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Nadchází čas nejkrásnějších dnů v roce, Vánoce. 
Bilancujeme-li rok, zda byl úspěšný či nikoliv, víme 
nejlépe sami, zda splnil naše očekávání.

Rovněž i my hodnotíme akce, které jsme pořádali a nebylo jich 
málo - dětský karneval, dětský den, posvícení, vánoční trhy, koncert 
i vydávaní Líbeznického zpravodaje. Ovšem bez všech, kteří jsou 
ochotni pomoci bez ohledu na svůj volný čas, by jejich realizace 
nebyla nemožná.
Rádi bychom proto poděkovali vám všem, kteří jste ochotně a 
zdarma pomohli připravovat a zabezpečovat akce. Našim hasičům, 
zahrádkářům, baráčníkům, skautům, pracovníkům technických služeb 
obce, Obecní policii, Mateřské škole, Základní škole, Líbeznickému 
chrámovému sboru, sponzorům a všem těm, kteří se snažili 
a také občas sklidili kritiku, zvláště od těch, kteří se na zajišťování 
jakýchkoliv akcí nikdy podílet nehodlají.
Závěrem přinášíme několik obrázků z posledních akcí v tomto 
roce – Adventního koncertu a Vánočních trhů. Krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2006 vám všem přejí členové Výboru pro 

kulturu a styk s veřejností a jejich nepostradatelní pomocníci.          Libuše Jahodová
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OHLÉDNUTÍOHLÉDNUTÍ  za téměř 
uplynulým rokem

Už se zase blíží vánoční čas. Pro naše děti to 
znamená hodně těšení, ale také plno práce. 
Musíme slavnostně vyzdobit celou mateřskou 
školu a právě tady se uplatní jejich výtvarné 
snažení. Kreslíme, malujeme, vystřihujeme a 
lepíme čerty a Mikuláše a těšíme se, až nás 
přijdou navštívit ti „opravdoví“ se sladkou 
odměnou. V rámci mikulášské nadílky vystoupí 
s pohádkou děti z dramatického kroužku paní 
Aleny Čéškové.

A je nejvyšší čas začít s výrobou všech těch 
stromečků, svícnů, kaprů a dárečků, se kterými 
se děti pochlubí při adventním setkání s rodiči 
13. prosince.
Mrzí nás jen, že i letos se zase našli takoví, 
kteří nám hezký pocit z tohoto předvánočního 
č a s u  k a z í .  D ě t i  s i  v e l m i  d o b ř e  p a m a -
tují, že si vloni venku nazdobily stromeček 
a zbyly po něm jen rozdu-
pané ozdoby. Tentokrát 

pro změnu někdo přelezl plot mateřinky, aby 
bezdůvodně zničil podzimní výzdobu z dýní, 
rozbil a odcizil dětem hračky ze zahradního 
domečku.

Ani přesto si však nenecháme radost, kterou 
znamenají Vánoce jako nekrásnější svátky 
v roce, zejména pro děti, pokazit!

Kolektiv MŠ Líbeznice

S nastávajícím zimním obdobím skončila podzimní 
část fotbalových bojů, a tak je čas na hodnocení první 
poloviny fotbalové sezóny. V okresních soutěžích 
startují dva naše týmy a oba si vedou nad očekávání 
dobře. 
Družstvo starších žáků, které bojuje v okresním 
přeboru, zaváhalo v podzimní části soutěže  pouze 
v jednom utkání, když prohrálo v Čelákovicích. V ostat-
ních deseti zápasech nenašlo přemožitele, a proto do 

jarních bojů 
vstoupí jako 
vedoucí tým. 
Tabulku vede 
s  n á skokem 
t ř í  b o d ů , 
což je skvělá 

pozice před jarními odvet-
ami. Budeme držet palce 
a věřit, že mu forma vydrží 
a  úspěšně zv ládne boj 
o postupovou příčku. Na 
tomto úspěchu má bez-
esporu ve lkou zás luhu 
trenér žáků Tomáš Krysman 
a také rodiče některých dětí, 
které obětavě, bez nároku 
na  náhradu ,  dopravuj í 
hráče k utkáním na hřištích 
soupeřů. Za to patří i jim 
poděkování. Systematická 
práce s mládeží je velice 
důležitá a jak je vidět, výsledky přinášejí první 

úspěchy a s nimi i příslib 
do budoucna, kdy by mohli 
naši mladí nahradit hráče 
A družstva.
Pokud jde o tým dospělých, 
ten hraje III. třídu a sezónu 
má rovněž rozehranou velice 
dobře. Po prvních třech 
kolech měli naši hráči na 
svém kontě sice dvě prohry, 
ale postupem času se jejich 
hra zlepšovala a v dalších 

utkáních ztratili body pouze za čtyři remízy. Bohužel, 
body ztráceli doma se slabšími týmy. Dá se říci, že 
tyto ztráty byly zbytečné a dají se přičíst špatné 
střelecké produktivitě, protože žádnému mužstvu se 
nepodařilo nás fotbalově přehrát. Hra našich fotbalistů 
byla pohledná, hráči přidali i na bojovnosti a pokud se 
zlepší produktivita, jarní část sezóny nás může mile 
překvapit. Trenérem dospělých je Jan Ženčuch společně 
s Tomášem Krysmanem a oba u týmu dospělých 
odvádí dobrou práci, o čemž svědčí výsledky. Jim 
i všem, kteří se podílejí na práci fotbalového oddílu 
1.  FC  L íbezn i c e ,  pa t ř í 
poděkování.

FOTBAL V LÍBEZNICÍCH

ZVONKY DĚTSKÝCH LET, ROZEZVOŇTE SVĚT ! TĚM, CO JSOU UŽ DOSPĚLÍ, AŤ JE ZNOVU PĚT!

RESTAURACE KAZATELNY 
V KOSTELE SV. MARTINA

Posluchači adventního koncertu v sobotní 
podvečer dne 3. prosince 2005 se jistě potěšili 
jak zpěvem vynikající české mezzosopranistky 
Karolíny Berkové, tak i výrazným vylepšením 
interiéru kostela, zejména restaurovanou rokoko-
vou kazatelnou prostřednictvím studentů Vyšší 
odborné školy uměleckoprůmyslové pod vedením 
prof. Karla Štojdla. Dík patří i naší občance 
paní Růženě Pancířové za její úsilí při získávání 
finančních prostředků a obětavou pomoc během 
renovačních prací.
Kazatelna pochází z 2. poloviny 18. století a byla převezena 
z kostela sv. Michala v Praze v době rušení kostelů a klášterů 

za císaře Josefa II . 
Během  let byla značně 
poškozena. Část kaza-
t e lny byla  ne jpr ve 
natřena jakousi zelenou 
barvou a při natáčení 
filmu „Ďáblova past“ 
pak „upravena“ barvou 
černou a stříbřenkou. 
Ne jv í ce  práce  res –
taurátoři odvedli na 
stříšce kazatelny, kde 
chybělo mnoho dílů. 
V zadní stěně pak byla 
prasklina asi 2cm. V 
současné době pak 
by la  j i ž  obnovena 
původní hnědá barva a 
provedena konzervace 
damarovým lakem. 
Určitě stojí za to si toto 
dílo přijít prohlédnout.

