
SOUČASNÝ STAV MINULOSTÍ
Není to nijak jednoduché. Jistě si vzpomínáte na podepisování smluv 
o příspěvku do fondu životního prostředí. Tímto fondem se obec snažila 
napravit nevyvážený stav mezi těmi, kteří jsou připojeni na kanalizaci 
a těmi, kteří mají jímky. Již od počátku šlo o solidaritu připojených 
s nepřipojenými. Nikdo totiž nemůže za to, že ulicí vedle jeho domu 
nevede kanalizační řad a je nucen nechat si 
vyvážet jímku fekálním vozem. Takovéto 
vyvážení je několikanásobně dražší než 
čištění splašků v čistírně odpadních vod 
(ČOV), a proto hlavním smyslem fondu 
bylo, větším výběrem stočného u těch, kteří 
na kanalizaci připojeni jsou, dotovat vývozy 
jímek u těch, kteří takové štěstí neměli a 
připojeni dosud nejsou. Vyvážení tak na 
sebe vzal Obecní úřad, kam stačilo zavolat 
a dohodnout si nejvhodnější termín vývozu. 
Dál stačilo pouze to, aby v určenou dobu byl 
někdo doma. Jenže vše se změnilo. Podnětem 
byla stížnost jednoho z nově přistěhovaných 
spoluobčanů na výši stočného, která se mu 
zdála být přemrštěná a dotovat prý občany s 
jímkami nehodlá. Celá věc došla tak daleko, až OÚ navštívila kontrola z 
Finančního úřadu. Ještě před tím jednal o této problematice starosta obce 
na Ministerstvu zemědělství, kde vysvětlil uvedený způsob financování 
čištění splaškových vod v naší obci. Určený pracovník sice připustil pozi-
tivní vliv našeho systému na životní prostředí, přesto bylo jeho stanovisko 
takové, že cena stočného je věcně usměrňovanou cenou a nelze ji směšovat 
s cenou odvozu splaškových vod z jímek, neboť to odporuje zákonu. Za 
porušení zákona lze uložit sankce až do výše půl milionu korun. Platby za 
vyvážení jímek nemůže obec podle žádného zákona vymáhat a je pouze 
na vlastnících nemovitostí, od koho si tuto službu objednají. 

STOČNÉ UŽ NEBUDE VYBÍRAT OBEC
Zastupitelstvo obce (ZO) si je ale plně vědomo tohoto problému a zvláště 
toho, že v případě úplného odstoupení od zmíněného systému může 
hrozit riziko vypouštění fekálií do potoků či zahrad a tím znečišťování 
životního prostředí nehledě na nepříznivé finanční dopady na majitele 

jímek. Jaká bude tedy situace v budoucnu? ZO rozhodlo, že stočné bude 
vybírat od druhého pololetí letošního roku v souladu se zákonem provo-
zovatel kanalizace, tudíž společnost Veolia – Středočeské vodárny, a.s., ve 
výši schválené pro celou akciovou společnost, samozřejmě pouze u těch 
občanů, kteří jsou připojeni na kanalizaci. Platba za stočné se stanoví podle 
množství odčerpané vody (vodného) a cena stočného se bude pohybovat 

kolem 25 Kč za m3. Těm, kteří čerpají vodu 
ze studny, stanoví VKM stočné na základě 
směrného čísla s ohledem na vybavení domác-
nosti zařízeními napojenými na rozvod vody. 
Pokud má někdo předplacenou u obce tuto 
službu až do konce roku, bude mu přeplatek 
vrácen. Jen pro připomenutí – dosud byla 
vybírána částka 110 Kč/osobu a měsíc. 

SOLIDARITA PODRUHÉ
Co se týče občanů na kanalizaci dosud 
nepřipojených, navrhlo ZO na svém zasedání 
v pondělí 14. května způsob dorovnávání 
stočného do současné výše platbami na 
Obecním úřadě jako dar obci do fondu 
životního prostředí. Z tohoto fondu by obecní 

úřad nepřipojeným na základě dokladu o vývozu přispíval do doby, než 
budou mít možnost se na kanalizaci napojit na vyvážení jímek. 
Pro upřesnění uvádím, že nepřipojených domů je v současné době 36. Všichni 
si uvědomujeme, že ani tento stav není ideální, záleží na každém z nás, zda 
se k této solidaritě připojíme nebo ne. Proto se členové ZO, přítomní na 
uvedeném zasedání, kteří jsou již napojeni na kanalizaci, zavázali, že půjdou 
příkladem a budou platit v součtu stejnou částku, jako tomu bylo doposud.

PROČ SE NESTAVÍ?
Jistě každého z vás napadne proč se tedy kapacita ČOV nezvýší 
a nedobuduje se kanalizace, která by tento problém definitivně vyřešila? 
Odpověď je nasnadě. Již několik let se obec prozatím marně snaží získat 
dotaci z fondů EU resp. příslušných ministerstev. Buď je vypsán dotační 
titul, který Líbeznice nesplňují, nebo pro změnu není vypsán vůbec. 
Dnes, kdy píši tento článek, je 21. května a ještě nebyl pro tento rok 
vypsán dotační titul na kanalizace a ČOV. Přitom 
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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 •

Před 70 lety jsem se učil 
zdravému sebevědomí a umu v junácké družině. Naši 
družinu “medvědů“ vedl pan Šíla. O prázdninách jsme 
přijeli do Krkonoš a na palouku mezi lesy jsme si posta-
vili stany s podsadami.
Ráno se vstávalo budíčkem, vztyčila se vlajka a rozdělily 
služby. Po půlhodince cvičení jsme utíkali k jiskřícímu 
potůčku se umýt. Celá doba táboření se také využívala ke 
skládání různých odborných zkoušek, po jejichž složení 
bylo možno nosit odpovídající odznaky na košili.
Různě těžké zkoušky si mohl každý určit podle sebe – na co 

se cítí. Já jsem si zvolil „tři orlí pera“. Co to znamenalo? Jeden den nevys-
lovit jediné slovo (nemluvit). Druhý den celý den nejíst (ani borůvku). 

Třetí den opustit tábor, odejít do lesů – včetně noci – a nikým nebýt 
spatřen. Zkoušku se mi podařilo splnit a obdržel jsem „tři orlí 
pera“, která jsem nosil na košili jako skaut několik let.
Cílem celého programu bylo, aby se děti dokázaly přenést 
do představ o jej ich budoucnosti. Dnes se stává, že 
pohled na skutečnou krásu z fyzického hlediska je díky 

médiím někdy pokřivený a nesprávný.                       

Milan Korejs

TŘI ORLÍ PERA
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SOUČASNÝ STAV MINULOSTÍ jímek. Jaká bude tedy situace v budoucnu? ZO rozhodlo že stočné bude

STOČNÉ NOVĚ A KANALIZACE V LÍBEZNICÍCH

POSVÍCENÍ - POZOR ZMĚNA! 

Vážení spoluobčané, tímto si vás dovolujeme upozor-
nit na přesunutí termínu POSVÍCENÍ z původního 
15.–16. září na 8.–9. září. Místo konání se nemění, 
vše se bude jako každoročně odehrávat na náměstí 
před Divadlem kouzel. Program zůstává také stejně 
pestrý, hlady a žízní tam trpět nebudete, takže se na 
vás všechny srdečně těšíme.

