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Máte zájem o nejčerstvější inforMace z obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?
sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

HejtMan Petr BendL v LíBeznicícH

nový teLefonní seznaM LíBeznic

Středočeský hejtman Ing. Petr Bendl  opět 
po roce vyrazil na kole a po vodě do malých 
středočeských měst a obcí. V rámci tradičního 
letního cyklistického a vodáckého putování 
Středočeský venkov – místo pro život, navštívil 
téměř sto obcí ve Středočeském kraji. Jednou 
z nich byla i obec naše, kam zavítal 17. čer-
vence. V příjemném prostředí Restaurace 
U hřiště jsme měli možnost hejtmanovi spo-
lečně se starostou Otakarem Hlavínem sdělit 
problémy, které trápí naši obec.
Řešily se např. otázky spojené se „spádo-
vostí“ ohledně lékařských pohotovostí, kde 
pro náš okres je určeno v případě dospě-
lých pracoviště v Říčanech a v případě dětí 
v Mladé Boleslavi, což se nám zdá nesmyslné. 

Stejného názoru byl také Petr Bendl, který 
nás požádal, abychom jej v případě odmítnutí 
pacienta na některém z pracovišť pohotovosti 
v Praze této situaci informovali. Svými pro-
středky se pak bude snažit sjednat nápravu, 
aby se podobná situace již neopakovala.
Dalším tématem byla otázka, která je speci-
fickým problémem míst v blízkosti Prahy. Je 
častým jevem, že se až jedna třetina obyvatel 
v těchto obcích nehlásí k trvalému pobytu, 
přitom ale využívá veškerých služeb, které 
obec financuje. Obecní rozpočty tak řádově 
přicházejí až o miliony korun. Hejtman Petr 
Bendl přislíbil, že v průběhu měsíce záři 
iniciuje kraj informační kampaň týkající se 
právě potřeby nahlášení trvalého bydliště. 

Vandalismus. Pojem, s jehož následky se setká-
váme každý den. Jsou to například graffiti 
v metru, poničené lavičky v parcích a tak dále. 
Co to je vandalismus? Proč k němu dochází? Lze 
činy vandalů nějak odůvodnit? Odpovědi na tyto 
otázky se budu snažit najít v tomto článku.
„Jako vandalismus se označuje svévolné 
poškozování a ničení veřejného i soukromého 
majetku či podobných statků, které nepřináší 
pachateli žádné materiální obohacení a pro 
které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - 
většinou tak koná 
jen pro vlastní potě-
šení či pro potřebu 
o d r e a g o v a t  s e . “  
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Vandalismus).
S vandalismem jsem se setkal osobně spolu 
se svými kamarády, když jsme se správce are-
álu zeptali, jestli můžeme na tenisovém kurtu, 
na kterém se už nehraje, vytvořit skatepark, kde 
bychom trávili svůj volný čas. Dostali jsme klíče 
od branky, postavili jsme překážky a strávili 
jsme hodně času úklidem. Nicméně naše snaha 
o vytvoření pěkného parku se minula účinkem. 
Vandalové odnesli železné trubky do sběru, 
překážky ze dřeva spálili. Do plotu udělali díru 
a na tenisovou zeď nasprejovali graffiti. Funbox 
poničili tak, že ulámali nohy. Kdyby někdo jel 

na tuto poničenou překážku, tak by mohlo dojít 
k velkému úrazu. Sám sebe se ptám, proč to ti lidé 
dělají, že ničí snahu ostatních? Pravděpodobně 
se snaží například vydělat nějaké peníze formou 
sběru, ale pro mnohé je to spíše druh zábavy, jak 
si ukrátit chvilky nicnedělání. Důvodů, proč došlo 
k vandalismu u nás na skateparku, je mnoho. 
Třeba ti, kteří si rozdělali oheň, vzali palety a vyu-
žili je tímto způsobem. Sám si nedokážu předsta-
vit, že bych ničil věci, které nejsou moje. Přijde 
mi nesmyslné pustošit cizí z jakéhokoli důvodu. 

Raději bych tuto ener-
gii věnoval vylepšování 
například skateparku.
Nasnadě je otázka, 

jak se vypořádat s vandalismem. Není jednodu-
ché najít vandala a nechat ho opravit poničený 
majetek. Co taková prevence? Už v mateřské 
školce děti učit, jak si vážit věcí. Určitě to není 
jednoduchý úkol, protože s pleněním se lidé 
setkali už v dobách dávno minulých. Popravdě 
si nejsem jistý, zda má společnost dostatek pro-
středků, jak se s vandalismem vypořádat. Podle 
mého názoru by si každý takový člověk měl 
pořádně uvědomit, jakou práci to dalo těm, kteří 
danou věc vytvořili. Doufám, že se v budoucích 
letech vandalismus zmírní.

Petr Procházka

Po měsících příprav nastává dlouho očekávaný okamžik - nový tele-
fonní seznam Líbeznic je tu. Potřebujete si například zarezervovat 
salónek v Restauraci U hřiště nebo sháníte instalatéra či zedníka? 
A co takhle kontakt na Vašeho souseda? Telefonní seznam Líbeznic 
je tu právě pro tyto okamžiky. Nemusíte shánět kontakty na inter-
netu či ve Zlatých stránkách, vše je pro Vás přehledně seřazeno 
v našem Líbeznickém telefonním seznamu, takže hledaný kontakt 
naleznete vskutku rychle. Navíc si tento brožovaný výtisk s lamino-
vanou obálkou můžete pořídit za cenu tzv. lidovou, za pouhých 20 Kč 
u přepážky na Obecním úřadě.            KV

Utkaly se v ,lovu ryb, kradly si vlajky, zís-
kávaly zásoby, obchodovaly mezi přístavy 
a nakonec putovaly na ostrov, kde hledaly 
poklad.
Za každou hru získávaly peníze – dublony, 
které mohli kapitáni použít na nákup kolo-
nií. Tímto obchodem uložili děti své peníze 
a teprve tyto peníze se počítaly do táboro-
vého bodování. Mimo etapovou hru si děti 

mohly vyzkoušet např. plavbu po řece, získá-
valy nové tábornické zkušenosti, celkově si 
užívaly všemi smysly pobyt v přírodě. Kdo 
by jim doma dovolil rozdělat oheň a uvařit 
si na něm čaj z borůvčí.
Všichni jistě získali mnoho nevšedních 
zážitků, ale každý se nakonec rád vracel 
domů, do civilizace. 

Petr Figalla - Chřástal
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Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se tato kampaň 
setkala s co největším úspěchem, jelikož situace začíná 
být již opravdu neudržitelnou.

Radek Kraus, místostarosta a tisková zpráva Stč. kraje

vandaLisMus

Piráti v HradčanecH /pokračování ze str. 3/

skautské středisko „WiLLi“ Líbeznice přijímá od září nové chlapce 
a děvčata ve věku od 1. třídy. děti jsou rozdělené podle věku a pohlaví 
a každá družina má schůzky 1x týdně v klubovně v areálu zdraví. Během 
roku se zúčastňují dalších akcí, závodů, jezdí na výpravy do přírody 
a celoroční činnost vždy vyvrcholí na letním táboře. Přijďte se svým 
dítětem v sobotu 30. 8. v 17 hod. do areálu zdraví ke skautské klubovně 
na poslední prázdninový táborák a můžete poznat svého vedoucího, ale 
také ostatní členy střediska. Pokud v sobotu nemůžete, domluvte se přímo 
s vedoucími -  pro chlapce: 723 462 264 , pro dívky: 607 745 371.

Ing. Ivana Krausová, vedoucí  střediska

EXPRESS 
NEBANKOVNÍ 
     PŮJČKY 

zaměstnanec, důchodce, žena 
na MD, OSVČ, firma, zástava...
Bez poplatků, rychlé vyřízení! 
Bankou ani jinde neprojdete? U nás ano! 

Tel.: 720 386 371
www.PuJcimE-VAm.cz

!POUZE PRO DŮCHODCE!