Ing. Karel Stoll

VÁNOCE NA STARÝCH 
POHLEDNICÍCH
posílání pohlednic na Vánoce je 
tradičním zvykem od doby, co fun-
guje pošta. Dnes máme problém si 
vybrat z přehršle různých pohlednic 
a vánočních a novoročních přání. Na 
přiložených snímcích přinášíme také 
dvě pohlednice, ale tentokráte his-
torické. Jak se vám líbí?

VÁNOČNÍ HUDBA V KOSTELE SV. MARTINA
NA ŠTĚDRÝ VEČER VE 22:00 HOD   př ipravuje  l ibeznický  Komor ní  chrá-
mový sbor provedení vánočních skladeb  A. Michny z Otradovic, J.  I.  Linka 
a J. J. Ryby. Gruberovu „Tichou noc“ uslyšíte v podáni rodiny Řápkových z Bořanovic 
na trubky. Ty zazní i v úvodních a závěrečných intrádách a v majestátním završeni 
slavnostní mše písní  „Narodil se Kristus Pán“. Před tím si však všichni mohou zaz-
pívat společně se sborem Steckerovy koledy. Na varhany hraje Bc.Lucie Stollová.
NA SILVESTRA PAK V 16 HOD  zazní Rybova Česká mše vánoční „Hej mistře“ a to již 
po dvacáté (první provedení bylo v roce 1986). Sbor bude vydatně posílen mělnickými  
a pražskými zpěváky, v orchestru budou účinkovat členové různých pražských orchestrů 
a ve čtveřici  sólistů  vám již známí zpěváci Alfred Hampel - sólista Statni opery, Lenka 
Pecharová a Lenka Pístecká. Já budu opět zpívat basový part. Provedeni bude řídit 
Bc. Lucie Stollová.

Ing. Karel Stoll  

INZERCE

Zdá se to být jednoduché, ale dá to spousty práce 
a organizace. Na posledním aerobické hodině za 
námi přišel čert a Mikuláš, a protože jsme byly 

všechny hodné, podaroval nás svou přítomností, ale i sladkostmi.
Díky Alenko, už se to moc dneska nevidí, že by si někdo takhle přidělával práci. A i když 
jsme velké holky,  potěšilo nás to. A taky nás baví s Vámi cvičit, protože hodiny mají šťávu 
a je vidět, že i Vy z nich máte radost - hlavně když konečně pochopíme, a jdeme „jedním 
směrem…“ Tak snad do Vánoc vydržíme, alespoň zdravé jádro, a bude ještě třeba i legrace.

Za všechny, které rády cvičí, Eva

CVIČENÍ A MIKULÁŠ



Vážení občané,
dne 1. 12. 2005 proběhlo stavební řízení ve 
věci výstavby nového vodovodního přivaděče 
Kojetice - Bašť. Tento přivaděč přivede ke 
křižovatce severně od Líbeznic vodu paralelně 
vedeným potrubím o průměru 200 mm, což 

bude mít významný přínos i pro naši obec. 
Jednak se prakticky zdvojnásobí dodávané 
množství vody a současně zvýší tlak v potrubí, 
jednak bude k dispozici nouzový náhradní 
zdroj vody v případě poruchy na jednom 
z přivaděčů. Výstavba by měla proběhnout již 

počátkem příštího roku. 
Protože dnešní vydání Zpravodaje je v tomto 
roce již poslední, dovolte, abych Vám popřál 
klidné a ničím nerušené prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
v roce 2006.           Otakar Hlavín, starosta obce
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CO UBÍRÁ NAŠÍ OBCI PROSTŘEDKY NA INVESTICE?
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Množství odpadů z měst a obcí stále, 
i když mírně stoupá. Jak s odpady 
naložit, aby nebyly jen tak - bez 
užitku - odvezeny na skládky? 
Stoupající množství odpadů souvisí 
s pozvolným růstem životní úrovně. 
Je to jev pozorovaný ve většině 
vyspělých zemí, kde lidé nestrádají 
hladem a špatnou ekonomickou 
situací. Když se rozvíjí průmysl 
a obchod, mají lidé peníze, aby 
nakupovali potraviny i průmyslové 
výrobky. 
Prosperita se projeví i v komunál-
ním odpadu - zhruba  polovinu 
tot iž tvoř í  obaly od potravin 
a spotřebního zboží. Další neméně 
významnou část představují bio-
logicky rozložitelné odpady, což 
j sou vedle zbytků z př ípravy 
jídel třeba taky ořezané větve 
nebo posekaná tráva ze zahrad 
a veřejných prostor. 
V rámci obce, města či celého 
regionu vzniká těchto odpadů 
neuvě–ř itelné množství: každý 
občan u nás jich vyprodukuje za 
rok kolem 300 kilogramů!
Najít cest y, jak využít t akové 
množství materiálu a vlastně poten-
ciálních surovin, není úplně jedno-
duché. Hlavně je nelze najít pouze 
v rámci jedné obce či města. Proto 
byly v průběhu loňského a letošního 
roku připraveny takzvané Plány 
odpadového hospodářství. Na kra-
jské úrovni byla provedena analýza 
současné situace v odpadovém 
hospodářství a z ní byla vytvořena 
strategie budoucích způsobů nak-
ládání s odpady v kraji. Hlavně si 
však kraj stanovil své priority a cíle, 
jichž by chtěl dosáhnout.

TŘÍDIT CO NEJVÍCE
Ideální by bylo, kdyby ve městech 
a obcích odpady vůbec nevzni-
kaly. Takové úvahy jsou však zatím 
spíše v oblasti pohádek. Proto je 
nutné najít způsoby, jak komunální 
odpady co nej lépe zužitkovat 
a omezit tak skládkování, které 
zabírá místo v krajině a navíc je 
stále dražší. První kroky na této 
cestě už byly učiněny před několika 
lety: barevné kontejnery umístěné 
v ulicích umožňují l idem, aby 
vytřídili z komunálního odpadu to, 
co jde znovu použít. Tento způsob 
tzv. materiálového využití stojí 
v hierarchii nakládání s odpady 
hodně vysoko. Jen o něco málo 
níže je energetické využití odpadů 

jako alternativního paliva v cemen-
tárnách, či elektrárnách (případně 
jiný způsob využití energie, která 
je v odpadech obsažena). Současné 
ukládání odpadů na skládkách však 
nacházíme až na nejnižším stupni 
této hierarchie.
V současné době se ve Středo–
českém kraji využívá ročně zhruba 
72 tisíc tun komunálních odpadů, 
což je necelých 65 kilogramů na 
obyvatele. Podle Plánu odpadového 
hospodářství Středočeského kraje  
by se toto množství mělo do roku 
2008 zvýšit na více než 100 tisíc tun, 
takže by na obyvatele bylo využito 
zhruba 93 kilogramů. Z toho by 
přibližně polovina připadla na oba-
lové odpady, sklo, papír a plasty 
(využitelné složky),  asi 40 procent 
na biologicky rozložitelné odpady, 
a zbytek zejména na elektrošrot 
(staré televize, ledničky, počítače), 
jejichž množství rychle narůstá. 
Aby měli občané kam odpady uklá-
dat, budují obce a města  systémy 
odděleného sběru (barevné konte-
jnery, sběrné dvory). Do konce roku 
2005 by měly mít všechny obce 
v kraji alespoň základní strukturu, tj. 
oddělený sběr papíru, plastů a skla. 

