráci v této věci. 
Každá informace, která by mohla pomoci 
vypátrat původce, je velmi cenná.
Bude jistě správné poděkovat při této příle-
žitosti ještě jednou všem, kteří se podíleli 
na přípravě a průběhu všech akcí minulého 
roku, ať již se jedná o posvícení, pouť, sou-

těž Miss regionu či akce pro děti. Doufám, 
že se letos vydaří alespoň tak jako v loň-
ském roce. 
Také děkuji místním hasičům za jejich 
úspěšné zásahy, Obci baráčnické a zahrádká-
řům za jejich spolupráci a obecnímu úřadu 
za přípravu vítání nových občánků do obce.

Vážení přátelé, dovolte, abych 
všem na závěr popřál hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v tomto roce 
a poděkoval i vám, kteří jste 
úpravou prostranství před svými 
domovy či obnovou nátěrů plotů 
a fasád svých domů pomohli zkráš-
lit prostředí v naší obci.

Váš starosta Otakar Hlavín

JAKÝ BYL LOŇSKÝ ROK? ...pokračování

Současná křížová cesta v kostele 
sv. Martina

Příležitost k vánočním nákupům výrobků lidových řemesel 
v příjemné atmosféře na Mírovém náměstí nabídly stejně 
jako loni Vánoční trhy, které se konaly 4. prosince 2004. Na 
rozdíl od loňska se rozhodně vydařily lépe. Po celou dobu 
nám pěkně svítilo sluníčko, což mělo také samozřejmě vliv 
na počet návštěvníků. Škoda toho, že nebyl sníh. Určitě by 
byl přínosem do té pravé vánoční atmosféry trhů. Po celou 
dobu konání se mohli návštěvníci zaposlouchat do vánočních 
koled a při kalíšku dobrého punče nebo svařáku se na chvíli 
zastavit od každodenního shonu a popovídat si se sousedy. 
Příjemným zakončením této akce byl jistě Adventní koncert 
v kostele sv. Martina.        VKSV

OHLÉDNUTÍ

Obraz před restaurováním...

...a po restaurování

Divadelní scéna „U Čiháků“.

Soubor líbeznických ochotníků Soubor líbeznických ochotníků 
- z představení „Král 3 333.“- z představení „Král 3 333.“



Dne 14. 1. 2005 obdržel Obecní úřad Líbeznice 
oznámení o výdeji dat evidence obyvatel 
z Městského úřadu Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav, odd. evidence obyvatel, občanských 
průkazů a cestovních dokladů. V oznámení se 
uvádí, že „s účinností od 1. 1. 2005 dochází 
ke změně ve způsobu předávání dat z evi-
dence obyvatel MÚ Brandýs nad Labem -Stará 
Boleslav, pracoviště Biskupská, na obecní 
úřady“ (ohlašovny). Jedná se o následující 
postup. Aktualizační data za uplynulý měsíc 
budou k vyzvednutí vždy od 5. dne následují-
cího měsíce na sekretariátu dopravně správních 
agend ve Staré Boleslavi, data budou předávána 
na CD nosičích pověřenému pracovníkovi 
oproti podpisu. Na obecní úřady (pracovníkům 
evidence obyvatel) již tedy nebudou zasílány 
z pracoviště EO Biskupská 7, Praha 1 kopie 
matričních dokladů, přihlašovacích lístků atd. 
Z výše uvedeného vyplývá, že by naše ohla-
šovna měla mít po 5. dni následujícího měsíce 
aktuální údaje v evidenci obyvatel (narození, 
úmrtí, odhlášení trvalého pobytu) a tudíž by již 

neměl nastat případ nesouladu se skutečností 
a naší evidencí obyvatel, což se v minulosti, 
bohužel ne naší vinou, občas stávalo. Obec má 
rovněž možnost požádat o výdej kompletních 
dat k požadovanému datu na základě písemné 
žádosti. Tuto možnost jsme využili a ke dni 
26. 1. 2005 máme k dispozici kompletní výpis 
občanů pro obec Líbeznice.
Dne 28. 1. 2005 byla  prove-
dena aktualizace dle obdrže-
ného výpisu a nyní Vám, vážení 
spoluobčané, můžeme sdělit 
některá fakta z naší evidence 
obyvatel.
V roce 2004 se narodilo 13 
občánků. V evidenci zemřelých 
v roce 2004 je 6 občanů. Do 
naší obce se přistěhovalo, resp. 
přihlásilo k trvalému pobytu 51 
občanů a 24 občanů se z trva-
lého pobytu odhlásilo. Každý 
rok se koná slavnostní přivítání 
nově narozených dětí do obce. 