Kulturní výbor Líbeznice.

/pokračování na str. 2/

Máte zájem o NEJČERSTVĚJŠÍ INFORMACE z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?
Sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

Koupím pole, louku, zahradu, malý 
domek nebo chalupu v této lokalitě. 
Tel.: 603 442 474

POZVÁNKA DO OBLASTNÍHO MUZEA PRAHA VÝCHOD
Před časem vyšel  článek ve Zpravodaji, který zval na návštěvu do nejbližších  zajímavých muzeí . Ve výčtu však chybělo regionální muzeum, kam 
oblastí spadáme. Které to je a kde jej najdeme? V Brandýse nad Labem, Masarykovo náměstí 97, sídlí v historické budově ze 17. století. Součástí 
muzea je i brandýská katovna, nejzachovalejší katovna v České republice, památník Josefa Lady v Hrusicích a také hrad Jenštějn. 
Co zajímavého na návštěvníky v Oblastním muzeu Praha východ čeká? Stálá expozice z historie regionu. Krátkodobé  výstavy, například 
v srpnu o cestovateli a spisovateli Elstnerovi, v září o archeologickém výzkumu na klecanském  slovanském hradišti, Josef Lada, který letos má 
120. výročí, a i mnoho dalších zajímavých akcí. 
Pokud chcete vědět více, podívejte se na webové stránky muzea - www.muzeumOMPV.cz     Mgr. Hana Závorková, ředitelka muzea

NOVÝ TELEFONNÍ SEZNAM OBCE
Redakce Líbeznického zpravodaje ve spolupráci s Obecním úřadem připravuje vydání 
nového telefonního seznamu f irem a obyvatel Líbeznic. Vyzýváme proto všechny 
občany i f irmy, kteří nejsou uvedeni v seznamu z roku 2003 a mají zájem o zveřejnění 
svého telefonního čísla, nebo se jejich telefonní číslo změnilo, ať co možná v nejkratší 
době tuto skutečnost uvedou buď na e-mail rkraus@volny.cz, obec@libeznice.cz, nebo 
v písemné podobě v pokladně OÚ. Sami redakce zpravodaje ani Obecní úřad nebu-
dou zjišťovat, kdo v seznamu z roku 2003 není uveden. Telefonní čísla budou převzata 
ze seznamu stávajícího bez ohledu na jejich aktuálnost či nikoliv. Je tedy v zájmu 
každého, aby případné změny uvedl. Zároveň je možno s uveřejněním telefonního čísla 
nesouhlasit, také tuto skutečnost je třeba včas oznámit. Kulturní výbor Líbeznic

FIFKŮV ZÁVOD
Pokud někdo neví, komu skauti v Líbeznicích 
říkají Fifek, tak je to náš nejstarší aktivní 
člen, plný energie a elánu, skaut duší i tělem, 
občanským jménem Miroslav Jelínek. Před 10 
lety, když slavil své 70. narozeniny, jsme na 
jeho počest uspořádali první ročník Fifkova 
závodu. V prvním ročníku soutěžil pouze 
Fifek a děti mu připravovaly jednotlivé úkoly. 
Od druhého ročníku soutěží děti mezi sebou 
a Fifek je patronem celého závodu. Letos jsme 
tedy oslavili 10. ročník a Fifek 80 let! Moc se 
nám to povedlo. V areálu zdraví se sešlo celé 
naše skautské středisko od nejmenších dětí, 
přes starší skauty a skautky po dospělé členy 
a soutěžili jsme v rozličných disciplínách. 
Zatloukali jsme hřebíky, poznávali poslepu 

dobroty z kuchyně, malovali kytičkami 
a přemýšleli nad otázkami z historie 
světového skautingu, který letos slaví 100. 
výročí založení. Po vyhlášení vítězů jsme 
všichni popřáli Fifkovi k jeho narozeninám 
hodně štěstí, zdraví, stálý úsměv na tváři 
a předali mu své dárky. A už se těšíme na 
dalších deset ročníků závodu.

VÍTĚZSTVÍ
Družina skautů – Netopýrů se v dubnu 
zúčastnila okresního kola Svojsíkova závodu 
v Neratovicích. Svojsíkův závod se koná jed-
nou za dva roky a je nejprestižnějším celore-
publikovým skautským závodem. Letos měl 
závod úplně nová pravidla, založená především 
na spolupráci a sehranosti družiny dětí a jejich 
schopnosti řešit samostatně zadané úkoly. 
Naši skauti se umístili na 1. místě v kategorii 

chlapeckých družin!!! Jsem moc ráda, že nás 
takhle skvěle reprezentují a držíme jim palce 
do krajského kola, které se koná v červnu 
v Mladé Boleslavi.

Ing. Ivana Krausová, vedoucí střediska

LÍBEZNIČTÍ SKAUTI

Také se vám stalo, že 
jste 22. 4. projížděli 
Prahou a všude, ale 
opravdu všude jste 
viděli lidi a děti ve 
skautských krojích a 
šátcích? Nedivte se! 
Skauti po celém světě 
slaví letos 100 let od 
roku, kdy byl skaut-
ing v Anglii založen 
Robe r t em Baden -

Powellem. Skauting v Čechách byl založen 
jen o několik málo let později.
Z Prahy se Junák rozhodl udělat Šátkovou 
metropoli .   Na Petř íně visel obrovský 
skautský šátek a na Staroměstském náměstí 
se skládal největší šátek všech dob! Na 
náměstí byly stany a v nich jednotlivé 
oddíly seznamovaly okolí s 216 zeměmi 
světa, kde skauti provozují svojí činnost. 
V rámci těchto oslav měli skauti volné 
vstupy do většiny památek v Praze, do ZOO 
i botanické zahrady.

OSLAVY 100 LET SVĚTOVÉHO SKAUTINGU CENTRUM NOVÁ BÁŠŤ
PIZZERIE
Nabízíme:
30 druhů 

pravé italské PIZZI
Domácí těstoviny:

- Spaghetti
- Tortellini
- Fettucine

Steaky, zapečená masa,
a výběr ze specialit
Objednávky na tel: 

777 739 993

FITNESS
Nabízíme:
- Spinning
- Aerobic

- Body-styling
- Cvičení rodíčů a dětí

- Nordic-Walking
- Cvičení pro seniory

- Solárium Ergoline 600
- Dětský koutek

Objednávky na tel:
777 739 994

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

My jsme s d ívč ím oddí lem 
navšt ív i ly jak os lavy v his -
torickém centru, vyšplhaly se 
mezi mraky na věž staroměstské 
radnice a potom procházkou 
přes Stromovku vyrazily do 
ZOO v Troji, která byla také 
sk autům zdarma ot evřená . 
A nebyly jsme jediné skautky, 
které této možnosti využily.
V Praze se nás sešlo několik 
tisíc, tak nám odpusťte pokud 
jste se kvůli nám nevešli do 
metra nebo autobusu – byl to 
náš velký den!

Martina Srbová – Roštěnka

Areál ČOV
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Blahopřání Fifkovi
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Sir Robert Baden-Powel

Hledáme zdravotníka(ci) na 
SKAUTSKÝ TÁBOR v termínu od 

21. 7. do 5. 8. 2007. Bližší informace 
podá Martina Srbová, tel.: 606 406 366
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se ČR zavázala, že aglomerace od 2000 ekviva-
lentních obyvatel (toto splňujeme, protože se 
sem připočítávají např. žáci a učitelé ve škole, 
pacienti lékařů, hosté v restauracích, celý areál 
bývalého ŘEMPA a některé domky v severní 
části Bořanovic) do roku 2010 odkanalizuje. Jak 
to chtějí páni ministři stihnout, je ve hvězdách.