POUKÁZKA NA SLEVU 
100 Kč

Při nákupu nad 300 Kč v prodejně TEXTILU  
v Líbeznicích. Platí do 31. 8. 2008

Sleva se nevztahuje na zlevněné zboží.

Firma TRANAPRO s.r.o. Bořanovice 

přijme 

řidiče sk. CE na potravinářské autocisterny
(40 t) pro zahraniční 5-ti denní provoz plné 
zahr. diety, slušné výdělky podle výkonu.

Kontakt - tel.: 233 551 848

a dále přijme
přijmeme fakturantku - asistentku
požadujeme SŠ, komunikativnost,  

se znalostí NJ, rutinní práci s PC, pečlivou.

Kontakt - tel. 724 127 696

Dovolujeme si Vám oznámit  
rozšíření našich služeb.

Nově provádíme:
rentgenové a sonografické vyšetření, 

odstranění zubního kamene ultrazvukem,
biochemické vyšetření krve, čipování,  

mikroskopické vyšetření kůže,  
moči a trusu.

Těšíme se na Vaší návštěvu J

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Slunečná 688 Hovorčovice

(ul. Hlavní  ul. Bořanovická  ul. Horní)

ordinační hodiny: Po–Pá  1800–2000

( 731 414 815 - MVDr. Dalíková

* ordinacedalikova@seznam.cz

už se zase rok s rokem sešel   
a my si vás opět dovolujeme pozvat na

LíBeznické Posvícení,

které se bude konat 13. a 14. 9. 2008  
od 13.00 hodin.

V minulých letech jsme zde přiví-
tali hvězdy zvučných jmen jako jsou 

Stanislav Hložek, Jakub Smolík, Petra 
Janů, Roman Vojtek a jiní.

Letos se můžete těšit např. na Maxim 
turbulenc, depeche Mode revival, 
duo Paleček a janík, jiří krampola, 

jaroslava Hutku a mnohé další. 
vystoupí i žáci zš a členové skaut-

ského oddílu v Líbeznicích.
V průběhu posvícení se budete moci 
občerstvit u četných stánků a zhléd-

nout ukázky lidových řemesel.
Těšíme se na vás.
Váš Kulturní výbor

Aktuální informAce - z důvodu budování kanalizační stoky je částečně uzavřena ul. Mělnická (před restaurací 
U selského dvora), díky čemuž se v obci tvoří dlouhé kolony vozidel. Tato uzavírka potvá přibližně do 15. 7. Doporučujeme 
spoluobčanům, aby při cestách do (z) obce volili objízdné trasy přes okolní obce.



Vážení občané,

jsem rád, že se s vámi mohu podělit o jednu 
dobrou zprávu. Naše obec dostala rozhodnutí 
o dotaci  na rekonstrukci čistírny odpadních 
vod ve výši celkem 80 % celkové ceny (60 % 
Ministerstvo zemědělství ČR a 20 % Středočeský 
kraj), rekonstrukce proběhne do 30. 11. 2009.
Projektovaná kapacita je 2200 EO. Stávající počet 
obyvatel obce je asi 1650. 
S tím souvisí i další záležitosti, které projedná-
valo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 
23. 6. 2008. Přikládám výpis se zápisu jednání:
„Starosta obce informoval členy zastupitelstva 
o zjištění provozovatele ČOV z května 2008, že 
přitékající látkové zatížení je vyšší než odpovídá 
počtu stálých obyvatel obce napojených na ČOV 
a o víkendech přesahuje 2000 EO. To může být 
způsobeno několika faktory. Jedním z nich je, 
že může reálně žít v domech v obci  více oby-
vatel, než je přihlášeno k trvalému pobytu, dal-
ším možným vysvětlením může být používání 
drtičů kuchyňského odpadu, které mohou podle 
vyjádření provozovatele látkové zatížení na ČOV 
zvýšit až o 50 %.”
Pak proběhlo jednání s investory – žadateli 
o uzavření plánovacích smluv s obcí, zajišťují-
cích možnost připojení k rekonstruované čis-
tírně. Projednaly se jednotlivé body smlouvy, 
u nichž došlo k oboustranné shodě. A nyní opět 
výpis ze zápisu jednání: “Nyní došlo k diskuzi 
o výši finančního podílu žadatele. Zastupitelstvo 
obce se seznámilo s návrhem rady obce, t.j. jed-
nat o příspěvku investorů ve výši 100 tis. Kč 
(starosta obce navrhoval tento příspěvek ve výši 
85 tis. Kč na jeden RD). Zástupce společnosti 
Nikmar Invest nabídl částku 80 tis. Kč. Padaly 
různé návrhy, př. návrh Ing. Lauera: 85 tis. při 
10% účasti obce, 90 tis. při 15%, 100 tis. Kč při 

20% účasti obce. Tento návrh byl pro přítomné 
investory nepřijatelný. 
Vzhledem k tomu, že investoři by měli zájem 
přispívat pouze na infrastrukturu, která se bez-
prostředně týká nově zastavovaných ploch, 
tj. zejména rozšíření ČOV, shrnul starosta veš-
keré finanční výdaje, které má obec kvůli nové 
výstavbě. Po dokončení výstavby se někteří 
noví obyvatelé přihlásí k trvalému pobytu, 
někteří nikoliv, někde se přihlásí jen jedna osoba 
a ve skutečnosti jich tam bydlí více, od daně 
z nemovitostí jsou osvobozeni, takže daňové 
příjmy obce se nezvyšují. Všichni obyvatelé ale 
vyžadují veškerý servis, který obec poskytuje. 
Obec platí za provoz veřejného osvětlení, čistění 
nových komunikací, jejich zimní údržbu, údržbu 
zeleně v nových ulicích,  provoz sběrného dvora, 
likvidaci nebezpečných složek komunálního 
odpadu, provoz školních zařízení, příspěvky 
na veřejnou hromadnou dopravu a mnoho 
dalších služeb, takže pro obec není žádným 
přínosem, že dostane příspěvek pouze na čis-
tírnu. Do budoucna bude nucena řešit problémy 
s kapacitou celé infrastruktury, včetně míst 
ve školních zařízeních a nikdo jí nic nepřidá. 
Proto se snaží dohodnout takovou částku, aby 
alespoň zčásti tyto výdaje kompenzovala. Proto 
vyzval investory, aby byli přístupni jimi navrho-
vaný příspěvek na infrastrukturu navýšit.
V okamžiku, kdy byli investoři ochotni přistou-
pit na částku 85 tis. Kč za každý nově připojený 
dům,  upozornil starosta obce členy zastupitel-
stva obce, že pokud nedojde k dohodě s inves-
tory, přijde obec o významnou částku ve výši 
přesahující 12 milionů korun, což velmi nega-
tivně ovlivní možnosti obce investovat do roz-
voje vlastní infrastruktury. Zejména nebude  
dostatek vlastních zdrojů na rekonstrukci ČOV 
a dokončení kanalizace ve staré zástavbě, stejně 

jako na další projekty 
s  možnost í  dot ace 
z  EU  a ž  do  v ý š e 
92,5 % Rovněž uvedl, 
že považuje za eko-
nomicky výhodnější 
navýšit cenu ČOV o 4 mil. Kč (pokud navýšení 
zaplatí investoři)  a mít dostatečnou kapacitu 
do budoucnosti, než vědomě stavět čistírnu, 
která nebude dlouhodobě postačovat  a připraví 
problémy  zastupitelstvu vzniklému po příštích 
komunálních volbách.
Návrhová komise nechala hlasovat o uzavření 
smlouvy o budoucí plánovací smlouvě s výše uve-
denými úpravami včetně výše příspěvku investorů 
při spoluúčasti obce ve výši 20 % 100 tis. Kč, při 
30 % 110 tis. Kč, 40 % 125 tis. Kč.”  
Tolik citace zápisu. Pokud by tento pokus vyšel, 
přinesl by do obecní pokladny místo 12,7 mil. Kč 
částku 15 mil. Kč. Bohužel však žádný z vlastníků 
pozemků, kterým byl návrh plánovací smlouvy 
zaslán, do dnešního dne, který byl v průvod-
ním dopise stanoven jako nejpozdější termín pro 
podepsání smlouvy,  smlouvu v navrženém znění 
nepodepsal. Proto obec nebude mít žádné příjmy 
od investorů, nezaujme-li jiné stanovisko. 