BIOLOGICKÉ ODPADY
Odpady, které se mohou rozložit bio-
logickou cestou, se nesmí v Evropské 
unii ukládat na skládky. Členské 
země unie musejí zajistit, aby byly 
zužitkovány jinak - obvykle kom-
postováním nebo jinými speciálními 
technologiemi, při nichž se z těchto 
odpadů získává energie. Do roku 
2020 by se mělo množství sklád-
kovaných biologických odpadů snížit 
na téměř třetinu množství uklá-
daného v roce 2001. Proč nesmí jít 
dřevo, větvě nebo tráva na skládky? 
Jednak - a to cítí asi každý - je to 
škoda, když se z nich dá vyrobit 
kompost nebo energie. Za druhé, 
jejich přítomnost ve skládkách pod-
poruje produkci tzv. skleníkových 

plynů, což taky není žádoucí.
Zamezení  skládkování těchto 
odpadů je proto jednou z dalších 
priorit kraje. Odpady z údržby 
městské zeleně nebo zahrádek 
půjdou do kompostáren. Začínají 
se také rozvíjet projekty, při nichž 
se budou sbírat a zpracovávat 
biologické odpady (např. zbytky 
z kuchyní) v městech a obcích.
Plán odpadového hospodářství 
řeší i ostatní složky odpadu (tedy 
nejen komunálního) - nebezpečné 
a zdravotnické odpady, stavební 
a demoliční odpad nebo zařízení 
a produkty, které vyžadují zvláštní 
formy zacházení  (baterie, oleje, 
kaly z čistíren odpadních vod, 
odpady s obsahem azbestu nebo 
autovraky). Každý zájemce se může 
s jeho závaznou částí seznámit 
na www.kr-stredocesky.cz nebo 
na speciální internetové stránce 
věnované odpadům: 
www.stredoceske-odpady.cz.

CO SE S ODPADY DÁLE  
DĚJE? 
Vytř íděné složky komunálních 
odpadů ,  u l ož ené  obč any  do 
barevných kontejnerů, se dále 
zpracováva j í .  P l a s t y  jdou na 
dotřiďovací linky, kde se z nich 
vytřídí PET lahve, různé fólie, obaly 
z tvrdých plastů a další složky. PET 
lahve se zpracovávají na vlákna 
a z nich se vyrábějí koberce, izolační 
materiály nebo netkané textilie. 
Ve lkým zpracovate lem těchto 
materiálů je Silon, a. s. v  Plané nad 
Lužnicí. Značná část vytříděných 
PET lahví se však v současné době 
vyváží do zahraničí, zejména do 
Číny, kde jsou velké zpracovatelské 
kapacity. 
Z plastových fóli í ,  jako  jsou 
např ík l ad  p l a s tové  t a š ky  ze 
supermarketů nebo pytlíky od 
ovoce a rohlíků, se vyrábějí opět 
fólie, které se však už nepoužívají 
pro potravinářské účely. Většina 

dalších složek plastového odpadu 
se po rozmletí a vyčištění roz-
taví a vyrobí se z nich obvykle 
izolační materiály, stavební desky 
a podobně. Z dále nepoužitelných 
plastů (například znečištěných) 
v kombinaci s papírem a biologick-
ými složkami se vyrábí alternativní 
palivo pro cementárny a podobné 
provozy. 
Odpadový papír se stejně jako již 
desítky let vozí do papíren, kde 
je zpracováván. V poslední době 
k němu přibyly i vrstvené obaly 
od džusů nebo mléka, z nichž 
papírny rovněž získávají papír. 
Zbytek z recyklace nápojových 
kartonů slouží pro výrobu paliva 
nebo končí na skládce. Sklo a kovy, 
další z tříděných složek komunál-
ního odpadu, jsou už po mnoho let 
recyklovány ve sklárnách a hutích. 
Aby se všechny tyto složky odpadů 
dostaly do recyklačních center, bude 
podle krajského plánu podporována 
stavba sběrných dvorů v obcích nad 
tisíc obyvatel. Plán také navrhuje 
podporu výstavby dalších, efektivně 
umístěných  zařízení na zpracování 
plastů a papíru z komunálního 
odpadu.

BUDOUCNOST
Podle Plánu odpadového hospo–
dářství by měl být v příštích letech 
vybudován jednotný systém nak-
ládání s odpady a vytříděnými 
složkami, který však nepočítá 
s  výs t avbou nových sk ládek . 
Naopak - množství skládkovaných 
odpadů se má snižovat tak, aby jich 
v roce 2020 bylo ukládáno o 20 %
méně než v roce 2000. Jelikož 
množství komunálních odpadů 
stále roste, není to zrovna jedno-
duchý úkol. Současné skládky by 
se měly postupně přeměnit na cen-
tra na zpracování odpadů s třídicí 
linkou, kompostárnu, výrobou 
energie, případně i dalšími pro-
vozy (například demontáž starých 
elektrických zařízení). Ve většině 
Evropy už skládky takový proces 
prodělaly. Záměry Středočeského 
kra je ,  vy jádřené v jeho Plánu 
odpadového hospodářství, jsou 
ambiciózní, ale odpovídají trendu 
doby a způsobům, jakým se o ně 
starají v zemích Evropské unie. 
I v této oblasti bychom se totiž 
Evropské Unii měli rychle vyrovnat.

Krajský úřad Středočeského kraje

To, že je v dnešní době obcím přispíváno ze 
státního rozpočtu podle počtu obyvatel je již 
poměrně známá věc. Tuto „novinku“ měl na 
svědomí Zákon o rozpočtovém určení daní, 
který se podařilo uvést v platnost tehdejší  vládě 
Miloše Zemana. O co vlastně jde? Myšlenkou 
byl jakýsi princip solidarity, aby obce, kde 
nejsou podnikatelské subjekty, měly šanci zís-
kat nějaké finanční prostředky navíc. Do doby 
uvedení zákona v platnost totiž daně podnika-
telských subjektů, které měly sídlo v dané obci, 
byly příspěvkem do rozpočtu té které obce. 
Dnes je to pouhých 30% z této daně, takže 
rozhodujícím příjmem pro obec jsou takzvané 
sdílené daně, což je asi 5000 Kč na obyvatele 
za rok. S tím si musí obec vystačit na veškerý 
svůj chod. Jen pro představu co se z této částky 
musí platit – elektřina na pouliční osvětlení, 
opravy osvětlení, chod školy, školky (plyn, 
elektřina, údržba), chod státní správy (obecní 
úřad, stavební úřad), technické služby (údržba 
obecních budov a bytů, údržba zeleně v obci, 
údržba místních komunikací), splácení úvěrů 
poskytnutých na proběhlé investiční akce, finan-
cování obecní policie, hasičů, sportu, kulturních 
akcí, obecní knihovny atd.
Jelikož jsme obcí tzv. spádovou, která vykonává 
státní správu i pro okolní obce (např. pasy, 
občanské průkazy, matrika, stavební úřad), zna-
mená to odliv dalších prostředků z rozpočtu 
obce. Obce, které pod nás patří, totiž na tuto 
agendu ze zákona nic přispívat nemusejí, a tak to 