FÁMY A OPĚT FÁMY
V souvislosti s kanalizací bych ještě rád vyvrátil 
fámy, které jsou v Líbeznicích hojně rozšířeny. 
Díky nové zástavbě prý není odkanalizován 
zbytek obce. Problém je ale jinde, a to opět 
v chybějících financích. V současné době schází 
odkanalizovat cca 1/4 obce, ulici Mělnickou 
od benzínové pumpy až po křižovatku s ul. 
Zdibskou a přilehlé ulice po západní straně. Na 

takto rozsáhlou oblast finance v obci nejsou 
a proto jsou (a byly) předmětem žádosti o dotace 
z EU. Pokud by se tedy v Líbeznicích nestavělo, 
peníze na toto odkanalizování by nebyly rovněž. 
Navíc bychom neměli k dispozici peníze, které 
obdržela obec darem od nově připojených oby-
vatel na ekologické účely, a které teď  máme 
připravené jako vlastní zdroje k dotaci, aniž by 
bylo nutné obec dále zadlužovat.  Co se týče 
k a p a c i t y  ČOV, 

Vážení občané,

v současné době je prováděna rekonstrukce 
dvou místních komunikací, ulic Karla Hynka 
Máchy a  Východní. Dotace obdržela obec od 
Ministerstva pro místní rozvoj. Obě stavby by 
měly být dokončeny do konce června 2007 
a provádějí se podle projektové dokumen-
tace vycházející  ze schváleného územního 
plánu obce. Při stavbě lze řešit některé drobné 
změny, například posunutí parkovací plochy 
tak, aby nemusela být kácena vzrostlá zeleň  
a podobně. Není však možné měnit základní 
parametry navržené komunikace, které jsou 

stanoveny normou, jako je šířka vozovky. Navíc 
je prakticky nemožné vyhovět každému vlast-
níku přilehlých nemovitostí, protože každý má 
zcela jiné představy o tom, jak by měl výsle-
dek vypadat. Také je třeba dodržet závazný 
ukazatel pro poskytnutí dotace, kterým je 
celková plocha opravovaných povrchů.  Věřím 
však, že až na výjimky budou obyvatelé těchto 
ulic s výsledkem spokojeni, protože zpevněný 
povrch umožní nejen pohodlnější přístup 
k jejich domovům, ale i usnadní zimní i letní 
údržbu vozovek.
Podle rozhodnutí zastupitelstva podala 
obec letos ještě  žádosti o dotace na opravu 

poničených povrchů vozovek v ulicích Lánské 
a Na Tabuli. Pokud uspějeme, rádi bychom 
opravili i tyto ulice. 
Na vodovodní a kanalizační síť se nově 
připojují obyvatelé ulice U Staré školy a části 
ulice Potoční, kde se na stavbě významně  
finančně podílela společnost VKM. Letos by se 
ještě měla uskutečnit stavba vodovodu v ulici 
Družstevní. Další pokračování výstavby kanali-
zace bude probíhat  současně s rekonstrukcí 
ČOV, avšak pouze v případě dotace (cel-
ková částka cca 50 milionů Kč je zcela mimo 
finanční možnosti obce).

Otakar Hlavín, starosta

ŘÁDĚNÍ HURIKÁNU KYRIL NA KOSTELE SV. MARTINA
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Není problém, stačí oběhnout Líbeznice a určitě 
si nějaký ten „pěkný“ kousek domů done-
sete. Bude ale spíše sloužit jako botník nebo 
bouda pro menší plemeno, poněvadž  co vám 
se možná „hodí“, jiní tam odložili. Bohužel 

na dobu neurčitou. A slovem 
„tam“ myslím např. strouhu 
u pole na cestě do Hovorčovic 
nebo křoví za závorou u cesty 
na Beckov. Jsou to místa odle-
hlá, takže si nezapomeňte 
vozík či lépe tažený 
au t em .  As i  t a k 
nějak tam naši obo-
hacovatelé přírody 
dovlekli všechny ty 
potřebné věci, které 
pravidelně odklízejí 
zaměstnanci tech-
nických služeb, ale 

lidé je tam vozí pořád a znovu. 
Tím končím pozvánku na burzu 
a než na ni zavítáte, veverky vám 
zatím zahřejí místo na gauči před 
tou fajnovou telkou. 

Pokud tedy nebudete vědět, kam uložit uve-
dené nebo další nepotřebné věci, věřte, že je 
rádi přijmou ve sběrném dvoře v areálu ČOV 
v ul. Východní, provozní doba: So: 9:00–11:00.  

Šárka Kettnerová  

/dokončení na vedlejsí straně/

Hurikán Kyril, který zasáhl Českou republiku 
v únoru letošního roku, se, jak víte, podepsal 
i na kostele sv. Martina. Tašky, které padaly 
z velké výšky střechy kostela, značně poškodily 
střechu postranní kaple, takže do ní při následu-
jících lijácích začalo zatékat. Díky rychlému 
zásahu v podobě nouzového potažení igelitovou 
folií panem Konopáskem se předešlo velkému 
promáčení a poškození zdiva.
Pak se ukázal problém s opravou, protože objektů 
bylo poškozeno mnoho a nebylo tudíž lehké zís-
kat firmu pro tyto práce. Ukázalo se totiž, že je 
třeba zásadního zásahu v kombinaci tesařských, 

pokrývačských a zednických prací. Teprve v po-
sledních dnech jsme získali řemeslníky z oblasti 
Krkonoš, kteří jsou ochotni tuto opravu provést. 
V současné době rozkrývají střechu, aby se dal 
zjistit potřebný rozsah prací a určit finanční 
objem. Také stav vstupních schodů ke kostelu 
a postranních zídek je havarijní. Počítá se se 
zásadní opravou, která  bude  konzultována 
s odborem památkové péče vzhledem k balus-
trádám na zídkách. Paradoxní je skutečnost, že 
schody patří k líbeznické farnosti, kdežto zídky 
do majetku obce.

Ing. Karel Stoll

JE LIBO LEDNIČKU ČI PRAČKU?