Tímto způsobem bylo přivítáno 13 dětí. Na naší 
matrice se uzavřelo 9 sňatků, z toho 3 s cizin-
cem. Obecní úřad Líbeznice,  matrika, ověřil 
v roce 2004 celkem 2080 listin a 1801 podpisů, 
přijal 613 žádostí o vydání občanského průkazu 
a 301 žádostí o vydání cestovního pasu.

Galina Polednová Studená, tajemnice OÚ

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU - SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Mateřská škola Líbeznice oznamuje, že dne 24. 
2. 2005 pořádá nejen pro rodiče a jejich děti, 
které chtějí v budoucnu navštěvovat naší školku, 
ale i pro širší veřejnost DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ. V tento den, ale i jindy, si rodiče 
mohou vyzvednout přihlášku k docházce 
svých dětí do MŠ. Tu je nutné, vyplněnou 
a potvrzenou od dětského lékaře, odevzdat do 
konce března 2005 zpět do MŠ.

Co můžeme dětem v naší školce nabídnout?

• cvičení dětské jógy
• hru na zobcovou flétnu a celkový rozvoj 

hudebnosti dětí
• výuku angličtiny - podle zájmu 
• kurs plavání
• kulturní akce u nás v mateřince i v praž-

ských divadlech (divadlo Gong, U hasičů, 
Pidivadlo Praha, Divadlo Spejbla a 
Hurvínka, Divadlo Hackera, Divadlo kouzel 
Líbeznice, KD Neratovice)

• výlety (např. v minulých letech projížďka par-
níkem po Vltavě a   Máchově jezeru, návštěva 
skanzenu v Kouřimi a Přerově n/Labem)

• letos nabízíme nově i návštěvu Toulcova 
dvora (Praha) - hospodářská domácí zvířata.

Na návštěvu naší mateřinky vás zve za celý 
kolektiv pracovnic MŠ Daniela Strnadová, 
ředitelka

Každé dobré divadlo na celém světě chce 
plnit funkci uměleckou a představovat obraz 
pokrokové společnosti. Líbeznická divadelní 
činnost se zabývala přes půl století původní 
českou tvorbou, ale v repertoáru se objevily 
také hry světové tvorby. Historie ochotnic-
kého divadelnictví v Líbeznicích započala již 
v první republice. Byla přerušena v Protekto-
rátu německou okupací. 
Po skončení války opět 
ožila myšlenka na diva-
delní činnost. Ujala se 
jí mládež, která začala 
hrát na divadelní scéně 
„U Čiháků“ (nyní dro-
gerie). Pozitivní mládež-
nická aktivita vychová-
vala své herce v několika 
dětských představeních. 
Byli to např. E Frank, A. 
Cuc, M. Šmatlák nebo 
J. Korejsová. Současně 
s výchovou herců rostly 
i znalosti ostatních 
ochotníků, jako byl 
scénárista K. Sýkora, osvětlovač M. Šmatlák 
a režisér M. Korejs. Došlo tak k výraznější 
kvalitativní proměně, a na tak malé scéně 

byla uvedena i komedie „Lazebník sevillský“ 
od P. A. Beaumarchaise. Po této hře divadelní 
kroužek cítil, že scéna „U Čiháků“ je malá 
pro náročnější inscenace, a proto zaměřil 
svou pozornost na sál „U Tišnovských“, kde 
působilo kino. První hrou na této scéně byla 
hra „Matka“ od M. Gorgije, kde hrálo přes 25 
herců. Nevýhodou této velké scény bylo, že se 

musela před předsta-
vením postavit a po 
odehrání zase sklidit 
zpět do skladu. 
Proto se vedení obce 
rozhodlo postavit 
divadelní jeviště 
pevné. Byl vypraco-
ván projekt a v obci 
se vybudovala scéna, 
která slouží dodnes.
V roce 1961 byla 
na nové scéně 
nastudovaná hra 
„Příliš štědrý večer“ 
Vratislava Blažka. 
Byla hrána čtyřikrát 

a pro velký úspěch zakoupilo celé jedno před-
stavení zemědělské družstvo pro své zaměst-
nance. V inscenaci vystoupila také paní Olga 