K tomu bych chtěl pouze dodat, že v případě, že 
se nyní postaví čistírna s nedostatečnou kapaci-
tou do budoucna, nebude ji již možno dále zvět-
šovat a pak bude nutno postavit novou, na jiném 
pozemku a s nesrovnatelně vyššími náklady. 
O tom, jakou čistírnu vlastně bude obec stavět, 
zastupitelstvo dosud nerozhodlo. Věřím však, že 
zvítězí zdravý rozum  

S přáním hezkých prázdnin, dovolených 
a výletů

Otakar Hlavín, starosta

cukrovar LíBeznice  /pokračování z vedlejší strany/

nový Pořad Pro děti a kareL roden v LíBeznicícH!

ferda Mravenec

cukrovar LíBeznice  /pokračování z minulého čísla/

V cukrovaru se vyráběl žlutý cukr a bílý cukr 
homole, které se uskladňovaly na „Cukrpůdě“. 
Byla to budova sousedící se stodolou rolníka 
Tichého. Dělila je jen úzká ulička. Chytrý zlo-
děj si dal přes uličku prkno ze střechy na stře-
chu a chodil dlouhý čas na homole. Až jednou 
si všímli v cukrovaru, že po střeše je bílá ces-
tička a další krádeži již zabránili. Zlodějem prý 
byl pokrývač, který byl zvyklý chodit po střeše 
a ve výškách. 
Vjednom sále, myslím u „mlejnků“ (odstředivek) 
bylo takové horko, že chladicí voda v kanálkách 
pod podlahou se vařila. Muži tam chodili a pra-
covali nazí. Než tam dědeček s maminkou přišli 
opravovat řemen, šel s nimi dozorce a nařídil 
dělníkům, aby na sebe vzali zástěry. Dědeček 
řemenář v tom prostředí vydržel opravovat 
řemen celou hodinu, ale maminka, která při 
práci pomáhala, vydržela jen půl hodiny a udě-
lalo se jí špatně. Svítívalo se olejovými kahany. 
Aby byl větší plamen, zmačknul se knoflík a tím 
se přivádělo více oleje do knotu. 
Jakýsi jíl, bílá cihlářská hlína na místo kaolínu 

se dovážel od Oužic a byly v něm lasturky. 
Mnoho žen bylo zaměstnáno obšíváním v pla-
chetkách, které pak překládaly a dvěma šrouby 
utahovaly v rámech. Do plachetek se vkládalo 
vápno a vařilo se šťávou, jíl byl odbarvovacím 
prostředkem. Též přes spodinu se šťáva cedila. 
Nedostatek místa byl příčinou, že se nemohl 
cukrovar rozšiřovat a když rolník Tichý nepro-
dal pozemek sousedící s cukrovarem, práce cuk-
rovaru byla zastavena.
Sedlák Tichý byl již srozuměn, sjednán i termín 
na příští den. Ráno však přiběhla děvečka Tichých 
ke starostovi Novákovi se vzkazem, aby pan sta-
rosta nikam do Prahy nejezdil ke kontraktu, že si 
to pan Tichý rozmyslel a chalupu neprodá. Tím 
byl zpečetěn osud líbeznického cukrovaru.
V roce 1885 byl po požáru zrušen mratínský 
cukrovar a jednalo se o rozšíření cukrovaru 
líbeznického, ve kterém měl být cukrovarský 
provoz nostického panství soustředěn.
V roce 1880 přešel líbeznický cukrovar do hra-
běcí režie. K rozšíření závodu bylo zapotřebí 
sousedící rolnické usedlosti, patřící tehdy 

Janu Tichému. Majiteli bylo nabídnuto kromě 
postavení nových hospodářských budov ještě 
odškodné v částce 50 zlatých rakouské měny, 
což na tehdejší dobu bylo hodně. Když Tichý 
svoje požadavky stupňoval, jsa popichován 
v hospodě od druhých rolníků, bylo od  vybu-
dování cukrovaru v Líbeznicích upuštěno a cuk-
rovar byl v roce 1885 zrušen.
Rolník Tichý nakonec spáchal sebevraždu.
Tak skončilo na selské neústupnosti v Líbeznicích 
podnikání většího rozsahu a obec zůstala přes 
svůj počet nezemědělského obyvatelstva nadále 
vesnicí. Mnoho zůstalo bez práce. Ale než se to 
stalo, byla vybudována v roce 1881 mezi líbez-
nickým a mratínským cukrovarem přes měšic-
kou železniční stanici vlečka, která svážela řepu 
do obou cukrovarů a později, když oba cukrovary 
byly zrušeny svážela se řepa  do čakovického 
cukrovaru. Z provozních budov líbeznického 
cukrovaru se stal sklad surového žlutého cukru. 
U nakládání řepy na vagony a uskladňování cukru 
se v době sezony živila parta nakladačů.

V sobotu 20. září 2008 ve 14.00 hod. se již 
pátým rokem otevřou dveře líbeznického Divadla 
kouzel. Nová divadelní sezóna začíná premiérou 
nového dětského představení iluzionisty Pavla 
Kožíška a modelky Martiny Poulíčkové s názvem 
s kouzly kolem světa! „Bude to velká kouzelnická 
cesta kolem světa. Poletíme na výlet letadlem 
a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají 
typická a originální kouzla dané země. Děti 
s námi budou čarovat přímo na jevišti a také se 
některá kouzla i naučí,“ říká Pavel Kožíšek. 
Ve dnech 10. a 11. října 2008 se do Líbeznic 
sjedou kouzelníci od nás a ze zahraničí, aby 
ve třech veřejnosti přístupných představeních 
poměřili svoje magické dovednosti na mezinárod-
ním festivalu moderní magie velká cena divadla 
kouzel. Festival vyvrcholí slavnostním sobot-
ním galaprogramem, kde ceny vítězům budou 
předávat přední osobnosti našeho kulturního 
a společenského života. V pátek 17. října 2008 

v 19.30 hod. nás čeká opravdový diva-
delní bonbónek zdravý nemocný! Nové 
nastudování této Molièrovy vrcholné 
komedie s Karlem Rodenem v titulní roli! 
Brilantní a notoricky známá Molièrova 
hořká komedie o panu Arganovi, z něhož 
bezbřehá hypochondrie udělala sobce. 
Rozhodně si nenechte ujít tuto výjimeč-
nou příležitost! Dále vedle Karla Rodena 
účinkuje Jana Krausová, Eva Janoušková, 
Kryštof Hádek, Kristýna Nováková, Petr 
Pěknic, Marian Roden, Adam Kraus, Kristýna 
Janáčková a Tereza Roglová.
I tento divadelní rok divadlo samozřejmě uvádí 
kouzelnická představení principála Pavla Kožíška. 
Pořad pro děti Hra kouzel a magie je plný neu-
věřitelných kouzel, kde si nejmenší diváci hrají 
na kouzelníky jako Harry Potter. Magická esa 
je zase velice úspěšná a strhující show, která je 
určená pro celou rodinu. Při velkých „copperfiel-

dovských“ iluzích se mohou diváci těšit na čtyř-
metrovou skluzavku času, nebezpečné prostou-
pení obřím ventilátorem, vystřelení člověka 
z děla a na řadu dalších velkolepých iluzí plných 
perfektní zábavy a napětí! Vstupenky na všechna 
představení si můžete zakoupit již nyní v před-
prodeji v Pizzerii U kouzelníka v přízemí diva-
dla. Aktuální program naleznete vždy na www.
divadlokouzel.cz.