Prezence, start a cíl účastníků byl před restaurací 
U kouzelníka. Trasy vejšlapu byly pro pěší 12 a 

19 km, pro cyklisty 33 km. Pochodu, 
který se tentokrát konal v sobotu 21. 
dubna, se celkem zúčastnilo 160 osob, 
z toho 70 cyklistů. Každý účastník 
dostal mapku s vyznačenou trasou a 
popis trasy. Vejšlap vedl tentokrát do 
povodí Vltavy romantickou přírodou, 
přírodními parky Draháň – Zámky 
a Sedlec – Roztocký háj. Pochody 
absolvovaly též maminky s kočárky. 
Nejmladšímu účastníkovi byly dva 
měsíce a nejstaršímu 80 let. Pochodu 
se účastnili i chodci se svými psími 
miláčky. Obdivuhodný výkon podaly 
dvě sedmileté děti, které zvládly celou 
cyklotrasu. 
Počasí nám přálo, slunce pěkně svítilo, 

teploměr vyšplhal na 18 °C a větřík mírně pofu-
koval. Přívoz fungoval podle plánu, kdo chtěl, 

podíval se na expozice v Roztockém zámku, 
nikdo se cestou neztratil a všichni se v pořádku 
vrátili. Co více si přát. V cíli každý účastník dostal 
diplom, tatranku a děti malé upomínkové dárečky. 
V restauraci U kouzelníka se někteří účastníci 
dobře najedli a občerstvili a kdo chtěl, mohl 
chvilku posedět při hudbě. 
Rádi bychom chtěli poděkovat: Technickým 
službám OÚ Líbeznice, Obecní policii, sponzorům: 
fa. Alumex, Pražské teplárenské, Oblastnímu 
muzeu Praha-východ, Zahrádkářům a Sokolu 
Líbeznice, Country-hudbě, obsluze restaurace U 
kouzelníka a všem dobrovolným pomocníkům.  
Informace o všech vejšlapech najdete na webových 
stránkách  www.pochod.unas.cz.
Současně všechny příznivce zveme na další 
vejšlap – Svatováclavský, který se bude konat 
v pátek 28. 9. 2007
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Poslední měsíce školního roku jsou vždy jiné 
než ty ostatní. Letošní školní rok není výjimkou. 
Sportovní akce, školy v přírodě, exkurze a jiné 
zajímavosti, na které není v průběhu roku tolik 
času, opět plní dny našich žáků. Začátkem 
května se v Čelákovicích konalo okresní kolo 
v minikopané a tým naší školy (viz foto) 
nemohl chybět. Ve velké konkurenci deseti 
týmů se naši žáci neztratili a vybojovali třetí 
místo. Za zmínku stojí i individuální výkony 
Davida Vyhlídala a Michala Kunderta, kteří se 
zařadili mezi nejlepší střelce turnaje.
Výsledek mohl být ještě lepší, ale někteří žáci se 
v době konání účastnili výchovně vzdělávacích 
pobytů se svými třídami a třídními učiteli.  
Tito žáci měli možnost předvést své fotba-
lové umění v rámci školního turnaje, který se 
uskutečnil 11. května v areálu ZŠ. Vítězi se 
stali žáci 9. A podpořeni některými hráči ze 
speciálních tříd.

Nejen sportovními 
akcemi jsou obo-
haceny Dny dětí.  
S blížícími se prázd-
ninami děti velmi 
často tráví volný čas 
jízdou na kolech. 
Proto se naše škola 
rozhodla ve spolu-
práci s ředitelstvím 
Měs t ské  po l i c i e 
h l avn ího  měs t a 
Prahy uspořádat 
p r o g r a m ,  p ř i 
kterém pol ic is té 
připravovali děti na 
možné situace v silničním provozu. Doufáme, 
že dobře, a že všichni žáci zvládnou složité 
okamžiky v běžném silničním provozu bez 
potíží.  

Závěrem chceme popřát všem žákům krásné 
prázdniny plné zajímavých zážitků a příjemný 
čas dovolených všem rodičům.    

J. Kaplan, učitel ZŠ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši 
spoluobčané

v únoru: Jaromír Klácel, Květoslava 
Perníková, Rosina Došlá 

v březnu: Josef Tovara, Růžena Nováková,
Jaromír Jelínek, Marie Oščádalová

v dubnu: Jaroslava Friedrichová, Věnceslava 
Pospíšilová, Irena Kišová, Marie 
Luková, Zdeněk Luka

v květnu: Miroslav Jelínek, František Perník, 
Karolína Kyptová, Jaroslava 
Felzmannová

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE

Jistě se mnou budete souhlasit, že internet se 
stal nejběžnější součástí našeho života. Mnozí z 
nás si již nedokáží představit, že by neexistoval 
třeba e-mail. Internetové stránky či prezentace 
různých firem, internetové obchody nebo 
elektronické zasílání různých formulářů jsou 
standardem dnešní doby. Kdokoli potřebuje 
něco najít, ať už jsou to například jízdní řády, 
nabídky cestovních kanceláří nebo adresy 
či telefony nejrůznějších úřadů a má doma 
počítač s připojením na internet, je to první 
a zároveň poslední místo, kam se každý z nás 
podívá. Nikde jinde totiž již zpravidla hledat 
nepotřebuje. Na internetu je zkrátka vše.
S dobou, která nemilosrdně přechází okolo 
nás, musí jít i naše obec, a právě proto zastu-
pitelstvo obce na svém lednovém zasedání 
rozhodlo o vytvoření nových internetových 
stránek obce, které by nahradily původní 
již nevyhovující a zastaralé. Ze čtyř došlých 
nabídek nakonec vyšla jako nejvýhodnější ta 
od pražské firmy Dhakra.  Zadání bylo takové, 

aby se daly jednoduše přímo úřednicemi na 
OÚ vkládat různá oznámení a příspěvky, 
aby stránky obsahovaly rozšiřitelnou foto-
galerii, kompletní informace o úřadech, spol-
cích v obci, kulturním dění a aby si z nich 
mohli zastupitelé stahovat materiály pro jed-
nání ZO. Všechny tyto naše požadavky byly 
právě těmito novými stránkami splněny. 
Třešničkou na dortu je zatím nenaplněná 
databáze firem v obci, kde připravujeme 
kontakty třeba na pokrývače nebo klempíře 
pro opravu střechy po vichřici.
Nové www stránky se vytvářely přibližně 
dva měsíce, v jejichž průběhu se vše různě 
upravovalo až do finálního stavu, za který se 
obec určitě nemusí stydět. Vše je přehledně 
rozčleněno a každý na nich nalezne vše 
přesně tam, kde předpokládá, že by hledaná 
informace měla být. Na přiloženém obrázku 
přináším jejich grafickou úpravu. Vítejte 
tedy na www stránkách obce Líbeznice.

Radek Kraus

která je již vyčerpána a musí se rozšířit, zde 
je problém v zákonech ČR, kde je doslova 
uvedeno, že pokud je v místě nové výstavby 
kanalizace, je povinnost jejího vlastníka tuto 
výstavbu na ní připojit, pokud to kapacita 
ČOV umožňuje. Není tedy možné si volnou 
kapacitu „schovávat” pro starou výstavbu, až 
budou peníze na dobudování kanalizační sítě. 
Jediným řešením v takovéto situaci je stavební 
uzávěra, po které by se na obec snesla vlna 
žalob od investorů za ušlý zisk, kde by v 
případných soudních sporech obec jen těžko 
obstála. Díky tomu, že v současné době je 

již kapacita ČOV zcela naplněna. Připojení 
dalších domů již není možné až do doby, než 
bude kapacita ČOV rozšířena. 
Věřte tedy prosím nejen mně, ale celému 
obecnímu zastupitelstvu, kterému jste dali 
ve volbách na podzim roku 2006 důvěru, že 
nás současný stav velmi trápí a dobudování 
kanalizační sítě a rozšíření ČOV v závislosti 
na přidělení finančních prostředků je naším 
prvořadým úkolem a cílem a vynasnažíme se 
ze všech sil tuto úlohu splnit.

Radek Kraus
místostarosta, předseda kulturního výboru

/pokračování/STOČNÉ A KANALIZACE...