tedy nadělají. Zatímco naší povinností 
je tyto služby poskytovat. Ročně to 
obec přijde přibližně na 800 000 Kč.
Jenže toto nejsou jediné peníze, 
o které obec přichází. Problém je také 
ve zmíněném systému přidělování 
peněz ze státního rozpočtu vzhledem 
k počtu obyvatel, kteří mají na území 
obce trvalý pobyt. V současné době 
nastává v Líbeznicích rozmach bytové 
výstavby, stěhují se k nám noví lidé, 
ale pouze zlomek z nich se přihlásí k trvalému 
pobytu. Dnešní situace je taková, že v obci 
nemá trvalý pobyt kolem 200 lidí zde žijících. 
Tím obec přichází ročně o milion korun, za 
který by se kupříkladu dala opravit rozbitá ulice 
U Cihelny.
V sousedních Hovorčovicích je situace ještě 
daleko horší, obec ročně přichází o více než 
tři miliony korun tím, že tam není přihlášeno 
přibližně 650 občanů. Důvod je velice prozaický. 
Někteří z nově přistěhovaných jsou přihlášeni 
v nájemním bytě s regulovaným nájemným 
a aby o něj nepřišli, zůstanou v něm přihlášeni 
stále. Takový byt buď slouží k pronájmu a tím 
k zvyšování příjmů domácnosti, popř. platbě 
hypotéky za nový domek, nebo je s ním 
počítáno do budoucna k bydlení potomků. 
Při úvaze o tom, zda se k trvalému pobytu 
přihlásit či nepřihlásit, hraje roli také to, jestli 
uvedený člověk podniká či nikoliv. Představa 
chození a trávení hodin na úřadech kvůli změně 

živnostenského listu, pojištění atd. určitě nahání 
každému předem hrůzu, a tak raději nechá vše 
při starém. Jak tedy z tohoto labyrintu ven? 
Situace není dozajista tak složitá, jak se na první 
pohled zdá. Stačilo by pouze přihlásit zbytek 
rodiny, manželky, děti, které nejsou vázány 
nějakým břemenem.S dětmi nově přistěhovaných 
a nepřihlášených našich spoluobčanů také souvisí 
problém s financováním. Stát totiž opět pošle 
příspěvek pro školu na dítě, které má v obci 
trvalý pobyt. Jelikož obec, která je zřizovatelem 
školy, musí umožnit docházku každému, za  dítě 
s trvalým pobytem třeba v Praze zaplatí sama ze 
svého rozpočtu.
Rád bych proto  touto formou  apeloval na 
svědomí všech, kteří našli svůj nový domov 
v Líbeznicích, aby svou registrací pomohli zdejší 
obci, a tím vlastně i sobě a dali tak najevo, že 
jim osud naší obce není lhostejný.

Radek Kraus, Předseda VKSV, člen OZ Líbeznice

SLOVO STAROSTY OBCE

Výstavbou rodinných domů vznikají v obci nové čtvrtě. Je nutné 
vymýšlet jména nových ulic. Do nových čtvrtí se stěhují noví občané, 
kteří poznávají líbeznické prostředí a život na venkově a snaží se ori-
entovat v bohatství informací. Lidský obzor se mění dovnitř i navenek. 
Zemědělství se propadlo do hlubokých změn. Na poli není vidět kůň 
ani panáky obilí. Vše obstarají stroje. Líbezničtí pacienti nechodí 
k jedinému lékaři, ale na lékařské středisko s rozsáhlou péčí. Kde byl 
dříve hostinec, je dnes drogerie. Kde byl statek, je dnes pošta, obchod 
s potravinami a technická zařízení. V dalším statku vznikl salon L. 
Z několika bývalých statků zůstal jediný, který spravuje zemědělské 
družstvo. Jeden statek byl přestavěn pro správu obce, nynější obecní 

úřad. V Líbeznicích byla také výroba vín, octa a kyselých okurek. Pan Olič s touto výrobou sídlil tam, kde je dnes zlatnictví a oprava vodovodů. 
Protože měl okna do sklepů při ulici, parta školáků nejednou tomuto lákadlu neodolala a vnikla dovnitř na víno. Dále můžeme vzpomenout na 
obchod s obuví Baťa, který je dnes rodinným domem. Takových změn proběhlo v obci několik a vždy si na ně můžeme zavzpomínat při čtení kro-
nik nebo prohlížení starých fotografií a porovnávat se současností, která jde nezadržitelně ruku v ruce s vývojem společnosti.

Milan Korejs

CO BUDEME DĚLAT S ODPADY?

JAK SE MĚNÍ LÍBEZNICE

STAVEBNÍ ÚŘAD SE STĚHUJE!

Vážení občané,
ráda bych Vás na tomto místě informovala o změnách, které se týkají zdejšího 
stavebního úřadu. Jedná se o kompletní přestěhování kanceláře SÚ do 
budovy Domu služeb. Tímto dojde k úplnému provoznímu i organizačnímu 
oddělení od zbylých služeb a činností, které pro Vás obecní úřad zajišťuje 
(viz např. matrika, ověřování, poplatky…). S minimálními náklady byly 
upraveny kancelářské prostory (dříve prodejna textilu) v 1.patře Domu služeb, 
které svými rozměry poskytují vhodnější zázemí pro kancelář SÚ. Bohužel 
Vám nemůžeme nabídnout bezbariérový přístup (tento nebyl ani v budově 
stávajícího úřadu), ale příjemnější pro návštěvníky stavebního úřadu by měla 
být alespoň nově zřízená samostatná čekárna, takže s přeplněnou chodbou 
lidí čekajících  - např. u pokladny obecního úřadu – byste se již neměli setkat. 
Věřte, že celé stěhování se budeme snažit zorganizovat tak, aby se co nejméně 
dotklo Vás všech, kteří naše služby zrovna budete potřebovat, ale je nezbytné, 
abych Vás požádala o pochopení při možném částečném omezení provozu SÚ, 
a to ve druhé polovině prosince. V novém bychom Vás tedy měli uvítat od  
ledna 2006. Děkuji za pochopení. 
S přáním prožití klidných Vánoc a mnoha zdraví a úspěchů v novém roce 
se loučí 