Petra Pavlíková, produkce

Od 27. června do 5. července 2008 prožili nej-
mladší příznivci skautingu dny naplněné dob-
rodružstvím. Nedaleko Hradčan u Mimoně, 

na břehu řeky Ploučnice, vyrostl opět stanový 
tábor Skautského střediska WILLI Líbeznice 
a právě oddíl Rodinného skautingu odstrartoval 
sérii turnusů. Celý tábor se nesl v duchu knihy 
„Ferda Mravenec“ od Ondřeje Sekory.
Děti se setkaly s opravdovým Ferdou, který jim 
dal šátky s bílými puntíky a vysvětlil jim, jak 
si mohou za splněné úkoly jednotlivé puntíky 
vymalovat na černo až z nich budou oprav-
doví „Ferdové“. Každý den přicházeli za Ferdou 
jeho kamarádi, kteří dětem vyprávěli svá dob-
rodružství a přinášeli s sebou spoustu her 
a zábavy. A tak jsme postupně měli v táboře 

i Čmuchálka, Berušku, Brouka Pytlíka, Cvrčka, 
Ploštici a Škvora. Než se Ferda s dětmi rozlou-
čil, věnoval jim mapku, podle které hledaly 
ztracený poklad. Pohádkový poklad našly 
a ještě měly i velkou slavnost na rozloučenou. 
Počasí, které opravdu vyšlo, doplněné výbor-
nou kuchyní, a dobrá parta nám všem vytvořily 
nezapomenutelný týden. A od té doby usíná 
v postýlkách našich malých skautíků i plyšový 
Ferda Mravenec, kterého dostali od toho sku-
tečného. A tak s nimi zůstává nejen ve vzpo-
mínkách...     Václava Štikarová, Vituska

 Jako každý rok, tak i letos vyvrcholila naše celo-
roční činnost čtrnáctidenním táborem. Z Líbeznic 
jsme vyjeli 5.července autobusem směr Hradčany 
u Mimoně. Na toto místo jezdíme již 16 let. Naše 
tábořiště je přímo v lese, na břehu řeky Ploučnice. 
Nachází se v bývalém vojenském pásmu, takže 
každoročně musíme sice zařídit mnoho potvrzení, 
ale o to zde pak máme větší klid.
Letos před námi tábořil rodinný skauting – 
Tornádo, a s ním jsme se také na tábořišti vystří-
dali. Mezi našimi účastníky byla vlčata a světlušky, 

děti ve věku 7–11 let, k tomu ještě pár skautů 
a skautek. Nováčci po krátkém zorientování zapadli 
skvěle mezi ostatní, některé v lecčems předehnali.
Hlavním tématem letního tábora byla etapová hra, 
letos na motivy „Piráti nejen z Karibiku.” Děti 
měly již z domova připravené kostýmy – pruho-
vaná trička, šátky, náušnice, pásky přes oči, meče 
atd. Vypadaly zkrátka jako opravdoví piráti.
Hned první den byly děti rozřazeny do čtyř sku-
pin se jmény námořních velmocí – Anglie, Francie, 
Španělska a Holandska. Musely podepsat smlouvy 

se svými kapitány, vyrobit vlajky, pojmenovat svou 
loď a mnoho dalších věcí. Poté začal nelítostný boj 
mezi mocnostmi. 

Na dvoře byly asi 4 studny. Hlavní vodovod 
vedl až se „skala“, kde byla hluboká studně. 
Čerpadlo bylo poháněno parním strojem. 
Pamatuju si, že ještě v roce 1920 byl u staré 
vodárny „na skalech“ vysoký komín, který byl 
pak rozbourán. Ježto ani potom voda nedosta-
čovala, byl postaven nový vodovod v Kasprově 
mlýně v Lobkovicích. Maminka vyprávěla, že 
s dědečkem byla několikráte opravovati „na ska-
lech“ ve vodárně. Bylo-li to v noci, nosívala 
sebou velikou lucernu. Máme ji ještě na půdě, 

je celá dřevěná, jen dno je plechové na svíčku 
a k držení sloužil veliký železný kruh, upevněný 
ve víku. Pan ředitel Fischer nařídil, musel-li jíti 
někdo  v noci do vodárny, musel ho doprovázeti 
hlídač s karabinou. Datovalo se to od té doby, 
co v noci cikáni přepadli v blízkosti vodárny 
„stelwugen“ (dostavník). Se střechy scházeli ška-
tule a když je chtěli odnést, byli vyrušení cukro-
varským dělníkem, nesl prý bandasku kastrolek 
s čočkou. Cikáni ze strachu, aby je neudal, chu-
dáka zabili.

Rajbovalo se od Václava přes Velikonoce, už 
kvetly stromy. V továrních místnostech museli 
mít hustá síta v oknech, neboť včely oblétaly 
cukrovar. Do zaměstnání chodívali muži i ženy 
z celého okolí. Teplá voda byly vypouštěna kaná-
lem do rybníku a z celé vsi vozívali sem v zimě 
dřevěné nádobí na trakařích na vydrhnutí.
K továrně patřil i dvůr, jednak proto, aby měl 
cukrovar dostatek vlastní řepy, jednak aby měl 
voly i koně, kdy je potřeboval k práci k žen-
touru, nebo na dovoz uhlí z Prahy.

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje 
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Vážení čtenáři,
mezi jednu z nejstarších výrob patří výroba 
papíru. Základní surovinou pro výrobu papíru 
jsou celulózová vlákna, která se získávají složi-
tým chemickým procesem z přírodních suro-
vin, zejména ze dřeva. Získávání těchto vláken 
je energeticky velmi náročné, v celém výrobním 
procesu se používá řada chemických látek, které 
jsou z hlediska ochrany životního prostředí při-
nejmenším problematické. Vhodnou alternativou 
je získávání celulózových vláken z již vyrobe-
ného papíru. Tento proces je několikanásobně 
méně náročný na energii a je při něm použito 
jen minimum chemických látek. Sběrový papír se 
tzv. rozvlákní v rozvlákňovači, až vznikne vodní 
roztok, který obsahuje získaná celulózová vlákna. 
Tento roztok se dále upraví, zbaví se např. kovo-
vých sponek, plastových pásek a podobných 

nečistot. Znovu se použije pro výrobu papíru 
stejně jako vlákna, která by se získala ze dřeva. 
Odpad z rozvláknění sběrového papíru se nazývá 
výmět a končí buď na skládkách, nebo ve spalov-
nách odpadu. Jediným limitem recyklace papíru 
je zkracování celulózového vlákna po každém 
rozvláknění. Jedno vlákno je tak schopné zhruba 
šestinásobné recyklace. Pak už je natolik krátké, 
že se nedá při výrobě papíru použít. Dá se říci, 
že naprostá většina papíru, který si koupíte, již 
obsahuje vlákna ze starého sběrového papíru, 
i když to na první pohled není poznat. Ze sběro-
vého papíru se vyrábí kancelářský papír, papírové 
obaly, vlnitá lepenka, papír pro noviny a časo-
pisy, obaly na vajíčka apod. Výroba nového 
papíru ze starého však není jedinou možností, 
jak využít starý sběrový papír. Existuje celá řada 
způsobů, jak využít některé z jeho předností, 
např. izolační schopnosti. I v České republice 
existuje zařízení, které dokáže ze sběrového 
papíru vyrábět tepelné izolace nebo izolační 

nástřiky na stavební konstrukce. V zahraničí se 
dokonce papírenská vlákna přidávají do asfalto-
vých směsí, které se nanášejí na silnice. Takový 
asfalt prý více odolává zimním posypům. Ne 
nadarmo se množství vyrobeného recyklovaného 
papíru neustále zvyšuje.