/dokončení/STOČNÉ A KANALIZACE...
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se ČR zavázala, že aglomerace od 2000 ekviva-
lentních obyvatel (toto splňujeme, protože se 
sem připočítávají např. žáci a učitelé ve škole, 
pacienti lékařů, hosté v restauracích, celý areál 
bývalého ŘEMPA a některé domky v severní 
části Bořanovic) do roku 2010 odkanalizuje. Jak 
to chtějí páni ministři stihnout, je ve hvězdách.

FÁMY A OPĚT FÁMY
V souvislosti s kanalizací bych ještě rád vyvrátil 
fámy, které jsou v Líbeznicích hojně rozšířeny. 
Díky nové zástavbě prý není odkanalizován 
zbytek obce. Problém je ale jinde, a to opět 
v chybějících financích. V současné době schází 
odkanalizovat cca 1/4 obce, ulici Mělnickou 
od benzínové pumpy až po křižovatku s ul. 
Zdibskou a přilehlé ulice po západní straně. Na 

takto rozsáhlou oblast finance v obci nejsou 
a proto jsou (a byly) předmětem žádosti o dotace 
z EU. Pokud by se tedy v Líbeznicích nestavělo, 
peníze na toto odkanalizování by nebyly rovněž. 
Navíc bychom neměli k dispozici peníze, které 
obdržela obec darem od nově připojených oby-
vatel na ekologické účely, a které teď  máme 
připravené jako vlastní zdroje k dotaci, aniž by 
bylo nutné obec dále zadlužovat.  Co se týče 
k a p a c i t y  ČOV, 

Vážení občané,

v současné době je prováděna rekonstrukce 
dvou místních komunikací, ulic Karla Hynka 
Máchy a  Východní. Dotace obdržela obec od 
Ministerstva pro místní rozvoj. Obě stavby by 
měly být dokončeny do konce června 2007 
a provádějí se podle projektové dokumen-
tace vycházející  ze schváleného územního 
plánu obce. Při stavbě lze řešit některé drobné 
změny, například posunutí parkovací plochy 
tak, aby nemusela být kácena vzrostlá zeleň  
a podobně. Není však možné měnit základní 
parametry navržené komunikace, které jsou 

stanoveny normou, jako je šířka vozovky. Navíc 
je prakticky nemožné vyhovět každému vlast-
níku přilehlých nemovitostí, protože každý má 
zcela jiné představy o tom, jak by měl výsle-
dek vypadat. Také je třeba dodržet závazný 
ukazatel pro poskytnutí dotace, kterým je 
celková plocha opravovaných povrchů.  Věřím 
však, že až na výjimky budou obyvatelé těchto 
ulic s výsledkem spokojeni, protože zpevněný 
povrch umožní nejen pohodlnější přístup 
k jejich domovům, ale i usnadní zimní i letní 
údržbu vozovek.
Podle rozhodnutí zastupitelstva podala 
obec letos ještě  žádosti o dotace na opravu 

poničených povrchů vozovek v ulicích Lánské 
a Na Tabuli. Pokud uspějeme, rádi bychom 
opravili i tyto ulice. 
Na vodovodní a kanalizační síť se nově 
připojují obyvatelé ulice U Staré školy a části 
ulice Potoční, kde se na stavbě významně  
finančně podílela společnost VKM. Letos by se 
ještě měla uskutečnit stavba vodovodu v ulici 
Družstevní. Další pokračování výstavby kanali-
zace bude probíhat  současně s rekonstrukcí 
ČOV, avšak pouze v případě dotace (cel-
ková částka cca 50 milionů Kč je zcela mimo 
finanční možnosti obce).

Otakar Hlavín, starosta

ŘÁDĚNÍ HURIKÁNU KYRIL NA KOSTELE SV. MARTINA
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Není problém, stačí oběhnout Líbeznice a určitě 
si nějaký ten „pěkný“ kousek domů done-
sete. Bude ale spíše sloužit jako botník nebo 
bouda pro menší plemeno, poněvadž  co vám 
se možná „hodí“, jiní tam odložili. Bohužel 

na dobu neurčitou. A slovem 
„tam“ myslím např. strouhu 
u pole na cestě do Hovorčovic 
nebo křoví za závorou u cesty 
na Beckov. Jsou to místa odle-
hlá, takže si nezapomeňte 
vozík či lépe tažený 
au t em .  As i  t a k 
nějak tam naši obo-
hacovatelé přírody 
dovlekli všechny ty 
potřebné věci, které 
pravidelně odklízejí 
zaměstnanci tech-
nických služeb, ale 

lidé je tam vozí pořád a znovu. 
Tím končím pozvánku na burzu 
a než na ni zavítáte, veverky vám 
zatím zahřejí místo na gauči před 
tou fajnovou telkou. 

Pokud tedy nebudete vědět, kam uložit uve-
dené nebo další nepotřebné věci, věřte, že je 
rádi přijmou ve sběrném dvoře v areálu ČOV 
v ul. Východní, provozní doba: So: 9:00–11:00.  

Šárka Kettnerová  

/dokončení na vedlejsí straně/

Hurikán Kyril, který zasáhl Českou republiku 
v únoru letošního roku, se, jak víte, podepsal 
i na kostele sv. Martina. Tašky, které padaly 
z velké výšky střechy kostela, značně poškodily 
střechu postranní kaple, takže do ní při následu-
jících lijácích začalo zatékat. Díky rychlému 
zásahu v podobě nouzového potažení igelitovou 
folií panem Konopáskem se předešlo velkému 
promáčení a poškození zdiva.
Pak se ukázal problém s opravou, protože objektů 
bylo poškozeno mnoho a nebylo tudíž lehké zís-
kat firmu pro tyto práce. Ukázalo se totiž, že je 
třeba zásadního zásahu v kombinaci tesařských, 

pokrývačských a zednických prací. Teprve v po-
sledních dnech jsme získali řemeslníky z oblasti 
Krkonoš, kteří jsou ochotni tuto opravu provést. 
V současné době rozkrývají střechu, aby se dal 
zjistit potřebný rozsah prací a určit finanční 
objem. Také stav vstupních schodů ke kostelu 
a postranních zídek je havarijní. Počítá se se 
zásadní opravou, která  bude  konzultována 
s odborem památkové péče vzhledem k balus-
trádám na zídkách. Paradoxní je skutečnost, že 
schody patří k líbeznické farnosti, kdežto zídky 
do majetku obce.

Ing. Karel Stoll

JE LIBO LEDNIČKU ČI PRAČKU?