Dita Pořádková, vedoucí stavebního úřadu



Vážení občané,
dne 1. 12. 2005 proběhlo stavební řízení ve 
věci výstavby nového vodovodního přivaděče 
Kojetice - Bašť. Tento přivaděč přivede ke 
křižovatce severně od Líbeznic vodu paralelně 
vedeným potrubím o průměru 200 mm, což 

bude mít významný přínos i pro naši obec. 
Jednak se prakticky zdvojnásobí dodávané 
množství vody a současně zvýší tlak v potrubí, 
jednak bude k dispozici nouzový náhradní 
zdroj vody v případě poruchy na jednom 
z přivaděčů. Výstavba by měla proběhnout již 

počátkem příštího roku. 
Protože dnešní vydání Zpravodaje je v tomto 
roce již poslední, dovolte, abych Vám popřál 
klidné a ničím nerušené prožití vánočních 
svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti 
v roce 2006.           Otakar Hlavín, starosta obce
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CO UBÍRÁ NAŠÍ OBCI PROSTŘEDKY NA INVESTICE?
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Množství odpadů z měst a obcí stále, 
i když mírně stoupá. Jak s odpady 
naložit, aby nebyly jen tak - bez 
užitku - odvezeny na skládky? 
Stoupající množství odpadů souvisí 
s pozvolným růstem životní úrovně. 
Je to jev pozorovaný ve většině 
vyspělých zemí, kde lidé nestrádají 
hladem a špatnou ekonomickou 
situací. Když se rozvíjí průmysl 
a obchod, mají lidé peníze, aby 
nakupovali potraviny i průmyslové 
výrobky. 
Prosperita se projeví i v komunál-
ním odpadu - zhruba  polovinu 
tot iž tvoř í  obaly od potravin 
a spotřebního zboží. Další neméně 
významnou část představují bio-
logicky rozložitelné odpady, což 
j sou vedle zbytků z př ípravy 
jídel třeba taky ořezané větve 
nebo posekaná tráva ze zahrad 
a veřejných prostor. 
V rámci obce, města či celého 
regionu vzniká těchto odpadů 
neuvě–ř itelné množství: každý 
občan u nás jich vyprodukuje za 
rok kolem 300 kilogramů!
Najít cest y, jak využít t akové 
množství materiálu a vlastně poten-
ciálních surovin, není úplně jedno-
duché. Hlavně je nelze najít pouze 
v rámci jedné obce či města. Proto 
byly v průběhu loňského a letošního 
roku připraveny takzvané Plány 
odpadového hospodářství. Na kra-
jské úrovni byla provedena analýza 
současné situace v odpadovém 
hospodářství a z ní byla vytvořena 
strategie budoucích způsobů nak-
ládání s odpady v kraji. Hlavně si 
však kraj stanovil své priority a cíle, 
jichž by chtěl dosáhnout.

TŘÍDIT CO NEJVÍCE
Ideální by bylo, kdyby ve městech 
a obcích odpady vůbec nevzni-
kaly. Takové úvahy jsou však zatím 
spíše v oblasti pohádek. Proto je 
nutné najít způsoby, jak komunální 
odpady co nej lépe zužitkovat 
a omezit tak skládkování, které 
zabírá místo v krajině a navíc je 
stále dražší. První kroky na této 
cestě už byly učiněny před několika 
lety: barevné kontejnery umístěné 
v ulicích umožňují l idem, aby 
vytřídili z komunálního odpadu to, 
co jde znovu použít. Tento způsob 
tzv. materiálového využití stojí 
v hierarchii nakládání s odpady 
hodně vysoko. Jen o něco málo 
níže je energetické využití odpadů 

jako alternativního paliva v cemen-
tárnách, či elektrárnách (případně 
jiný způsob využití energie, která 
je v odpadech obsažena). Současné 
ukládání odpadů na skládkách však 
nacházíme až na nejnižším stupni 
této hierarchie.
V současné době se ve Středo–
českém kraji využívá ročně zhruba 
72 tisíc tun komunálních odpadů, 
což je necelých 65 kilogramů na 
obyvatele. Podle Plánu odpadového 
hospodářství Středočeského kraje  
by se toto množství mělo do roku 
2008 zvýšit na více než 100 tisíc tun, 
takže by na obyvatele bylo využito 
zhruba 93 kilogramů. Z toho by 
přibližně polovina připadla na oba-
lové odpady, sklo, papír a plasty 
(využitelné složky),  asi 40 procent 
na biologicky rozložitelné odpady, 
a zbytek zejména na elektrošrot 
(staré televize, ledničky, počítače), 
jejichž množství rychle narůstá. 
Aby měli občané kam odpady uklá-
dat, budují obce a města  systémy 
odděleného sběru (barevné konte-
jnery, sběrné dvory). Do konce roku 
2005 by měly mít všechny obce 
v kraji alespoň základní strukturu, tj. 
oddělený sběr papíru, plastů a skla. 

BIOLOGICKÉ ODPADY
Odpady, které se mohou rozložit bio-
logickou cestou, se nesmí v Evropské 
unii ukládat na skládky. Členské 
země unie musejí zajistit, aby byly 
zužitkovány jinak - obvykle kom-
postováním nebo jinými speciálními 
technologiemi, při nichž se z těchto 
odpadů získává energie. Do roku 
2020 by se mělo množství sklád-
kovaných biologických odpadů snížit 
na téměř třetinu množství uklá-
daného v roce 2001. Proč nesmí jít 
dřevo, větvě nebo tráva na skládky? 
Jednak - a to cítí asi každý - je to 
škoda, když se z nich dá vyrobit 
kompost nebo energie. Za druhé, 
jejich přítomnost ve skládkách pod-
poruje produkci tzv. skleníkových 

plynů, což taky není žádoucí.
Zamezení  skládkování těchto 
odpadů je proto jednou z dalších 
priorit kraje. Odpady z údržby 
městské zeleně nebo zahrádek 
půjdou do kompostáren. Začínají 
se také rozvíjet projekty, při nichž 
se budou sbírat a zpracovávat 
biologické odpady (např. zbytky 
z kuchyní) v městech a obcích.
Plán odpadového hospodářství 
řeší i ostatní složky odpadu (tedy 
nejen komunálního) - nebezpečné 
a zdravotnické odpady, stavební 
a demoliční odpad nebo zařízení 
a produkty, které vyžadují zvláštní 
formy zacházení  (baterie, oleje, 
kaly z čistíren odpadních vod, 
odpady s obsahem azbestu nebo 
autovraky). Každý zájemce se může 
s jeho závaznou částí seznámit 
na www.kr-stredocesky.cz nebo 
na speciální internetové stránce 
věnované odpadům: 
www.stredoceske-odpady.cz.