 třídíMe odPad – recykLace PaPíru

sLovo starosty

Pokračování na straně 4

Třídírna papíru

Piráti v HradčanecH

Letošní skautské táBory



Vážení občané,

jsem rád, že se s vámi mohu podělit o jednu 
dobrou zprávu. Naše obec dostala rozhodnutí 
o dotaci  na rekonstrukci čistírny odpadních 
vod ve výši celkem 80 % celkové ceny (60 % 
Ministerstvo zemědělství ČR a 20 % Středočeský 
kraj), rekonstrukce proběhne do 30. 11. 2009.
Projektovaná kapacita je 2200 EO. Stávající počet 
obyvatel obce je asi 1650. 
S tím souvisí i další záležitosti, které projedná-
valo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 
23. 6. 2008. Přikládám výpis se zápisu jednání:
„Starosta obce informoval členy zastupitelstva 
o zjištění provozovatele ČOV z května 2008, že 
přitékající látkové zatížení je vyšší než odpovídá 
počtu stálých obyvatel obce napojených na ČOV 
a o víkendech přesahuje 2000 EO. To může být 
způsobeno několika faktory. Jedním z nich je, 
že může reálně žít v domech v obci  více oby-
vatel, než je přihlášeno k trvalému pobytu, dal-
ším možným vysvětlením může být používání 
drtičů kuchyňského odpadu, které mohou podle 
vyjádření provozovatele látkové zatížení na ČOV 
zvýšit až o 50 %.”
Pak proběhlo jednání s investory – žadateli 
o uzavření plánovacích smluv s obcí, zajišťují-
cích možnost připojení k rekonstruované čis-
tírně. Projednaly se jednotlivé body smlouvy, 
u nichž došlo k oboustranné shodě. A nyní opět 
výpis ze zápisu jednání: “Nyní došlo k diskuzi 
o výši finančního podílu žadatele. Zastupitelstvo 
obce se seznámilo s návrhem rady obce, t.j. jed-
nat o příspěvku investorů ve výši 100 tis. Kč 
(starosta obce navrhoval tento příspěvek ve výši 
85 tis. Kč na jeden RD). Zástupce společnosti 
Nikmar Invest nabídl částku 80 tis. Kč. Padaly 
různé návrhy, př. návrh Ing. Lauera: 85 tis. při 
10% účasti obce, 90 tis. při 15%, 100 tis. Kč při 

20% účasti obce. Tento návrh byl pro přítomné 
investory nepřijatelný. 
Vzhledem k tomu, že investoři by měli zájem 
přispívat pouze na infrastrukturu, která se bez-
prostředně týká nově zastavovaných ploch, 
tj. zejména rozšíření ČOV, shrnul starosta veš-
keré finanční výdaje, které má obec kvůli nové 
výstavbě. Po dokončení výstavby se někteří 
noví obyvatelé přihlásí k trvalému pobytu, 
někteří nikoliv, někde se přihlásí jen jedna osoba 
a ve skutečnosti jich tam bydlí více, od daně 
z nemovitostí jsou osvobozeni, takže daňové 
příjmy obce se nezvyšují. Všichni obyvatelé ale 
vyžadují veškerý servis, který obec poskytuje. 
Obec platí za provoz veřejného osvětlení, čistění 
nových komunikací, jejich zimní údržbu, údržbu 
zeleně v nových ulicích,  provoz sběrného dvora, 
likvidaci nebezpečných složek komunálního 
odpadu, provoz školních zařízení, příspěvky 
na veřejnou hromadnou dopravu a mnoho 
dalších služeb, takže pro obec není žádným 
přínosem, že dostane příspěvek pouze na čis-
tírnu. Do budoucna bude nucena řešit problémy 
s kapacitou celé infrastruktury, včetně míst 
ve školních zařízeních a nikdo jí nic nepřidá. 
Proto se snaží dohodnout takovou částku, aby 
alespoň zčásti tyto výdaje kompenzovala. Proto 
vyzval investory, aby byli přístupni jimi navrho-
vaný příspěvek na infrastrukturu navýšit.
V okamžiku, kdy byli investoři ochotni přistou-
pit na částku 85 tis. Kč za každý nově připojený 
dům,  upozornil starosta obce členy zastupitel-
stva obce, že pokud nedojde k dohodě s inves-
tory, přijde obec o významnou částku ve výši 
přesahující 12 milionů korun, což velmi nega-
tivně ovlivní možnosti obce investovat do roz-
voje vlastní infrastruktury. Zejména nebude  
dostatek vlastních zdrojů na rekonstrukci ČOV 
a dokončení kanalizace ve staré zástavbě, stejně 

jako na další projekty 
s  možnost í  dot ace 
z  EU  a ž  do  v ý š e 
92,5 % Rovněž uvedl, 
že považuje za eko-
nomicky výhodnější 
navýšit cenu ČOV o 4 mil. Kč (pokud navýšení 
zaplatí investoři)  a mít dostatečnou kapacitu 
do budoucnosti, než vědomě stavět čistírnu, 
která nebude dlouhodobě postačovat  a připraví 
problémy  zastupitelstvu vzniklému po příštích 
komunálních volbách.
Návrhová komise nechala hlasovat o uzavření 
smlouvy o budoucí plánovací smlouvě s výše uve-
denými úpravami včetně výše příspěvku investorů 
při spoluúčasti obce ve výši 20 % 100 tis. Kč, při 
30 % 110 tis. Kč, 40 % 125 tis. Kč.”  
Tolik citace zápisu. Pokud by tento pokus vyšel, 
přinesl by do obecní pokladny místo 12,7 mil. Kč 
částku 15 mil. Kč. Bohužel však žádný z vlastníků 
pozemků, kterým byl návrh plánovací smlouvy 
zaslán, do dnešního dne, který byl v průvod-
ním dopise stanoven jako nejpozdější termín pro 
podepsání smlouvy,  smlouvu v navrženém znění 
nepodepsal. Proto obec nebude mít žádné příjmy 
od investorů, nezaujme-li jiné stanovisko. 

K tomu bych chtěl pouze dodat, že v případě, že 
se nyní postaví čistírna s nedostatečnou kapaci-
tou do budoucna, nebude ji již možno dále zvět-
šovat a pak bude nutno postavit novou, na jiném 
pozemku a s nesrovnatelně vyššími náklady. 
O tom, jakou čistírnu vlastně bude obec stavět, 
zastupitelstvo dosud nerozhodlo. Věřím však, že 
zvítězí zdravý rozum  

S přáním hezkých prázdnin, dovolených 
a výletů

Otakar Hlavín, starosta

cukrovar LíBeznice  /pokračování z vedlejší strany/

nový Pořad Pro děti a kareL roden v LíBeznicícH!

ferda Mravenec

cukrovar LíBeznice  /pokračování z minulého čísla/

V cukrovaru se vyráběl žlutý cukr a bílý cukr 
homole, které se uskladňovaly na „Cukrpůdě“. 
Byla to budova sousedící se stodolou rolníka 
Tichého. Dělila je jen úzká ulička. Chytrý zlo-
děj si dal přes uličku prkno ze střechy na stře-
chu a chodil dlouhý čas na homole. Až jednou 
si všímli v cukrovaru, že po střeše je bílá ces-
tička a další krádeži již zabránili. Zlodějem prý 
byl pokrývač, který byl zvyklý chodit po střeše 
a ve výškách. 
Vjednom sále, myslím u „mlejnků“ (odstředivek) 
bylo takové horko, že chladicí voda v kanálkách 
pod podlahou se vařila. Muži tam chodili a pra-
covali nazí. Než tam dědeček s maminkou přišli 
opravovat řemen, šel s nimi dozorce a nařídil 
dělníkům, aby na sebe vzali zástěry. Dědeček 
řemenář v tom prostředí vydržel opravovat 
řemen celou hodinu, ale maminka, která při 
práci pomáhala, vydržela jen půl hodiny a udě-
lalo se jí špatně. Svítívalo se olejovými kahany. 
Aby byl větší plamen, zmačknul se knoflík a tím 
se přivádělo více oleje do knotu. 
Jakýsi jíl, bílá cihlářská hlína na místo kaolínu 