Prezence, start a cíl účastníků byl před restaurací 
U kouzelníka. Trasy vejšlapu byly pro pěší 12 a 

19 km, pro cyklisty 33 km. Pochodu, 
který se tentokrát konal v sobotu 21. 
dubna, se celkem zúčastnilo 160 osob, 
z toho 70 cyklistů. Každý účastník 
dostal mapku s vyznačenou trasou a 
popis trasy. Vejšlap vedl tentokrát do 
povodí Vltavy romantickou přírodou, 
přírodními parky Draháň – Zámky 
a Sedlec – Roztocký háj. Pochody 
absolvovaly též maminky s kočárky. 
Nejmladšímu účastníkovi byly dva 
měsíce a nejstaršímu 80 let. Pochodu 
se účastnili i chodci se svými psími 
miláčky. Obdivuhodný výkon podaly 
dvě sedmileté děti, které zvládly celou 
cyklotrasu. 
Počasí nám přálo, slunce pěkně svítilo, 

teploměr vyšplhal na 18 °C a větřík mírně pofu-
koval. Přívoz fungoval podle plánu, kdo chtěl, 

podíval se na expozice v Roztockém zámku, 
nikdo se cestou neztratil a všichni se v pořádku 
vrátili. Co více si přát. V cíli každý účastník dostal 
diplom, tatranku a děti malé upomínkové dárečky. 
V restauraci U kouzelníka se někteří účastníci 
dobře najedli a občerstvili a kdo chtěl, mohl 
chvilku posedět při hudbě. 
Rádi bychom chtěli poděkovat: Technickým 
službám OÚ Líbeznice, Obecní policii, sponzorům: 
fa. Alumex, Pražské teplárenské, Oblastnímu 
muzeu Praha-východ, Zahrádkářům a Sokolu 
Líbeznice, Country-hudbě, obsluze restaurace U 
kouzelníka a všem dobrovolným pomocníkům.  
Informace o všech vejšlapech najdete na webových 
stránkách  www.pochod.unas.cz.
Současně všechny příznivce zveme na další 
vejšlap – Svatováclavský, který se bude konat 
v pátek 28. 9. 2007
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Poslední měsíce školního roku jsou vždy jiné 
než ty ostatní. Letošní školní rok není výjimkou. 
Sportovní akce, školy v přírodě, exkurze a jiné 
zajímavosti, na které není v průběhu roku tolik 
času, opět plní dny našich žáků. Začátkem 
května se v Čelákovicích konalo okresní kolo 
v minikopané a tým naší školy (viz foto) 
nemohl chybět. Ve velké konkurenci deseti 
týmů se naši žáci neztratili a vybojovali třetí 
místo. Za zmínku stojí i individuální výkony 
Davida Vyhlídala a Michala Kunderta, kteří se 
zařadili mezi nejlepší střelce turnaje.
Výsledek mohl být ještě lepší, ale někteří žáci se 
v době konání účastnili výchovně vzdělávacích 
pobytů se svými třídami a třídními učiteli.  
Tito žáci měli možnost předvést své fotba-
lové umění v rámci školního turnaje, který se 
uskutečnil 11. května v areálu ZŠ. Vítězi se 
stali žáci 9. A podpořeni některými hráči ze 
speciálních tříd.

Nejen sportovními 
akcemi jsou obo-
haceny Dny dětí.  
S blížícími se prázd-
ninami děti velmi 
často tráví volný čas 
jízdou na kolech. 
Proto se naše škola 
rozhodla ve spolu-
práci s ředitelstvím 
Měs t ské  po l i c i e 
h l avn ího  měs t a 
Prahy uspořádat 
p r o g r a m ,  p ř i 
kterém pol ic is té 
připravovali děti na 
možné situace v silničním provozu. Doufáme, 
že dobře, a že všichni žáci zvládnou složité 
okamžiky v běžném silničním provozu bez 
potíží.  

Závěrem chceme popřát všem žákům krásné 
prázdniny plné zajímavých zážitků a příjemný 
čas dovolených všem rodičům.    

J. Kaplan, učitel ZŠ 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši 
spoluobčané

v únoru: Jaromír Klácel, Květoslava 
Perníková, Rosina Došlá 

v březnu: Josef Tovara, Růžena Nováková,
Jaromír Jelínek, Marie Oščádalová

v dubnu: Jaroslava Friedrichová, Věnceslava 
Pospíšilová, Irena Kišová, Marie 
Luková, Zdeněk Luka

v květnu: Miroslav Jelínek, František Perník, 
Karolína Kyptová, Jaroslava 
Felzmannová

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE

Jistě se mnou budete souhlasit, že internet se 
stal nejběžnější součástí našeho života. Mnozí z 
nás si již nedokáží představit, že by neexistoval 
třeba e-mail. Internetové stránky či prezentace 
různých firem, internetové obchody nebo 
elektronické zasílání různých formulářů jsou 
standardem dnešní doby. Kdokoli potřebuje 
něco najít, ať už jsou to například jízdní řády, 
nabídky cestovních kanceláří nebo adresy 
či telefony nejrůznějších úřadů a má doma 
počítač s připojením na internet, je to první 
a zároveň poslední místo, kam se každý z nás 
podívá. Nikde jinde totiž již zpravidla hledat 
nepotřebuje. Na internetu je zkrátka vše.
S dobou, která nemilosrdně přechází okolo 
nás, musí jít i naše obec, a právě proto zastu-
pitelstvo obce na svém lednovém zasedání 
rozhodlo o vytvoření nových internetových 
stránek obce, které by nahradily původní 
již nevyhovující a zastaralé. Ze čtyř došlých 
nabídek nakonec vyšla jako nejvýhodnější ta 
od pražské firmy Dhakra.  Zadání bylo takové, 

aby se daly jednoduše přímo úřednicemi na 
OÚ vkládat různá oznámení a příspěvky, 
aby stránky obsahovaly rozšiřitelnou foto-
galerii, kompletní informace o úřadech, spol-
cích v obci, kulturním dění a aby si z nich 
mohli zastupitelé stahovat materiály pro jed-
nání ZO. Všechny tyto naše požadavky byly 
právě těmito novými stránkami splněny. 
Třešničkou na dortu je zatím nenaplněná 
databáze firem v obci, kde připravujeme 
kontakty třeba na pokrývače nebo klempíře 
pro opravu střechy po vichřici.
Nové www stránky se vytvářely přibližně 
dva měsíce, v jejichž průběhu se vše různě 
upravovalo až do finálního stavu, za který se 
obec určitě nemusí stydět. Vše je přehledně 
rozčleněno a každý na nich nalezne vše 
přesně tam, kde předpokládá, že by hledaná 
informace měla být. Na přiloženém obrázku 
přináším jejich grafickou úpravu. Vítejte 
tedy na www stránkách obce Líbeznice.

Radek Kraus

která je již vyčerpána a musí se rozšířit, zde 
je problém v zákonech ČR, kde je doslova 
uvedeno, že pokud je v místě nové výstavby 
kanalizace, je povinnost jejího vlastníka tuto 
výstavbu na ní připojit, pokud to kapacita 
ČOV umožňuje. Není tedy možné si volnou 
kapacitu „schovávat” pro starou výstavbu, až 
budou peníze na dobudování kanalizační sítě. 
Jediným řešením v takovéto situaci je stavební 
uzávěra, po které by se na obec snesla vlna 
žalob od investorů za ušlý zisk, kde by v 
případných soudních sporech obec jen těžko 
obstála. Díky tomu, že v současné době je 

již kapacita ČOV zcela naplněna. Připojení 
dalších domů již není možné až do doby, než 
bude kapacita ČOV rozšířena. 
Věřte tedy prosím nejen mně, ale celému 
obecnímu zastupitelstvu, kterému jste dali 
ve volbách na podzim roku 2006 důvěru, že 
nás současný stav velmi trápí a dobudování 
kanalizační sítě a rozšíření ČOV v závislosti 
na přidělení finančních prostředků je naším 
prvořadým úkolem a cílem a vynasnažíme se 
ze všech sil tuto úlohu splnit.