CO SE S ODPADY DÁLE  
DĚJE? 
Vytř íděné složky komunálních 
odpadů ,  u l ož ené  obč any  do 
barevných kontejnerů, se dále 
zpracováva j í .  P l a s t y  jdou na 
dotřiďovací linky, kde se z nich 
vytřídí PET lahve, různé fólie, obaly 
z tvrdých plastů a další složky. PET 
lahve se zpracovávají na vlákna 
a z nich se vyrábějí koberce, izolační 
materiály nebo netkané textilie. 
Ve lkým zpracovate lem těchto 
materiálů je Silon, a. s. v  Plané nad 
Lužnicí. Značná část vytříděných 
PET lahví se však v současné době 
vyváží do zahraničí, zejména do 
Číny, kde jsou velké zpracovatelské 
kapacity. 
Z plastových fóli í ,  jako  jsou 
např ík l ad  p l a s tové  t a š ky  ze 
supermarketů nebo pytlíky od 
ovoce a rohlíků, se vyrábějí opět 
fólie, které se však už nepoužívají 
pro potravinářské účely. Většina 

dalších složek plastového odpadu 
se po rozmletí a vyčištění roz-
taví a vyrobí se z nich obvykle 
izolační materiály, stavební desky 
a podobně. Z dále nepoužitelných 
plastů (například znečištěných) 
v kombinaci s papírem a biologick-
ými složkami se vyrábí alternativní 
palivo pro cementárny a podobné 
provozy. 
Odpadový papír se stejně jako již 
desítky let vozí do papíren, kde 
je zpracováván. V poslední době 
k němu přibyly i vrstvené obaly 
od džusů nebo mléka, z nichž 
papírny rovněž získávají papír. 
Zbytek z recyklace nápojových 
kartonů slouží pro výrobu paliva 
nebo končí na skládce. Sklo a kovy, 
další z tříděných složek komunál-
ního odpadu, jsou už po mnoho let 
recyklovány ve sklárnách a hutích. 
Aby se všechny tyto složky odpadů 
dostaly do recyklačních center, bude 
podle krajského plánu podporována 
stavba sběrných dvorů v obcích nad 
tisíc obyvatel. Plán také navrhuje 
podporu výstavby dalších, efektivně 
umístěných  zařízení na zpracování 
plastů a papíru z komunálního 
odpadu.

BUDOUCNOST
Podle Plánu odpadového hospo–
dářství by měl být v příštích letech 
vybudován jednotný systém nak-
ládání s odpady a vytříděnými 
složkami, který však nepočítá 
s  výs t avbou nových sk ládek . 
Naopak - množství skládkovaných 
odpadů se má snižovat tak, aby jich 
v roce 2020 bylo ukládáno o 20 %
méně než v roce 2000. Jelikož 
množství komunálních odpadů 
stále roste, není to zrovna jedno-
duchý úkol. Současné skládky by 
se měly postupně přeměnit na cen-
tra na zpracování odpadů s třídicí 
linkou, kompostárnu, výrobou 
energie, případně i dalšími pro-
vozy (například demontáž starých 
elektrických zařízení). Ve většině 
Evropy už skládky takový proces 
prodělaly. Záměry Středočeského 
kra je ,  vy jádřené v jeho Plánu 
odpadového hospodářství, jsou 
ambiciózní, ale odpovídají trendu 
doby a způsobům, jakým se o ně 
starají v zemích Evropské unie. 
I v této oblasti bychom se totiž 
Evropské Unii měli rychle vyrovnat.

Krajský úřad Středočeského kraje

To, že je v dnešní době obcím přispíváno ze 
státního rozpočtu podle počtu obyvatel je již 
poměrně známá věc. Tuto „novinku“ měl na 
svědomí Zákon o rozpočtovém určení daní, 
který se podařilo uvést v platnost tehdejší  vládě 
Miloše Zemana. O co vlastně jde? Myšlenkou 
byl jakýsi princip solidarity, aby obce, kde 
nejsou podnikatelské subjekty, měly šanci zís-
kat nějaké finanční prostředky navíc. Do doby 
uvedení zákona v platnost totiž daně podnika-
telských subjektů, které měly sídlo v dané obci, 
byly příspěvkem do rozpočtu té které obce. 
Dnes je to pouhých 30% z této daně, takže 
rozhodujícím příjmem pro obec jsou takzvané 
sdílené daně, což je asi 5000 Kč na obyvatele 
za rok. S tím si musí obec vystačit na veškerý 
svůj chod. Jen pro představu co se z této částky 
musí platit – elektřina na pouliční osvětlení, 
opravy osvětlení, chod školy, školky (plyn, 
elektřina, údržba), chod státní správy (obecní 
úřad, stavební úřad), technické služby (údržba 
obecních budov a bytů, údržba zeleně v obci, 
údržba místních komunikací), splácení úvěrů 
poskytnutých na proběhlé investiční akce, finan-
cování obecní policie, hasičů, sportu, kulturních 
akcí, obecní knihovny atd.
Jelikož jsme obcí tzv. spádovou, která vykonává 
státní správu i pro okolní obce (např. pasy, 
občanské průkazy, matrika, stavební úřad), zna-
mená to odliv dalších prostředků z rozpočtu 
obce. Obce, které pod nás patří, totiž na tuto 
agendu ze zákona nic přispívat nemusejí, a tak to 

tedy nadělají. Zatímco naší povinností 
je tyto služby poskytovat. Ročně to 
obec přijde přibližně na 800 000 Kč.
Jenže toto nejsou jediné peníze, 
o které obec přichází. Problém je také 
ve zmíněném systému přidělování 
peněz ze státního rozpočtu vzhledem 
k počtu obyvatel, kteří mají na území 
obce trvalý pobyt. V současné době 
nastává v Líbeznicích rozmach bytové 
výstavby, stěhují se k nám noví lidé, 
ale pouze zlomek z nich se přihlásí k trvalému 
pobytu. Dnešní situace je taková, že v obci 
nemá trvalý pobyt kolem 200 lidí zde žijících. 
Tím obec přichází ročně o milion korun, za 
který by se kupříkladu dala opravit rozbitá ulice 
U Cihelny.
V sousedních Hovorčovicích je situace ještě 
daleko horší, obec ročně přichází o více než 
tři miliony korun tím, že tam není přihlášeno 
přibližně 650 občanů. Důvod je velice prozaický. 
Někteří z nově přistěhovaných jsou přihlášeni 
v nájemním bytě s regulovaným nájemným 
a aby o něj nepřišli, zůstanou v něm přihlášeni 
stále. Takový byt buď slouží k pronájmu a tím 
k zvyšování příjmů domácnosti, popř. platbě 
hypotéky za nový domek, nebo je s ním 
počítáno do budoucna k bydlení potomků. 
Při úvaze o tom, zda se k trvalému pobytu 
přihlásit či nepřihlásit, hraje roli také to, jestli 
uvedený člověk podniká či nikoliv. Představa 
chození a trávení hodin na úřadech kvůli změně 

živnostenského listu, pojištění atd. určitě nahání 
každému předem hrůzu, a tak raději nechá vše 
při starém. Jak tedy z tohoto labyrintu ven? 
Situace není dozajista tak složitá, jak se na první 
pohled zdá. Stačilo by pouze přihlásit zbytek 
rodiny, manželky, děti, které nejsou vázány 
nějakým břemenem.S dětmi nově přistěhovaných 
a nepřihlášených našich spoluobčanů také souvisí 
problém s financováním. Stát totiž opět pošle 
příspěvek pro školu na dítě, které má v obci 
trvalý pobyt. Jelikož obec, která je zřizovatelem 
školy, musí umožnit docházku každému, za  dítě 
s trvalým pobytem třeba v Praze zaplatí sama ze 
svého rozpočtu.
Rád bych proto  touto formou  apeloval na 
svědomí všech, kteří našli svůj nový domov 
v Líbeznicích, aby svou registrací pomohli zdejší 
obci, a tím vlastně i sobě a dali tak najevo, že 
jim osud naší obce není lhostejný.