se dovážel od Oužic a byly v něm lasturky. 
Mnoho žen bylo zaměstnáno obšíváním v pla-
chetkách, které pak překládaly a dvěma šrouby 
utahovaly v rámech. Do plachetek se vkládalo 
vápno a vařilo se šťávou, jíl byl odbarvovacím 
prostředkem. Též přes spodinu se šťáva cedila. 
Nedostatek místa byl příčinou, že se nemohl 
cukrovar rozšiřovat a když rolník Tichý nepro-
dal pozemek sousedící s cukrovarem, práce cuk-
rovaru byla zastavena.
Sedlák Tichý byl již srozuměn, sjednán i termín 
na příští den. Ráno však přiběhla děvečka Tichých 
ke starostovi Novákovi se vzkazem, aby pan sta-
rosta nikam do Prahy nejezdil ke kontraktu, že si 
to pan Tichý rozmyslel a chalupu neprodá. Tím 
byl zpečetěn osud líbeznického cukrovaru.
V roce 1885 byl po požáru zrušen mratínský 
cukrovar a jednalo se o rozšíření cukrovaru 
líbeznického, ve kterém měl být cukrovarský 
provoz nostického panství soustředěn.
V roce 1880 přešel líbeznický cukrovar do hra-
běcí režie. K rozšíření závodu bylo zapotřebí 
sousedící rolnické usedlosti, patřící tehdy 

Janu Tichému. Majiteli bylo nabídnuto kromě 
postavení nových hospodářských budov ještě 
odškodné v částce 50 zlatých rakouské měny, 
což na tehdejší dobu bylo hodně. Když Tichý 
svoje požadavky stupňoval, jsa popichován 
v hospodě od druhých rolníků, bylo od  vybu-
dování cukrovaru v Líbeznicích upuštěno a cuk-
rovar byl v roce 1885 zrušen.
Rolník Tichý nakonec spáchal sebevraždu.
Tak skončilo na selské neústupnosti v Líbeznicích 
podnikání většího rozsahu a obec zůstala přes 
svůj počet nezemědělského obyvatelstva nadále 
vesnicí. Mnoho zůstalo bez práce. Ale než se to 
stalo, byla vybudována v roce 1881 mezi líbez-
nickým a mratínským cukrovarem přes měšic-
kou železniční stanici vlečka, která svážela řepu 
do obou cukrovarů a později, když oba cukrovary 
byly zrušeny svážela se řepa  do čakovického 
cukrovaru. Z provozních budov líbeznického 
cukrovaru se stal sklad surového žlutého cukru. 
U nakládání řepy na vagony a uskladňování cukru 
se v době sezony živila parta nakladačů.

V sobotu 20. září 2008 ve 14.00 hod. se již 
pátým rokem otevřou dveře líbeznického Divadla 
kouzel. Nová divadelní sezóna začíná premiérou 
nového dětského představení iluzionisty Pavla 
Kožíška a modelky Martiny Poulíčkové s názvem 
s kouzly kolem světa! „Bude to velká kouzelnická 
cesta kolem světa. Poletíme na výlet letadlem 
a v každé zemi, kde přistaneme, na nás čekají 
typická a originální kouzla dané země. Děti 
s námi budou čarovat přímo na jevišti a také se 
některá kouzla i naučí,“ říká Pavel Kožíšek. 
Ve dnech 10. a 11. října 2008 se do Líbeznic 
sjedou kouzelníci od nás a ze zahraničí, aby 
ve třech veřejnosti přístupných představeních 
poměřili svoje magické dovednosti na mezinárod-
ním festivalu moderní magie velká cena divadla 
kouzel. Festival vyvrcholí slavnostním sobot-
ním galaprogramem, kde ceny vítězům budou 
předávat přední osobnosti našeho kulturního 
a společenského života. V pátek 17. října 2008 

v 19.30 hod. nás čeká opravdový diva-
delní bonbónek zdravý nemocný! Nové 
nastudování této Molièrovy vrcholné 
komedie s Karlem Rodenem v titulní roli! 
Brilantní a notoricky známá Molièrova 
hořká komedie o panu Arganovi, z něhož 
bezbřehá hypochondrie udělala sobce. 
Rozhodně si nenechte ujít tuto výjimeč-
nou příležitost! Dále vedle Karla Rodena 
účinkuje Jana Krausová, Eva Janoušková, 
Kryštof Hádek, Kristýna Nováková, Petr 
Pěknic, Marian Roden, Adam Kraus, Kristýna 
Janáčková a Tereza Roglová.
I tento divadelní rok divadlo samozřejmě uvádí 
kouzelnická představení principála Pavla Kožíška. 
Pořad pro děti Hra kouzel a magie je plný neu-
věřitelných kouzel, kde si nejmenší diváci hrají 
na kouzelníky jako Harry Potter. Magická esa 
je zase velice úspěšná a strhující show, která je 
určená pro celou rodinu. Při velkých „copperfiel-

dovských“ iluzích se mohou diváci těšit na čtyř-
metrovou skluzavku času, nebezpečné prostou-
pení obřím ventilátorem, vystřelení člověka 
z děla a na řadu dalších velkolepých iluzí plných 
perfektní zábavy a napětí! Vstupenky na všechna 
představení si můžete zakoupit již nyní v před-
prodeji v Pizzerii U kouzelníka v přízemí diva-
dla. Aktuální program naleznete vždy na www.
divadlokouzel.cz.

Petra Pavlíková, produkce

Od 27. června do 5. července 2008 prožili nej-
mladší příznivci skautingu dny naplněné dob-
rodružstvím. Nedaleko Hradčan u Mimoně, 

na břehu řeky Ploučnice, vyrostl opět stanový 
tábor Skautského střediska WILLI Líbeznice 
a právě oddíl Rodinného skautingu odstrartoval 
sérii turnusů. Celý tábor se nesl v duchu knihy 
„Ferda Mravenec“ od Ondřeje Sekory.
Děti se setkaly s opravdovým Ferdou, který jim 
dal šátky s bílými puntíky a vysvětlil jim, jak 
si mohou za splněné úkoly jednotlivé puntíky 
vymalovat na černo až z nich budou oprav-
doví „Ferdové“. Každý den přicházeli za Ferdou 
jeho kamarádi, kteří dětem vyprávěli svá dob-
rodružství a přinášeli s sebou spoustu her 
a zábavy. A tak jsme postupně měli v táboře 

i Čmuchálka, Berušku, Brouka Pytlíka, Cvrčka, 
Ploštici a Škvora. Než se Ferda s dětmi rozlou-
čil, věnoval jim mapku, podle které hledaly 
ztracený poklad. Pohádkový poklad našly 
a ještě měly i velkou slavnost na rozloučenou. 
Počasí, které opravdu vyšlo, doplněné výbor-
nou kuchyní, a dobrá parta nám všem vytvořily 
nezapomenutelný týden. A od té doby usíná 
v postýlkách našich malých skautíků i plyšový 
Ferda Mravenec, kterého dostali od toho sku-
tečného. A tak s nimi zůstává nejen ve vzpo-
mínkách...     Václava Štikarová, Vituska

 Jako každý rok, tak i letos vyvrcholila naše celo-
roční činnost čtrnáctidenním táborem. Z Líbeznic 
jsme vyjeli 5.července autobusem směr Hradčany 
u Mimoně. Na toto místo jezdíme již 16 let. Naše 
tábořiště je přímo v lese, na břehu řeky Ploučnice. 
Nachází se v bývalém vojenském pásmu, takže 
každoročně musíme sice zařídit mnoho potvrzení, 
ale o to zde pak máme větší klid.
Letos před námi tábořil rodinný skauting – 
Tornádo, a s ním jsme se také na tábořišti vystří-
dali. Mezi našimi účastníky byla vlčata a světlušky, 

děti ve věku 7–11 let, k tomu ještě pár skautů 
a skautek. Nováčci po krátkém zorientování zapadli 
skvěle mezi ostatní, některé v lecčems předehnali.
Hlavním tématem letního tábora byla etapová hra, 
letos na motivy „Piráti nejen z Karibiku.” Děti 
měly již z domova připravené kostýmy – pruho-
vaná trička, šátky, náušnice, pásky přes oči, meče 
atd. Vypadaly zkrátka jako opravdoví piráti.
Hned první den byly děti rozřazeny do čtyř sku-
pin se jmény námořních velmocí – Anglie, Francie, 
Španělska a Holandska. Musely podepsat smlouvy 

se svými kapitány, vyrobit vlajky, pojmenovat svou 
loď a mnoho dalších věcí. Poté začal nelítostný boj 
mezi mocnostmi. 