Oličová, která tehdy oslavila své čtyřicetileté 
působení na ochotnických scénách v Líbez-
nicích. Následovala hra, která měla úspěch 
v okresní soutěži, byla to fraška „Poprask na 
laguně“ od C. Goldoniho, kterou v současné 
době uvádí pražské divadlo Na Fidlovačce. 
Protože představení byla vždy vyprodaná, 
mohly se z výtěžku vstupného uhradit světlo, 
otop, úklid, půjčovné za kostýmy a další, takže 
pokladna po těchto výdajích zůstávala nakonec 
prázdná. Toto krásné ochotnické divadelnictví 
smetl nástup televize svou lavinou zábavných 
pořadů. Je těžké obstát v profesionální konku-
renci.
 Na toto krásné období zůstanou jen milé 
vzpomínky v srdcích všech, kteří ho pomáhali 
vytvářet.

Milan Korejs

Z HISTORIE DIVADELNICTVÍ V LÍBEZNICÍCH

NÁVRAT KŘÍŽOVÉ CESTY
V posledních letech minulého století jsme 
oslavili  jubileum 200 let  vysvěcení kostela sv. 
Martina, dominanty naší obce. Je významnou 
kulturní památkou v barokním slohu, která 
byla vybudována v letech 1788 - 1795 pod 
vedením zednického mistra Matěje Kinzla  
z Měšic. Interiér kostela byl vybaven umělec-
kými díly z různých pražských kostelů zruše-
ných v době panování císaře Josefa II. Jedná 
se například o kostel sv. Michala, Uršulinský 
kostel, sv. Máří Magdaleny, Paulanského sv. 
Salvatora a dalších. 
Nezbytnou součástí  interiéru chrámových pro-
stor bývá i umělecké ztvárnění křížové cesty. 
Křížová cesta připomíná svými čtrnácti zastave-
ními ve formě obrazů, reliéfů 
nebo soch stěžejní momenty 
Kristovy cesty  na smrt. 
Každý umělec od dávných dob 
až  dodnes  se snažil zachytit 
svou představu a atmosféru 
tohoto děje  a umožnit tak 
všem v modlitbě a soustře-
dění tuto  Kristovu cestu 
s ním znovu a znovu prožívat. 
Zvláště pak v postní době před 
Velikonocemi, které s událostí Kristova ukřižo-
vání, ale i zmrtvýchvstání přímo souvisí.
V líbeznickém kostele byl instalován komplex 
14 obrazů získaných pravděpodobně rovněž 

z některého zrušeného pražského kostela. Doba 
vzniku díla je zatím neurčena. V chrámové lodi 
byly obrazy zavěšeny do 
osmdesátých let minulého 
století, kdy pan farář Pavel 
Kuneš  zakoupil moderní 
provedení v materiálu dřevo 
a kov, jehož autorem je 
akademický malíř Vojmír 
Vokolek. Staré obrazy  byly 
uloženy do depozitáře až do 
současné doby.
K novému provedení měli 
starší lidé výhrady, zejména 
starousedlíci, kteří se netajili 
přáním znovu instalovat 

původní umělecké 
dílo. To ovšem vyža-
duje provést restauraci 
všech obrazů za cenu 
asi 12000 Kč za jeden 
exemplář. Iniciativy 
se však ujala naše 
občanka paní Růžena 
Pancířová, která 
získala kontakt na 
Uměleckoprůmyslové 