Radek Kraus, Předseda VKSV, člen OZ Líbeznice

SLOVO STAROSTY OBCE

Výstavbou rodinných domů vznikají v obci nové čtvrtě. Je nutné 
vymýšlet jména nových ulic. Do nových čtvrtí se stěhují noví občané, 
kteří poznávají líbeznické prostředí a život na venkově a snaží se ori-
entovat v bohatství informací. Lidský obzor se mění dovnitř i navenek. 
Zemědělství se propadlo do hlubokých změn. Na poli není vidět kůň 
ani panáky obilí. Vše obstarají stroje. Líbezničtí pacienti nechodí 
k jedinému lékaři, ale na lékařské středisko s rozsáhlou péčí. Kde byl 
dříve hostinec, je dnes drogerie. Kde byl statek, je dnes pošta, obchod 
s potravinami a technická zařízení. V dalším statku vznikl salon L. 
Z několika bývalých statků zůstal jediný, který spravuje zemědělské 
družstvo. Jeden statek byl přestavěn pro správu obce, nynější obecní 

úřad. V Líbeznicích byla také výroba vín, octa a kyselých okurek. Pan Olič s touto výrobou sídlil tam, kde je dnes zlatnictví a oprava vodovodů. 
Protože měl okna do sklepů při ulici, parta školáků nejednou tomuto lákadlu neodolala a vnikla dovnitř na víno. Dále můžeme vzpomenout na 
obchod s obuví Baťa, který je dnes rodinným domem. Takových změn proběhlo v obci několik a vždy si na ně můžeme zavzpomínat při čtení kro-
nik nebo prohlížení starých fotografií a porovnávat se současností, která jde nezadržitelně ruku v ruce s vývojem společnosti.

Milan Korejs

CO BUDEME DĚLAT S ODPADY?

JAK SE MĚNÍ LÍBEZNICE

STAVEBNÍ ÚŘAD SE STĚHUJE!

Vážení občané,
ráda bych Vás na tomto místě informovala o změnách, které se týkají zdejšího 
stavebního úřadu. Jedná se o kompletní přestěhování kanceláře SÚ do 
budovy Domu služeb. Tímto dojde k úplnému provoznímu i organizačnímu 
oddělení od zbylých služeb a činností, které pro Vás obecní úřad zajišťuje 
(viz např. matrika, ověřování, poplatky…). S minimálními náklady byly 
upraveny kancelářské prostory (dříve prodejna textilu) v 1.patře Domu služeb, 
které svými rozměry poskytují vhodnější zázemí pro kancelář SÚ. Bohužel 
Vám nemůžeme nabídnout bezbariérový přístup (tento nebyl ani v budově 
stávajícího úřadu), ale příjemnější pro návštěvníky stavebního úřadu by měla 
být alespoň nově zřízená samostatná čekárna, takže s přeplněnou chodbou 
lidí čekajících  - např. u pokladny obecního úřadu – byste se již neměli setkat. 
Věřte, že celé stěhování se budeme snažit zorganizovat tak, aby se co nejméně 
dotklo Vás všech, kteří naše služby zrovna budete potřebovat, ale je nezbytné, 
abych Vás požádala o pochopení při možném částečném omezení provozu SÚ, 
a to ve druhé polovině prosince. V novém bychom Vás tedy měli uvítat od  
ledna 2006. Děkuji za pochopení. 
S přáním prožití klidných Vánoc a mnoha zdraví a úspěchů v novém roce 
se loučí 

Dita Pořádková, vedoucí stavebního úřadu
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Nadchází čas nejkrásnějších dnů v roce, Vánoce. 
Bilancujeme-li rok, zda byl úspěšný či nikoliv, víme 
nejlépe sami, zda splnil naše očekávání.

Rovněž i my hodnotíme akce, které jsme pořádali a nebylo jich 
málo - dětský karneval, dětský den, posvícení, vánoční trhy, koncert 
i vydávaní Líbeznického zpravodaje. Ovšem bez všech, kteří jsou 
ochotni pomoci bez ohledu na svůj volný čas, by jejich realizace 
nebyla nemožná.
Rádi bychom proto poděkovali vám všem, kteří jste ochotně a 
zdarma pomohli připravovat a zabezpečovat akce. Našim hasičům, 
zahrádkářům, baráčníkům, skautům, pracovníkům technických služeb 
obce, Obecní policii, Mateřské škole, Základní škole, Líbeznickému 
chrámovému sboru, sponzorům a všem těm, kteří se snažili 
a také občas sklidili kritiku, zvláště od těch, kteří se na zajišťování 
jakýchkoliv akcí nikdy podílet nehodlají.
Závěrem přinášíme několik obrázků z posledních akcí v tomto 
roce – Adventního koncertu a Vánočních trhů. Krásné Vánoce 
a šťastný nový rok 2006 vám všem přejí členové Výboru pro 

kulturu a styk s veřejností a jejich nepostradatelní pomocníci.          Libuše Jahodová

číslo 6 • ročník 3 • 2005

OHLÉDNUTÍOHLÉDNUTÍ  za téměř 
uplynulým rokem

Už se zase blíží vánoční čas. Pro naše děti to 
znamená hodně těšení, ale také plno práce. 
Musíme slavnostně vyzdobit celou mateřskou 
školu a právě tady se uplatní jejich výtvarné 
snažení. Kreslíme, malujeme, vystřihujeme a 
lepíme čerty a Mikuláše a těšíme se, až nás 
přijdou navštívit ti „opravdoví“ se sladkou 
odměnou. V rámci mikulášské nadílky vystoupí 
s pohádkou děti z dramatického kroužku paní 
Aleny Čéškové.

A je nejvyšší čas začít s výrobou všech těch 
stromečků, svícnů, kaprů a dárečků, se kterými 
se děti pochlubí při adventním setkání s rodiči 
13. prosince.
Mrzí nás jen, že i letos se zase našli takoví, 
kteří nám hezký pocit z tohoto předvánočního 
č a s u  k a z í .  D ě t i  s i  v e l m i  d o b ř e  p a m a -
tují, že si vloni venku nazdobily stromeček 
a zbyly po něm jen rozdu-
pané ozdoby. Tentokrát 

pro změnu někdo přelezl plot mateřinky, aby 
bezdůvodně zničil podzimní výzdobu z dýní, 
rozbil a odcizil dětem hračky ze zahradního 
domečku.