Na dvoře byly asi 4 studny. Hlavní vodovod 
vedl až se „skala“, kde byla hluboká studně. 
Čerpadlo bylo poháněno parním strojem. 
Pamatuju si, že ještě v roce 1920 byl u staré 
vodárny „na skalech“ vysoký komín, který byl 
pak rozbourán. Ježto ani potom voda nedosta-
čovala, byl postaven nový vodovod v Kasprově 
mlýně v Lobkovicích. Maminka vyprávěla, že 
s dědečkem byla několikráte opravovati „na ska-
lech“ ve vodárně. Bylo-li to v noci, nosívala 
sebou velikou lucernu. Máme ji ještě na půdě, 

je celá dřevěná, jen dno je plechové na svíčku 
a k držení sloužil veliký železný kruh, upevněný 
ve víku. Pan ředitel Fischer nařídil, musel-li jíti 
někdo  v noci do vodárny, musel ho doprovázeti 
hlídač s karabinou. Datovalo se to od té doby, 
co v noci cikáni přepadli v blízkosti vodárny 
„stelwugen“ (dostavník). Se střechy scházeli ška-
tule a když je chtěli odnést, byli vyrušení cukro-
varským dělníkem, nesl prý bandasku kastrolek 
s čočkou. Cikáni ze strachu, aby je neudal, chu-
dáka zabili.

Rajbovalo se od Václava přes Velikonoce, už 
kvetly stromy. V továrních místnostech museli 
mít hustá síta v oknech, neboť včely oblétaly 
cukrovar. Do zaměstnání chodívali muži i ženy 
z celého okolí. Teplá voda byly vypouštěna kaná-
lem do rybníku a z celé vsi vozívali sem v zimě 
dřevěné nádobí na trakařích na vydrhnutí.
K továrně patřil i dvůr, jednak proto, aby měl 
cukrovar dostatek vlastní řepy, jednak aby měl 
voly i koně, kdy je potřeboval k práci k žen-
touru, nebo na dovoz uhlí z Prahy.

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje 
a společností EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Vážení čtenáři,
mezi jednu z nejstarších výrob patří výroba 
papíru. Základní surovinou pro výrobu papíru 
jsou celulózová vlákna, která se získávají složi-
tým chemickým procesem z přírodních suro-
vin, zejména ze dřeva. Získávání těchto vláken 
je energeticky velmi náročné, v celém výrobním 
procesu se používá řada chemických látek, které 
jsou z hlediska ochrany životního prostředí při-
nejmenším problematické. Vhodnou alternativou 
je získávání celulózových vláken z již vyrobe-
ného papíru. Tento proces je několikanásobně 
méně náročný na energii a je při něm použito 
jen minimum chemických látek. Sběrový papír se 
tzv. rozvlákní v rozvlákňovači, až vznikne vodní 
roztok, který obsahuje získaná celulózová vlákna. 
Tento roztok se dále upraví, zbaví se např. kovo-
vých sponek, plastových pásek a podobných 

nečistot. Znovu se použije pro výrobu papíru 
stejně jako vlákna, která by se získala ze dřeva. 
Odpad z rozvláknění sběrového papíru se nazývá 
výmět a končí buď na skládkách, nebo ve spalov-
nách odpadu. Jediným limitem recyklace papíru 
je zkracování celulózového vlákna po každém 
rozvláknění. Jedno vlákno je tak schopné zhruba 
šestinásobné recyklace. Pak už je natolik krátké, 
že se nedá při výrobě papíru použít. Dá se říci, 
že naprostá většina papíru, který si koupíte, již 
obsahuje vlákna ze starého sběrového papíru, 
i když to na první pohled není poznat. Ze sběro-
vého papíru se vyrábí kancelářský papír, papírové 
obaly, vlnitá lepenka, papír pro noviny a časo-
pisy, obaly na vajíčka apod. Výroba nového 
papíru ze starého však není jedinou možností, 
jak využít starý sběrový papír. Existuje celá řada 
způsobů, jak využít některé z jeho předností, 
např. izolační schopnosti. I v České republice 
existuje zařízení, které dokáže ze sběrového 
papíru vyrábět tepelné izolace nebo izolační 

nástřiky na stavební konstrukce. V zahraničí se 
dokonce papírenská vlákna přidávají do asfalto-
vých směsí, které se nanášejí na silnice. Takový 
asfalt prý více odolává zimním posypům. Ne 
nadarmo se množství vyrobeného recyklovaného 
papíru neustále zvyšuje.

 třídíMe odPad – recykLace PaPíru

sLovo starosty

Pokračování na straně 4

Třídírna papíru

Piráti v HradčanecH

Letošní skautské táBory
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HejtMan Petr BendL v LíBeznicícH

nový teLefonní seznaM LíBeznic

Středočeský hejtman Ing. Petr Bendl  opět 
po roce vyrazil na kole a po vodě do malých 
středočeských měst a obcí. V rámci tradičního 
letního cyklistického a vodáckého putování 
Středočeský venkov – místo pro život, navštívil 
téměř sto obcí ve Středočeském kraji. Jednou 
z nich byla i obec naše, kam zavítal 17. čer-
vence. V příjemném prostředí Restaurace 
U hřiště jsme měli možnost hejtmanovi spo-
lečně se starostou Otakarem Hlavínem sdělit 
problémy, které trápí naši obec.
Řešily se např. otázky spojené se „spádo-
vostí“ ohledně lékařských pohotovostí, kde 
pro náš okres je určeno v případě dospě-
lých pracoviště v Říčanech a v případě dětí 
v Mladé Boleslavi, což se nám zdá nesmyslné. 

Stejného názoru byl také Petr Bendl, který 
nás požádal, abychom jej v případě odmítnutí 
pacienta na některém z pracovišť pohotovosti 
v Praze této situaci informovali. Svými pro-
středky se pak bude snažit sjednat nápravu, 
aby se podobná situace již neopakovala.
Dalším tématem byla otázka, která je speci-
fickým problémem míst v blízkosti Prahy. Je 
častým jevem, že se až jedna třetina obyvatel 
v těchto obcích nehlásí k trvalému pobytu, 
přitom ale využívá veškerých služeb, které 
obec financuje. Obecní rozpočty tak řádově 
přicházejí až o miliony korun. Hejtman Petr 
Bendl přislíbil, že v průběhu měsíce záři 
iniciuje kraj informační kampaň týkající se 
právě potřeby nahlášení trvalého bydliště. 