škole v Praze, a tím možnost provedení 
těchto prací za poloviční cenu. Práci pro-
vádí akademický malíř Zdeněk Novotný. Díky 
vlastenecko-dobročinné Obci baráčníků, která 

věnovala finanční prostředky na jeden obraz, 
je v této době již první obraz restaurován 

a zavěšen.
Jedná se o tzv. 1. zastavení s názvem 
"Ježíš odsouzen na smrt". Ve srovnání 
se sousedními obrazy můžeme konsta-
tovat přímo propastný rozdíl, který je 
dán opravou rámu, plátna a osvěžením 
barev  po vyčištění. Povrch malby byl 
totiž silně znečištěn a pokryt vrstvou 
ztmavlého laku. Rovněž rám obrazu byl 
znečištěn a plátno uvolněné od napína-
cího rámu se vlivem vlhkosti zvlnilo. 
Pan Novotný tyto závady odstranil  a 

opravil i defekty v povrchu 
malby. Konstatuje, že u někte-
rých zvláště poškozených  bude 
třeba provést tzv. rentoa-
láž,  což je nažehlení starého 
plátna na nové. Autorství se mu 
u prvního obrazu nepodařilo 
určit, protože nebyl signován, 
ale doufá, že v budoucnu 
některý z obrazů autora odhalí. 
Obec baráčníků dle svých mož-
ností poskytne příspěvek i na 
další obraz  a   máme příslib 
také od spolku Zahrádkářů. 
Věřím, že se přidají i další insti-

tuce nebo jednotlivci, aby bylo toto dílo ucho-
váno do budoucnosti.               Ing. Karel Stoll
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V loňském roce takto obec například zís-
kala 850 tis. Kč a pro letošní rok jsou uza-
vřeny dohody v částce 1,75 mil. Kč. Proto 
má obec část vlastních zdrojů na uvedené 
investice, které musí prokázat v příloze 
k žádosti o dotaci.
Rovněž byla podána žádost o dotaci na 
rekonstrukci vnitřních rozvodů kanalizace, 
výměnu dlažeb, obkladů a zařizovacích 
předmětů na chlapeckých a dívčích WC 
v budově základní školy z Programu 
obnovy venkova Ministerstva pro místní 
rozvoj. Rozpočet na první etapu, která by 
měla být uskutečněna letos, je 1,2 mil. Kč. 
V souvislosti s výstavbou rodinných domů 
v lokalitě pod školou byla na náklady 
investora přivedena kanalizační přípojka i k 
budově ZŠ a dokončen povrch komunikace 
v ulici Pod Školou.
Oproti minulým rokům se poprvé po 
dlouhé době poněkud zvýšily daňové pří-
jmy obce, a to asi o 16% oproti minulému 
roku, takže celoroční výsledek hospodaření 
je poměrně pozitivní. Vzhledem k výše 
uvedeným plánovaným investicím by však 
bylo stále potřeba více. Už proto, že také 
výdaje vzrostly následkem zvýšení DPH. 
Velkým problémem je pro naši obec také 
financování státní správy (stavební úřad 
a matriční úřad). Tuto službu vykonává 
náš obecní úřad pro mnoho okolních obcí 
a dostává na ni od státu pouze jakýsi pří-
spěvek, který pokrývá nejnutnější náklady 
maximálně ze 40%. Zbývající část se hradí 
z daňových příjmů naší obce, které jsou 
ve stejné výši na jednoho obyvatele jako 
ve všech okolních obcích. To znamená, 
že o to méně může naše obec udělat pro 
své občany (musí dotovat např. vydání 
stavebních povolení nebo občanských 