Ani přesto si však nenecháme radost, kterou 
znamenají Vánoce jako nekrásnější svátky 
v roce, zejména pro děti, pokazit!

Kolektiv MŠ Líbeznice

S nastávajícím zimním obdobím skončila podzimní 
část fotbalových bojů, a tak je čas na hodnocení první 
poloviny fotbalové sezóny. V okresních soutěžích 
startují dva naše týmy a oba si vedou nad očekávání 
dobře. 
Družstvo starších žáků, které bojuje v okresním 
přeboru, zaváhalo v podzimní části soutěže  pouze 
v jednom utkání, když prohrálo v Čelákovicích. V ostat-
ních deseti zápasech nenašlo přemožitele, a proto do 

jarních bojů 
vstoupí jako 
vedoucí tým. 
Tabulku vede 
s  n á skokem 
t ř í  b o d ů , 
což je skvělá 

pozice před jarními odvet-
ami. Budeme držet palce 
a věřit, že mu forma vydrží 
a  úspěšně zv ládne boj 
o postupovou příčku. Na 
tomto úspěchu má bez-
esporu ve lkou zás luhu 
trenér žáků Tomáš Krysman 
a také rodiče některých dětí, 
které obětavě, bez nároku 
na  náhradu ,  dopravuj í 
hráče k utkáním na hřištích 
soupeřů. Za to patří i jim 
poděkování. Systematická 
práce s mládeží je velice 
důležitá a jak je vidět, výsledky přinášejí první 

úspěchy a s nimi i příslib 
do budoucna, kdy by mohli 
naši mladí nahradit hráče 
A družstva.
Pokud jde o tým dospělých, 
ten hraje III. třídu a sezónu 
má rovněž rozehranou velice 
dobře. Po prvních třech 
kolech měli naši hráči na 
svém kontě sice dvě prohry, 
ale postupem času se jejich 
hra zlepšovala a v dalších 

utkáních ztratili body pouze za čtyři remízy. Bohužel, 
body ztráceli doma se slabšími týmy. Dá se říci, že 
tyto ztráty byly zbytečné a dají se přičíst špatné 
střelecké produktivitě, protože žádnému mužstvu se 
nepodařilo nás fotbalově přehrát. Hra našich fotbalistů 
byla pohledná, hráči přidali i na bojovnosti a pokud se 
zlepší produktivita, jarní část sezóny nás může mile 
překvapit. Trenérem dospělých je Jan Ženčuch společně 
s Tomášem Krysmanem a oba u týmu dospělých 
odvádí dobrou práci, o čemž svědčí výsledky. Jim 
i všem, kteří se podílejí na práci fotbalového oddílu 
1.  FC  L íbezn i c e ,  pa t ř í 
poděkování.

FOTBAL V LÍBEZNICÍCH

ZVONKY DĚTSKÝCH LET, ROZEZVOŇTE SVĚT ! TĚM, CO JSOU UŽ DOSPĚLÍ, AŤ JE ZNOVU PĚT!

RESTAURACE KAZATELNY 
V KOSTELE SV. MARTINA

Posluchači adventního koncertu v sobotní 
podvečer dne 3. prosince 2005 se jistě potěšili 
jak zpěvem vynikající české mezzosopranistky 
Karolíny Berkové, tak i výrazným vylepšením 
interiéru kostela, zejména restaurovanou rokoko-
vou kazatelnou prostřednictvím studentů Vyšší 
odborné školy uměleckoprůmyslové pod vedením 
prof. Karla Štojdla. Dík patří i naší občance 
paní Růženě Pancířové za její úsilí při získávání 
finančních prostředků a obětavou pomoc během 
renovačních prací.
Kazatelna pochází z 2. poloviny 18. století a byla převezena 
z kostela sv. Michala v Praze v době rušení kostelů a klášterů 

za císaře Josefa II . 
Během  let byla značně 
poškozena. Část kaza-
t e lny byla  ne jpr ve 
natřena jakousi zelenou 
barvou a při natáčení 
filmu „Ďáblova past“ 
pak „upravena“ barvou 
černou a stříbřenkou. 
Ne jv í ce  práce  res –
taurátoři odvedli na 
stříšce kazatelny, kde 
chybělo mnoho dílů. 
V zadní stěně pak byla 
prasklina asi 2cm. V 
současné době pak 
by la  j i ž  obnovena 
původní hnědá barva a 
provedena konzervace 
damarovým lakem. 
Určitě stojí za to si toto 
dílo přijít prohlédnout.

Ing. Karel Stoll

VÁNOCE NA STARÝCH 
POHLEDNICÍCH
posílání pohlednic na Vánoce je 
tradičním zvykem od doby, co fun-
guje pošta. Dnes máme problém si 
vybrat z přehršle různých pohlednic 
a vánočních a novoročních přání. Na 
přiložených snímcích přinášíme také 
dvě pohlednice, ale tentokráte his-
torické. Jak se vám líbí?

VÁNOČNÍ HUDBA V KOSTELE SV. MARTINA
NA ŠTĚDRÝ VEČER VE 22:00 HOD   př ipravuje  l ibeznický  Komor ní  chrá-
mový sbor provedení vánočních skladeb  A. Michny z Otradovic, J.  I.  Linka 
a J. J. Ryby. Gruberovu „Tichou noc“ uslyšíte v podáni rodiny Řápkových z Bořanovic 
na trubky. Ty zazní i v úvodních a závěrečných intrádách a v majestátním završeni 
slavnostní mše písní  „Narodil se Kristus Pán“. Před tím si však všichni mohou zaz-
pívat společně se sborem Steckerovy koledy. Na varhany hraje Bc.Lucie Stollová.
NA SILVESTRA PAK V 16 HOD  zazní Rybova Česká mše vánoční „Hej mistře“ a to již 
po dvacáté (první provedení bylo v roce 1986). Sbor bude vydatně posílen mělnickými  
a pražskými zpěváky, v orchestru budou účinkovat členové různých pražských orchestrů 
a ve čtveřici  sólistů  vám již známí zpěváci Alfred Hampel - sólista Statni opery, Lenka 
Pecharová a Lenka Pístecká. Já budu opět zpívat basový part. Provedeni bude řídit 
Bc. Lucie Stollová.

Ing. Karel Stoll  

INZERCE

Zdá se to být jednoduché, ale dá to spousty práce 
a organizace. Na posledním aerobické hodině za 
námi přišel čert a Mikuláš, a protože jsme byly 

všechny hodné, podaroval nás svou přítomností, ale i sladkostmi.
Díky Alenko, už se to moc dneska nevidí, že by si někdo takhle přidělával práci. A i když 
jsme velké holky,  potěšilo nás to. A taky nás baví s Vámi cvičit, protože hodiny mají šťávu 
a je vidět, že i Vy z nich máte radost - hlavně když konečně pochopíme, a jdeme „jedním 
směrem…“ Tak snad do Vánoc vydržíme, alespoň zdravé jádro, a bude ještě třeba i legrace.

Za všechny, které rády cvičí, Eva

CVIČENÍ A MIKULÁŠ