Radek Kraus
místostarosta, předseda kulturního výboru

/pokračování/STOČNÉ A KANALIZACE...
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SOUČASNÝ STAV MINULOSTÍ
Není to nijak jednoduché. Jistě si vzpomínáte na podepisování smluv 
o příspěvku do fondu životního prostředí. Tímto fondem se obec snažila 
napravit nevyvážený stav mezi těmi, kteří jsou připojeni na kanalizaci 
a těmi, kteří mají jímky. Již od počátku šlo o solidaritu připojených 
s nepřipojenými. Nikdo totiž nemůže za to, že ulicí vedle jeho domu 
nevede kanalizační řad a je nucen nechat si 
vyvážet jímku fekálním vozem. Takovéto 
vyvážení je několikanásobně dražší než 
čištění splašků v čistírně odpadních vod 
(ČOV), a proto hlavním smyslem fondu 
bylo, větším výběrem stočného u těch, kteří 
na kanalizaci připojeni jsou, dotovat vývozy 
jímek u těch, kteří takové štěstí neměli a 
připojeni dosud nejsou. Vyvážení tak na 
sebe vzal Obecní úřad, kam stačilo zavolat 
a dohodnout si nejvhodnější termín vývozu. 
Dál stačilo pouze to, aby v určenou dobu byl 
někdo doma. Jenže vše se změnilo. Podnětem 
byla stížnost jednoho z nově přistěhovaných 
spoluobčanů na výši stočného, která se mu 
zdála být přemrštěná a dotovat prý občany s 
jímkami nehodlá. Celá věc došla tak daleko, až OÚ navštívila kontrola z 
Finančního úřadu. Ještě před tím jednal o této problematice starosta obce 
na Ministerstvu zemědělství, kde vysvětlil uvedený způsob financování 
čištění splaškových vod v naší obci. Určený pracovník sice připustil pozi-
tivní vliv našeho systému na životní prostředí, přesto bylo jeho stanovisko 
takové, že cena stočného je věcně usměrňovanou cenou a nelze ji směšovat 
s cenou odvozu splaškových vod z jímek, neboť to odporuje zákonu. Za 
porušení zákona lze uložit sankce až do výše půl milionu korun. Platby za 
vyvážení jímek nemůže obec podle žádného zákona vymáhat a je pouze 
na vlastnících nemovitostí, od koho si tuto službu objednají. 

STOČNÉ UŽ NEBUDE VYBÍRAT OBEC
Zastupitelstvo obce (ZO) si je ale plně vědomo tohoto problému a zvláště 
toho, že v případě úplného odstoupení od zmíněného systému může 
hrozit riziko vypouštění fekálií do potoků či zahrad a tím znečišťování 
životního prostředí nehledě na nepříznivé finanční dopady na majitele 

jímek. Jaká bude tedy situace v budoucnu? ZO rozhodlo, že stočné bude 
vybírat od druhého pololetí letošního roku v souladu se zákonem provo-
zovatel kanalizace, tudíž společnost Veolia – Středočeské vodárny, a.s., ve 
výši schválené pro celou akciovou společnost, samozřejmě pouze u těch 
občanů, kteří jsou připojeni na kanalizaci. Platba za stočné se stanoví podle 
množství odčerpané vody (vodného) a cena stočného se bude pohybovat 

kolem 25 Kč za m3. Těm, kteří čerpají vodu 
ze studny, stanoví VKM stočné na základě 
směrného čísla s ohledem na vybavení domác-
nosti zařízeními napojenými na rozvod vody. 
Pokud má někdo předplacenou u obce tuto 
službu až do konce roku, bude mu přeplatek 
vrácen. Jen pro připomenutí – dosud byla 
vybírána částka 110 Kč/osobu a měsíc. 

SOLIDARITA PODRUHÉ
Co se týče občanů na kanalizaci dosud 
nepřipojených, navrhlo ZO na svém zasedání 
v pondělí 14. května způsob dorovnávání 
stočného do současné výše platbami na 
Obecním úřadě jako dar obci do fondu 
životního prostředí. Z tohoto fondu by obecní 

úřad nepřipojeným na základě dokladu o vývozu přispíval do doby, než 
budou mít možnost se na kanalizaci napojit na vyvážení jímek. 
Pro upřesnění uvádím, že nepřipojených domů je v současné době 36. Všichni 
si uvědomujeme, že ani tento stav není ideální, záleží na každém z nás, zda 
se k této solidaritě připojíme nebo ne. Proto se členové ZO, přítomní na 
uvedeném zasedání, kteří jsou již napojeni na kanalizaci, zavázali, že půjdou 
příkladem a budou platit v součtu stejnou částku, jako tomu bylo doposud.

PROČ SE NESTAVÍ?
Jistě každého z vás napadne proč se tedy kapacita ČOV nezvýší 
a nedobuduje se kanalizace, která by tento problém definitivně vyřešila? 
Odpověď je nasnadě. Již několik let se obec prozatím marně snaží získat 
dotaci z fondů EU resp. příslušných ministerstev. Buď je vypsán dotační 
titul, který Líbeznice nesplňují, nebo pro změnu není vypsán vůbec. 
Dnes, kdy píši tento článek, je 21. května a ještě nebyl pro tento rok 
vypsán dotační titul na kanalizace a ČOV. Přitom 
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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 •

Před 70 lety jsem se učil 
zdravému sebevědomí a umu v junácké družině. Naši 
družinu “medvědů“ vedl pan Šíla. O prázdninách jsme 
přijeli do Krkonoš a na palouku mezi lesy jsme si posta-
vili stany s podsadami.
Ráno se vstávalo budíčkem, vztyčila se vlajka a rozdělily 
služby. Po půlhodince cvičení jsme utíkali k jiskřícímu 
potůčku se umýt. Celá doba táboření se také využívala ke 
skládání různých odborných zkoušek, po jejichž složení 
bylo možno nosit odpovídající odznaky na košili.
Různě těžké zkoušky si mohl každý určit podle sebe – na co 

se cítí. Já jsem si zvolil „tři orlí pera“. Co to znamenalo? Jeden den nevys-
lovit jediné slovo (nemluvit). Druhý den celý den nejíst (ani borůvku). 

Třetí den opustit tábor, odejít do lesů – včetně noci – a nikým nebýt 
spatřen. Zkoušku se mi podařilo splnit a obdržel jsem „tři orlí 
pera“, která jsem nosil na košili jako skaut několik let.
Cílem celého programu bylo, aby se děti dokázaly přenést 
do představ o jej ich budoucnosti. Dnes se stává, že 
pohled na skutečnou krásu z fyzického hlediska je díky 

médiím někdy pokřivený a nesprávný.                       

Milan Korejs

TŘI ORLÍ PERA
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SOUČASNÝ STAV MINULOSTÍ jímek. Jaká bude tedy situace v budoucnu? ZO rozhodlo že stočné bude

STOČNÉ NOVĚ A KANALIZACE V LÍBEZNICÍCH

POSVÍCENÍ - POZOR ZMĚNA! 

Vážení spoluobčané, tímto si vás dovolujeme upozor-
nit na přesunutí termínu POSVÍCENÍ z původního 
15.–16. září na 8.–9. září. Místo konání se nemění, 
vše se bude jako každoročně odehrávat na náměstí 
před Divadlem kouzel. Program zůstává také stejně 
pestrý, hlady a žízní tam trpět nebudete, takže se na 
vás všechny srdečně těšíme.