průkazů  pro občany těchto okolních 
obcí). Protože se jedná o částku vyšší než 
700 tis. Kč ročně, nepřipadá nám tato situ-
ace fér vůči našim občanům a snažíme se 
ji změnit. Zatím však  Ministerstvo vnitra 
i financí reagují tak, že je to dáno zákonem 
a tudíž se „nedá nic dělat“ a ke změně 
zákona „není politická vůle“. Slibovali 
zlepšení po schválení nového zákona 
o správních poplatcích, ale ani to nepři-
neslo výraznější změnu. Stavební povolení 
je dále za 300,-Kč a skutečné náklady 
jsou asi trojnásobné. Nejedná se však 
jen o mzdové prostředky, ale zejména 
o poštovné, neboť všechna korespondence 
musí být zasílána na doručenky a účast-
níků řízení je někdy i několik desítek. 
Poštovné bude letos opět dražší. Zvažujeme 
proto další postup. Jednou z možností je 
i podání ústavní stížnosti, protože stávající 
zákony diskriminují určitou skupinu obyva-
telstva (občany  obcí vykonávajících státní 
správu, kterým stát neplatí za objednanou 
službu). 
Rovněž se nám nedaří zajistit, aby okolí 
obce bylo čisté, přestože zaměstnanci 
technických služeb okolí silnic pravidelně 
uklízejí. Například u silnice od Hovorčovic,  
většinou o víkendech, stačí kdosi vytvo-
řit skládku téměř v kilometrové délce 
/viz foto/. Likvidace takové hrůzy stojí obec 
zbytečně další peníze, které by bylo možno 
použít na něco hezčího. Prosím proto kaž-
dého z vás o pomoc a spolupráci v této věci. 
Každá informace, která by mohla pomoci 
vypátrat původce, je velmi cenná.
Bude jistě správné poděkovat při této příle-
žitosti ještě jednou všem, kteří se podíleli 
na přípravě a průběhu všech akcí minulého 
roku, ať již se jedná o posvícení, pouť, sou-

těž Miss regionu či akce pro děti. Doufám, 
že se letos vydaří alespoň tak jako v loň-
ském roce. 
Také děkuji místním hasičům za jejich 
úspěšné zásahy, Obci baráčnické a zahrádká-
řům za jejich spolupráci a obecnímu úřadu 
za přípravu vítání nových občánků do obce.

Vážení přátelé, dovolte, abych 
všem na závěr popřál hodně zdraví, 
štěstí a spokojenosti v tomto roce 
a poděkoval i vám, kteří jste 
úpravou prostranství před svými 
domovy či obnovou nátěrů plotů 
a fasád svých domů pomohli zkráš-
lit prostředí v naší obci.

Váš starosta Otakar Hlavín

JAKÝ BYL LOŇSKÝ ROK? ...pokračování

Současná křížová cesta v kostele 
sv. Martina

Příležitost k vánočním nákupům výrobků lidových řemesel 
v příjemné atmosféře na Mírovém náměstí nabídly stejně 
jako loni Vánoční trhy, které se konaly 4. prosince 2004. Na 
rozdíl od loňska se rozhodně vydařily lépe. Po celou dobu 
nám pěkně svítilo sluníčko, což mělo také samozřejmě vliv 
na počet návštěvníků. Škoda toho, že nebyl sníh. Určitě by 
byl přínosem do té pravé vánoční atmosféry trhů. Po celou 
dobu konání se mohli návštěvníci zaposlouchat do vánočních 
koled a při kalíšku dobrého punče nebo svařáku se na chvíli 
zastavit od každodenního shonu a popovídat si se sousedy. 
Příjemným zakončením této akce byl jistě Adventní koncert 
v kostele sv. Martina.        VKSV

OHLÉDNUTÍ

Obraz před restaurováním...

...a po restaurování

Divadelní scéna „U Čiháků“.

Soubor líbeznických ochotníků Soubor líbeznických ochotníků 
- z představení „Král 3 333.“- z představení „Král 3 333.“



se objevila asi roku 1896. Byli to velocipédy 
s kolem vysokým a zadním nízkým. Přední kolo 
mělo pedály, ráfy byly dřevěné, 
později gumové, plné, asi od 
r. 1904 byly obruče gumové i s duší. 
Mezi prvotné cyklisty lze započítati 
i Václava Ježka, pekaře z č. 13, 16 
a Františka Nápravníka, listonoše, 
jakož i kováře Vokouna z č. 36.
Při naskakování se musel velocipéd 
opřít, přistavit třeba k patníku, 
z něhož pak cyklista stoupal na 
kolo, při němž někdy přepadl. Tyto 
i pozdější  velocipédy prodával pan 
Slepička v čísle 153 od roku 1907.
V roce 1914 bylo tu asi 30 jízdních 
kol. Po roce 1910 přišly do prodeje 
primitivní motocykly od Laurina 
a Klementa z Mladé Boleslavi. Tento 
stroj měl navrchu karburaci, musel 
se mazat pumpičkou i za jízdy. První motoristé, 
asi r. 1912 byli Václav Ježek, Josef  Kos, Václav Srb 
z č. 34 a Josef Tišnovský z č. 44. Takový motocykl 
se těžce rozjížděl s rozběhem.
První osobní automobil v Líbeznicích měl veterinář 
Josef Fiala r. 1925, nákladní automobil Austro - Fiat 
měl Vladimír Olič z čísla 209 a František Plicka 
z č. 32.
Zvěrolékař Jan Fiala byl už r. 1926 prvním soukro-

mým majitelem telefonní stanice, byl připojen na 
Čakovice, toto telefonní spojení měl i Kamil Heller 