Vandalismus. Pojem, s jehož následky se setká-
váme každý den. Jsou to například graffiti 
v metru, poničené lavičky v parcích a tak dále. 
Co to je vandalismus? Proč k němu dochází? Lze 
činy vandalů nějak odůvodnit? Odpovědi na tyto 
otázky se budu snažit najít v tomto článku.
„Jako vandalismus se označuje svévolné 
poškozování a ničení veřejného i soukromého 
majetku či podobných statků, které nepřináší 
pachateli žádné materiální obohacení a pro 
které pachatel zpravidla nemá žádný motiv - 
většinou tak koná 
jen pro vlastní potě-
šení či pro potřebu 
o d r e a g o v a t  s e . “  
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Vandalismus).
S vandalismem jsem se setkal osobně spolu 
se svými kamarády, když jsme se správce are-
álu zeptali, jestli můžeme na tenisovém kurtu, 
na kterém se už nehraje, vytvořit skatepark, kde 
bychom trávili svůj volný čas. Dostali jsme klíče 
od branky, postavili jsme překážky a strávili 
jsme hodně času úklidem. Nicméně naše snaha 
o vytvoření pěkného parku se minula účinkem. 
Vandalové odnesli železné trubky do sběru, 
překážky ze dřeva spálili. Do plotu udělali díru 
a na tenisovou zeď nasprejovali graffiti. Funbox 
poničili tak, že ulámali nohy. Kdyby někdo jel 

na tuto poničenou překážku, tak by mohlo dojít 
k velkému úrazu. Sám sebe se ptám, proč to ti lidé 
dělají, že ničí snahu ostatních? Pravděpodobně 
se snaží například vydělat nějaké peníze formou 
sběru, ale pro mnohé je to spíše druh zábavy, jak 
si ukrátit chvilky nicnedělání. Důvodů, proč došlo 
k vandalismu u nás na skateparku, je mnoho. 
Třeba ti, kteří si rozdělali oheň, vzali palety a vyu-
žili je tímto způsobem. Sám si nedokážu předsta-
vit, že bych ničil věci, které nejsou moje. Přijde 
mi nesmyslné pustošit cizí z jakéhokoli důvodu. 

Raději bych tuto ener-
gii věnoval vylepšování 
například skateparku.
Nasnadě je otázka, 

jak se vypořádat s vandalismem. Není jednodu-
ché najít vandala a nechat ho opravit poničený 
majetek. Co taková prevence? Už v mateřské 
školce děti učit, jak si vážit věcí. Určitě to není 
jednoduchý úkol, protože s pleněním se lidé 
setkali už v dobách dávno minulých. Popravdě 
si nejsem jistý, zda má společnost dostatek pro-
středků, jak se s vandalismem vypořádat. Podle 
mého názoru by si každý takový člověk měl 
pořádně uvědomit, jakou práci to dalo těm, kteří 
danou věc vytvořili. Doufám, že se v budoucích 
letech vandalismus zmírní.

Petr Procházka

Po měsících příprav nastává dlouho očekávaný okamžik - nový tele-
fonní seznam Líbeznic je tu. Potřebujete si například zarezervovat 
salónek v Restauraci U hřiště nebo sháníte instalatéra či zedníka? 
A co takhle kontakt na Vašeho souseda? Telefonní seznam Líbeznic 
je tu právě pro tyto okamžiky. Nemusíte shánět kontakty na inter-
netu či ve Zlatých stránkách, vše je pro Vás přehledně seřazeno 
v našem Líbeznickém telefonním seznamu, takže hledaný kontakt 
naleznete vskutku rychle. Navíc si tento brožovaný výtisk s lamino-
vanou obálkou můžete pořídit za cenu tzv. lidovou, za pouhých 20 Kč 
u přepážky na Obecním úřadě.            KV

Utkaly se v ,lovu ryb, kradly si vlajky, zís-
kávaly zásoby, obchodovaly mezi přístavy 
a nakonec putovaly na ostrov, kde hledaly 
poklad.
Za každou hru získávaly peníze – dublony, 
které mohli kapitáni použít na nákup kolo-
nií. Tímto obchodem uložili děti své peníze 
a teprve tyto peníze se počítaly do táboro-
vého bodování. Mimo etapovou hru si děti 

mohly vyzkoušet např. plavbu po řece, získá-
valy nové tábornické zkušenosti, celkově si 
užívaly všemi smysly pobyt v přírodě. Kdo 
by jim doma dovolil rozdělat oheň a uvařit 
si na něm čaj z borůvčí.
Všichni jistě získali mnoho nevšedních 
zážitků, ale každý se nakonec rád vracel 
domů, do civilizace. 

Petr Figalla - Chřástal
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Byli bychom samozřejmě rádi, kdyby se tato kampaň 
setkala s co největším úspěchem, jelikož situace začíná 
být již opravdu neudržitelnou.

Radek Kraus, místostarosta a tisková zpráva Stč. kraje

vandaLisMus

Piráti v HradčanecH /pokračování ze str. 3/

skautské středisko „WiLLi“ Líbeznice přijímá od září nové chlapce 
a děvčata ve věku od 1. třídy. děti jsou rozdělené podle věku a pohlaví 
a každá družina má schůzky 1x týdně v klubovně v areálu zdraví. Během 
roku se zúčastňují dalších akcí, závodů, jezdí na výpravy do přírody 
a celoroční činnost vždy vyvrcholí na letním táboře. Přijďte se svým 
dítětem v sobotu 30. 8. v 17 hod. do areálu zdraví ke skautské klubovně 
na poslední prázdninový táborák a můžete poznat svého vedoucího, ale 
také ostatní členy střediska. Pokud v sobotu nemůžete, domluvte se přímo 
s vedoucími -  pro chlapce: 723 462 264 , pro dívky: 607 745 371.

Ing. Ivana Krausová, vedoucí  střediska

EXPRESS 
NEBANKOVNÍ 
     PŮJČKY 

zaměstnanec, důchodce, žena 
na MD, OSVČ, firma, zástava...
Bez poplatků, rychlé vyřízení! 
Bankou ani jinde neprojdete? U nás ano! 

Tel.: 720 386 371
www.PuJcimE-VAm.cz

!POUZE PRO DŮCHODCE!

POUKÁZKA NA SLEVU 
100 Kč

Při nákupu nad 300 Kč v prodejně TEXTILU  
v Líbeznicích. Platí do 31. 8. 2008

Sleva se nevztahuje na zlevněné zboží.

Firma TRANAPRO s.r.o. Bořanovice 

přijme 

řidiče sk. CE na potravinářské autocisterny
(40 t) pro zahraniční 5-ti denní provoz plné 
zahr. diety, slušné výdělky podle výkonu.

Kontakt - tel.: 233 551 848

a dále přijme
přijmeme fakturantku - asistentku
požadujeme SŠ, komunikativnost,  

se znalostí NJ, rutinní práci s PC, pečlivou.

Kontakt - tel. 724 127 696

Dovolujeme si Vám oznámit  
rozšíření našich služeb.

Nově provádíme:
rentgenové a sonografické vyšetření, 

odstranění zubního kamene ultrazvukem,
biochemické vyšetření krve, čipování,  

mikroskopické vyšetření kůže,  
moči a trusu.

Těšíme se na Vaší návštěvu J

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Slunečná 688 Hovorčovice

(ul. Hlavní  ul. Bořanovická  ul. Horní)

ordinační hodiny: Po–Pá  1800–2000

( 731 414 815 - MVDr. Dalíková

* ordinacedalikova@seznam.cz

už se zase rok s rokem sešel   
a my si vás opět dovolujeme pozvat na

LíBeznické Posvícení,

které se bude konat 13. a 14. 9. 2008  
od 13.00 hodin.

V minulých letech jsme zde přiví-
tali hvězdy zvučných jmen jako jsou 

Stanislav Hložek, Jakub Smolík, Petra 
Janů, Roman Vojtek a jiní.

Letos se můžete těšit např. na Maxim 
turbulenc, depeche Mode revival, 
duo Paleček a janík, jiří krampola, 

jaroslava Hutku a mnohé další. 
vystoupí i žáci zš a členové skaut-

ského oddílu v Líbeznicích.
V průběhu posvícení se budete moci 
občerstvit u četných stánků a zhléd-

nout ukázky lidových řemesel.
Těšíme se na vás.
Váš Kulturní výbor

Aktuální informAce - z důvodu budování kanalizační stoky je částečně uzavřena ul. Mělnická (před restaurací 
U selského dvora), díky čemuž se v obci tvoří dlouhé kolony vozidel. Tato uzavírka potvá přibližně do 15. 7. Doporučujeme 
spoluobčanům, aby při cestách do (z) obce volili objízdné trasy přes okolní obce.