Kulturní výbor Líbeznice.

/pokračování na str. 2/

Máte zájem o NEJČERSTVĚJŠÍ INFORMACE z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?
Sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

Koupím pole, louku, zahradu, malý 
domek nebo chalupu v této lokalitě. 
Tel.: 603 442 474

POZVÁNKA DO OBLASTNÍHO MUZEA PRAHA VÝCHOD
Před časem vyšel  článek ve Zpravodaji, který zval na návštěvu do nejbližších  zajímavých muzeí . Ve výčtu však chybělo regionální muzeum, kam 
oblastí spadáme. Které to je a kde jej najdeme? V Brandýse nad Labem, Masarykovo náměstí 97, sídlí v historické budově ze 17. století. Součástí 
muzea je i brandýská katovna, nejzachovalejší katovna v České republice, památník Josefa Lady v Hrusicích a také hrad Jenštějn. 
Co zajímavého na návštěvníky v Oblastním muzeu Praha východ čeká? Stálá expozice z historie regionu. Krátkodobé  výstavy, například 
v srpnu o cestovateli a spisovateli Elstnerovi, v září o archeologickém výzkumu na klecanském  slovanském hradišti, Josef Lada, který letos má 
120. výročí, a i mnoho dalších zajímavých akcí. 
Pokud chcete vědět více, podívejte se na webové stránky muzea - www.muzeumOMPV.cz     Mgr. Hana Závorková, ředitelka muzea

NOVÝ TELEFONNÍ SEZNAM OBCE
Redakce Líbeznického zpravodaje ve spolupráci s Obecním úřadem připravuje vydání 
nového telefonního seznamu f irem a obyvatel Líbeznic. Vyzýváme proto všechny 
občany i f irmy, kteří nejsou uvedeni v seznamu z roku 2003 a mají zájem o zveřejnění 
svého telefonního čísla, nebo se jejich telefonní číslo změnilo, ať co možná v nejkratší 
době tuto skutečnost uvedou buď na e-mail rkraus@volny.cz, obec@libeznice.cz, nebo 
v písemné podobě v pokladně OÚ. Sami redakce zpravodaje ani Obecní úřad nebu-
dou zjišťovat, kdo v seznamu z roku 2003 není uveden. Telefonní čísla budou převzata 
ze seznamu stávajícího bez ohledu na jejich aktuálnost či nikoliv. Je tedy v zájmu 
každého, aby případné změny uvedl. Zároveň je možno s uveřejněním telefonního čísla 
nesouhlasit, také tuto skutečnost je třeba včas oznámit. Kulturní výbor Líbeznic

FIFKŮV ZÁVOD
Pokud někdo neví, komu skauti v Líbeznicích 
říkají Fifek, tak je to náš nejstarší aktivní 
člen, plný energie a elánu, skaut duší i tělem, 
občanským jménem Miroslav Jelínek. Před 10 
lety, když slavil své 70. narozeniny, jsme na 
jeho počest uspořádali první ročník Fifkova 
závodu. V prvním ročníku soutěžil pouze 
Fifek a děti mu připravovaly jednotlivé úkoly. 
Od druhého ročníku soutěží děti mezi sebou 
a Fifek je patronem celého závodu. Letos jsme 
tedy oslavili 10. ročník a Fifek 80 let! Moc se 
nám to povedlo. V areálu zdraví se sešlo celé 
naše skautské středisko od nejmenších dětí, 
přes starší skauty a skautky po dospělé členy 
a soutěžili jsme v rozličných disciplínách. 
Zatloukali jsme hřebíky, poznávali poslepu 

dobroty z kuchyně, malovali kytičkami 
a přemýšleli nad otázkami z historie 
světového skautingu, který letos slaví 100. 
výročí založení. Po vyhlášení vítězů jsme 
všichni popřáli Fifkovi k jeho narozeninám 
hodně štěstí, zdraví, stálý úsměv na tváři 
a předali mu své dárky. A už se těšíme na 
dalších deset ročníků závodu.

VÍTĚZSTVÍ
Družina skautů – Netopýrů se v dubnu 
zúčastnila okresního kola Svojsíkova závodu 
v Neratovicích. Svojsíkův závod se koná jed-
nou za dva roky a je nejprestižnějším celore-
publikovým skautským závodem. Letos měl 
závod úplně nová pravidla, založená především 
na spolupráci a sehranosti družiny dětí a jejich 
schopnosti řešit samostatně zadané úkoly. 
Naši skauti se umístili na 1. místě v kategorii 

chlapeckých družin!!! Jsem moc ráda, že nás 
takhle skvěle reprezentují a držíme jim palce 
do krajského kola, které se koná v červnu 
v Mladé Boleslavi.

Ing. Ivana Krausová, vedoucí střediska

LÍBEZNIČTÍ SKAUTI

Také se vám stalo, že 
jste 22. 4. projížděli 
Prahou a všude, ale 
opravdu všude jste 
viděli lidi a děti ve 
skautských krojích a 
šátcích? Nedivte se! 
Skauti po celém světě 
slaví letos 100 let od 
roku, kdy byl skaut-
ing v Anglii založen 
Robe r t em Baden -

Powellem. Skauting v Čechách byl založen 
jen o několik málo let později.
Z Prahy se Junák rozhodl udělat Šátkovou 
metropoli .   Na Petř íně visel obrovský 
skautský šátek a na Staroměstském náměstí 
se skládal největší šátek všech dob! Na 
náměstí byly stany a v nich jednotlivé 
oddíly seznamovaly okolí s 216 zeměmi 
světa, kde skauti provozují svojí činnost. 
V rámci těchto oslav měli skauti volné 
vstupy do většiny památek v Praze, do ZOO 
i botanické zahrady.

OSLAVY 100 LET SVĚTOVÉHO SKAUTINGU CENTRUM NOVÁ BÁŠŤ
PIZZERIE
Nabízíme:
30 druhů 

pravé italské PIZZI
Domácí těstoviny:

- Spaghetti
- Tortellini
- Fettucine

Steaky, zapečená masa,
a výběr ze specialit
Objednávky na tel: 

777 739 993

FITNESS
Nabízíme:
- Spinning
- Aerobic

- Body-styling
- Cvičení rodíčů a dětí

- Nordic-Walking
- Cvičení pro seniory

- Solárium Ergoline 600
- Dětský koutek

Objednávky na tel:
777 739 994

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

My jsme s d ívč ím oddí lem 
navšt ív i ly jak os lavy v his -
torickém centru, vyšplhaly se 
mezi mraky na věž staroměstské 
radnice a potom procházkou 
přes Stromovku vyrazily do 
ZOO v Troji, která byla také 
sk autům zdarma ot evřená . 
A nebyly jsme jediné skautky, 
které této možnosti využily.
V Praze se nás sešlo několik 
tisíc, tak nám odpusťte pokud 
jste se kvůli nám nevešli do 
metra nebo autobusu – byl to 
náš velký den!

Martina Srbová – Roštěnka

Areál ČOV

d

Blahopřání Fifkovi

ing
Ro
Č

Sir Robert Baden-Powel

Hledáme zdravotníka(ci) na 
SKAUTSKÝ TÁBOR v termínu od 

21. 7. do 5. 8. 2007. Bližší informace 
podá Martina Srbová, tel.: 606 406 366
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