č. 136.
Když roku 1924 jel cizí automobi-
lista přes Líbeznice rychlostí 30 km, 
ačkoliv přes obec měl jeti 15km, byl 
odsouzen k pokutě 50 Kč.
První velocipedisté kolem roku 1900 
budili senzaci, zvláště u kluků, kteří 
za nimi běhali a pokřikovali na ně.
Josef Šíla z čísla 25, narozený r. 1885 
vypravuje: Moji rodiče mívali sadař-
ství a zaměstnávali cizího hlídače 
z  jižních Čech, jenž rád se chvástal 
svou odvahou. Jako školák pobýval 
jsem s ním často v alejích. Jednou, 
když jsme spolu seděli před hlídací 
boudou, vynořili se na silnici cyklisté 
jedoucí na vysokých bicyklech, jichž 
on nikdy neviděl a o jejichž existenci 

nikdy neslyšel. Spatřiv je starý hlídač, tak se pole-
kal, že volal: "Pán Bůh s námi a zlí pryč" a utekl 
přes brambořiště. Já se těch velocipédů nelekl, neboť 
jsem je už znal.
O tom, že první cyklisté budili údiv, svědčí i teh-
dejší šantánový popěvek: "Panáček cyklista kolečko 
za tři sta, veliký vrch, do škarpy zvrh".
Asi v roce1892 snesl se balon Na skalách a  zdejší 
muži jej stáhli dolů pomocí provazů. Ti vzdu-
choplavci se pak účastnili zábavy vojenských 
vysloužilců v č. 44, protože byla to právě neděle. 
V Líbeznicích byl vidět i let inženýra Čiháka z Měl-
níka, a to v roce 1912.
I „zeppelin“ letící k severu bylo odsud vidět.
Dne 29. 9. 1927 přistálo letadlo za vsí směrem 
k Sedlci.

/Kniha čestných členů vzájemně se podporujících 
spolků "DOBROMYSL" - v Líbeznicích 1896 /
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JAKÝ BYL LOŇSKÝ ROK?
Nedávno jsme se rozloučili s rokem 2004. 
Dovolte, abychom se na chvíli společně 
zastavili, ohlédli zpět a připomněli si, co se 
v obci během loňského roku podařilo a nao-
pak, co se nedaří.
Zhruba před rokem jsem Vás informoval 
o plánech obce týkajících se investic. Dnes 
již všichni jistě víte, že byla provedena 
rekonstrukce místní komunikace u zdra-
votního střediska a dokončen chodník 
v Hovorčovické ulici, že byly opraveny 
věžní hodiny a opatřeny automatickým 
seřizováním času radiovým signálem, že byl 
parčík za samoobsluhou opatřen houpačkou 
a skluzavkou pro děti, že byla položena 
nová protiskluzová podlahová vrstva v herně 
stolního tenisu a že k údržbě zelených ploch 
v obci a zametání sněhu na chodnících se 
používá nový zahradní traktor. Kromě toho 
se podařilo (což původně vůbec v rozpočtu 
obce nebylo) vybudovat další část kanali-
zace v hodnotě zhruba 4,5 mil. Kč. Při té 
příležitosti byla připojena na kanalizaci 
i budova mateřské školy. Na tuto akci jsme 
získali dotaci od Středočeského kraje ve výši 
3,404 mil. Kč. Zbývá ještě dokončit úpravu 

povrchů vozovek, což bude podle smlouvy  
hotovo nejpozději do května tohoto roku.
V minulém roce nechalo zastupitelstvo obce 
zpracovat projektovou dokumentaci na 
rozšíření kapacity čistírny odpadních vod 
a dokončení kanalizace v obci. Stávající čis-
tírna by již neumožňovala další rozvoj  obce 
vhledem k přísnějším limitům znečištění 
vypouštěné vody do potoka. Na obě stavby 
již bylo vydáno pravomocné stavební povo-
lení a je připravená žádost, včetně všech poža-
dovaných příloh, o dotaci ze strukturálních 
fondů EU. Čeká se, kdy bude vypsáno další 
kolo pro podávání žádosti. Celá investiční 
akce by měla být za téměř 40 milionů korun. 
Obec musí mít jednak prostředky na vlastní 
zdroje, které se pohybují mezi 15 – 25%, 
jednak musí zajistit financování etap výstavby 
do doby, než obdrží zpětně dotaci (většinou 
se používá určitá forma překlenovacích 
úvěrů). Zastupitelstvo obce rozhodlo již před 
několika lety, že obec bude souhlasit s napo-
jováním nově budovaných domů na kanali-
zaci ve vlastnictví obce po dohodě s vlastníky 
pozemků o příspěvku na infrastrukturu.

/pokračování na straně 2/

LÍBEZNIČTÍ HASIČI ZVOU NOVÉ ČLENY DO SVÝCH ŘAD

Hasičský sbor byl založen v roce 1886 
a za více jak stoleté působení v obci a jejím 
okolí se jeho členům podařilo zachránit 
mnohé lidské životy a jejich majetek. 
Nebylo a není pro ně lhostejné, ocitnou-li 
se jejich spoluobčané v ohrožení života 
způsobené požárem, povodní či z jiných 
příčin, a snaží se jim pomoci. Členství bylo 

a je dobrovolné, čestné. Rádi bychom proto  
mezi sebou uvítali nové zájemce či zájem-
kyně, kteří by byli ochotni pomoci a tím 
posílit náš sbor. 
Bližší informace o členství podá Obecní 
úřad, nebo kterýkoliv člen hasičského 
sboru uvedený v telefonním seznamu 
Líbeznice.
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INZERCE Loňský prosinec se nesl, jako každý rok, ve 
vánočním duchu. Žáci všech ročníků se sna-
žili rozličnými způsoby vyzdobit své třídy, 
aby si užili, i přes nepříznivé počasí, vánoční 
atmosféru také ve školním prostředí. 
Uspořádán byl také vánoční turnaj ve vybí-
jené družstev dívek, který zorganizovaly 
paní učitelky Šárka Cíchová a Alkantara 
Dudková. Turnaj měl velmi dobrou 

sportovní úroveň a přinesl účastníkům i 
přihlížejícím žákům mnoho zajímavých 

zážitků. Za zmínku stojí také beseda o 
dravcích, která se konala v tělocvičně 
ZŠ. Na ní mohli naši žáci na vlastní oči 
vidět například exemplář orla skalního 
a dozvědět se spoustu zajímavostí o růz-
ných dravcích žijících nejen u nás, ale také 
v Jižní Americe a dalších oblastech světa.
Po novém roce se vánoční nálada rychle 
změnila v předpololetní shon. Žáci se 
snažili dohnat a napravit neúspěchy z před-
cházejících měsíců a učitelé měli mnoho 
práce s opravováním všech písemných prací. 
Jediní, kdo unikli tomuto shonu, byli žáci 
sedmého ročníku, kteří pod vedením paní 
učitelek Suldovské a Cíchové absolvovali 
týdenní lyžařský kurz.
Koncem ledna se pozornost pedagogů 
prvního stupně a vedení školy obrátila k zá-
pisu nových žáčků do první třídy, který se 
konal 27. a 28. ledna. Pro ty rodiče, kteří 
se nemohli ze závažných důvodů dostavit 
k zapsání svých ratolestí do první třídy, je 
určen náhradní termín 10. 2. 2005 od 14.00 
do 16.00 hodin. Proto žádáme rodiče, aby se 

 PODĚKOVÁNÍ
Poděkování občanům za uspořádání humanitární 
sbírky oblečení
   Pan PhDr. Vítězslav Králík, ředitel Diakonie 
Broumov děkuje všem, kteří darovali šatstvo 
a pomohli částečně řešit složitou životní situaci  
bezdomovců. Materiální pomoc, která se takto 
nashromáždila, byla rozdělena mezi 20 000 
potřebných  občanů v celé republice.

Hana Závorková 

PŘELOM ROKU NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE dostavili se všemi potřeb-
nými doklady (rodný list 
dítěte, občanský průkaz 
zákonného zástupce 
a vyplněný dotazník).
Závěrem bych rád popřál 
jménem všech zaměst-
nanců ZŠ všem rodičům 
i žákům mnoho zdraví 
a osobní spokojenosti v roce 2005.   
    Bc. Jiří Kaplan    

PODNIKATELÉ, CHCETE INZEROVAT V LÍBEZNICKÉM ZPRAVODAJI?

je významný krajinný prvek, který se rozprostírá 
na ploše 150 ha. Je rovněž jedním z nejvyšších 
bodů v krajině s výškou 303 metrů nad mořem. 
Z původních pralesů nám zbyly jen části, jako 
je například Beckov, Bořanovický háj, Ládví. My 
tyto zbylé lesy nazýváme háje. Jsou domovem 
nejbohatšího živočišného a rostlinného  společen-
stva. Nejkrásněji je zde na jaře, když se zazelenají 
staleté duby, lípy a rozkvetou koberce konvali-
nek, petrklíčů, sasanek, podléšek a i chráněná 
lilie zlatohlávek. Na starých dubech žijí brouci 
roháči. Husté křoviny na okrajích jsou velmi 
důležité, stejně jako les samotný, poskytují totiž 
živočichům úkryt a potravu, zejména ptactvu 
a drobným živočichům. Zdá se, že přitahují zví-
řata jako magnet. Shromažďují se u křovin a hle-
dají potravu a bezpečí. Je zjištěno, že akční rádius 
živočichů, kteří obývají tato pásma, je přibližně 
300m. Tím pádem křoviny, které jsou vzdálené 

od sebe kilometr i více, jsou pro ně bezpřed-
mětné. Rozsáhlá pole jsou proto neosídlená. Čím 
je druh živočicha menší, tím se jeho akční rádius 

zmenšuje. Kdo chodí na Beckov na procházku, 
nemůže si nepovšimnout, že stavy zvěře se 
v posledních 10 letech významně snížily, ubylo 
zajíců, koroptví, bažantů i pěvců.

Naše krajina, která je poznamenána intenziv-
ním zemědělstvím, je prakticky bez souvislého 
porostu, jen  místy je rozptýlená zeleň a stále se 
rozšiřující plochy s antropogenní 1) půdou, která 
vzniká negativním působením člověka.  Stále 
vznikají a objevují se různé skládky, které ignorují 
všechny logické argumenty proti nim.
 Je velká škoda, že tato ekologicky velmi 
významná lokalita ještě nebyla prohlášena chrá-
něným územím, aby byl zachován poslední relikt 
zdejší přírody. Je na nás, kdy pochopíme, že zde 
je náš domov, který  musíme chránit ze všech sil 
a přenechat  jej svým potomkům.

 1) antropogenní = (z řečtiny): jev podmíněný nebo 
způsobený člověkem

Hana Závorková
Obecní knihovna Líbeznice

HÁJ BECKOV

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 •

Není nic jednoduššího, než zavolat na 
telefonní číslo 283 981 142 nebo 603 268 
076 a inzerát si objednat. Přijímáme nejen 
hotová data ve formátu PDF nebo JPG, 
ale také inzerát vytvoříme podle vašich 
požadavků. Uvedené ceny se hradí platbou slo-
ženky zaslanou Obecním úřadem v Líbeznicích. 

Zde jsou ceny za uveřejnění inzerátu:
6,5 x 4 cm – 250 Kč  •  6,5 x 8 cm – 500 Kč  
12,5 x 8 cm – 800 Kč  •  19 x 8 cm – 1200 Kč  
19 x 16 cm – 2000 Kč
Cena za vytvoření inzerátu se pohybuje od 250 Kč
do 1000 Kč bez DPH podle náročnosti zadání.

VKSV

ZÁPISKY Z KRONIKNOVODOBÁ VEHIKULA A VOZIDLA 

foto O. Hlavín


