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V líbeznicích se staVí a staVí...
Vsoučasné době probíhají  v naší obci dvě velké 
investiční akce, obě zejména díky finančním 
prostředkům získaným prostřednictvím 
dotačních titulů.
První z nich je rekonstrukce stávající čistírny 
odpadních vod, která má současnou, již zcela 
nepostačující kapacitu 1600 ekvivalentních oby-
vatel (EO) na výslednou, téměř dvojnásobnou 
kapacitu 3000 EO. Hloubení nové 
aktivační nádrže vidíte na obrázku.

Dotace ze státních prostředků 
prost řednic tv ím Minis t er s tva 
zemědělství činí celkem 12,637 mil. 
Kč, dotace od Středočeského kraje 
3,888 mil. Kč. Celkové náklady 
na stavbu budou cca 24 mil. Kč. 
Čistírna má být dokončena podle 
smlouvy s dodavatelem do konce 
letošního roku, ale do provozu by 
mohla být uvedena již v průběhu 
roku, pravděpodobně v červenci. 
Středočeský kraj pomohl dále částkou 41 tis. Kč  
obnovit dětské  hřiště v areálu mateřské školy.
Od podzimu minulého roku probíhá také revi-
talizace zchátralého historického jádra obce 
v celkové plánované ceně projektu 14,737 
mil. Kč, která je financována z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy, což jsou 

prostředky Evropské unie. Celková výše dotace je 
v tomto případě 92,5 %! Tato akce zahrnuje nejen 
obnovu povrchů místních komunikací v okolí kostela 
a celkové úpravy jejich vzhledu, ale i odborné restau-
rátorské práce v areálu kostela sv. Martina a obecního 
hřbitova. Probíhající práce viz následující obrázek.

Občané Líbeznic, jichž se tato akce bezprostředně 
týká (obyvatelé ulic Martinova, Východní v úseku 
od Martinovy ulice k ulici Na Chrupavce a ulice 
Na Zvonici),  se mohou v úředních hodinách 
po předchozí telefonické dohodě seznámit s pro-
jektovou dokumentací a případně si dohodnout 
některé dílčí změny před svými domy (mnoho jich 
být ale nemůže, protože je nutné dodržet projekto-
vané parametry vzhledem k dotaci). 
V nejbližší době bychom se měli také dozvědět, 
zda bude úspěšná některá s podaných  žádostí 
o dotaci na dokončení výstavby kanalizace. 
Vzhledem k současné ekonomické situaci bude asi 
největším problémem zajistit dostatečné množství 
vlastních finančních zdrojů (úvěrů) na spolufinan-
cování všech plánovaných investičních akcí.
V letošním roce bude probíhat odvoz tříděného 
odpadu dvakrát v týdnu, což se již projevilo 
v lepším pořádku v okolí kontejnerů. 

S přáním úspěšného roku 2009  
Otakar Hlavín, starosta

Vážení spoluobčané,
poštovní doručovatelky 
zdejší pošty požádaly 
obec, aby upozornila 
občany na povinnost 
řádně  označ i t  své 
nemovitost i čís lem 

popisným. Obec se rozrůstá, orientace v ní se 
stává složitější a navíc některé budovy (nejen novo-
stavby) nejsou řádně označeny. Z těchto důvodů si 
vás dovolíme co nejzdvořileji upozornit na vybraná 
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění. V případě řádného označení vaší 
nemovitosti považujte, prosím, naše upozornění 
za bezpředmětné. Je-li tomu naopak, pevně věříme, 
že v brzké době zjednáte nápravu. 
Vybraná ustanovení zákona o obcích v platném 
znění:
§ 30 Označení ulic a jiných veřejných prostranství 
provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti 

je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky 
s označením ulice nebo jiného veřejného prostran-
ství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí 
umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poško-
zeno, odstraněno nebo zakryto.
§ 31 odst. 1 Budova musí být označena popisným 
číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
§ 32 odst. 1 Vlastník nemovitosti je povinen 
na svůj náklad označit budovu čísly určenými 
obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. 
Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
§ 34 Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 
a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru.

Děkujeme za spolupráci.

Galina Polednová Studená, tajemnice OÚ 

Ráda bych jménem České pošty, požádala obyvatele Líbeznic, aby své nemovitosti opat-
řili číslem popisným a poštovní schránkou opatřenou jmenovkou obyvatel, kteří v daném 
domě bydlí. Toto usnadní doručování pošty a to zejména při zástupu stálých doručovate-
lek v případě nemocí či dovolených. Zároveň bych tímto chtěla nabídnout dohodu o pra-
covní činnosti, která se týká zástupu stávajících doručovatelek o dovolené či nemoci.

Případní zájemci se mohou osobně dostavit na poštu v Líbeznicích, či nás kontaktovat 
na telefonním čísle 283 980 129.   Dana málková, vedoucí pošty
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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

Plán kulturních akcí
na rok 2009

Kulturní výbor obce Líbeznice, Hasičský 
sbor obce Líbeznice, Obec Baráčníků 

Líbeznice, Zahrádkářský svaz Líbeznice, 
Základní škola Líbeznice, Skautské 

středisko Líbeznice a 1. FC Líbeznice Vás 
během roku 2009 zvou na tyto akce:

DĚtSkÝ karnEVal
sobota 7. února 2009 

od 14.00 do 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ 
Líbeznice

DĚtSkÝ DEn
sobota 30. května 2009 

od 14.00 do 17.00 hod. v Areálu zdraví

líBEZnIckÉ PoSVícEní 2008
sobota 12. září 2009 

od 13.00 do 00.00 hod. na Mírovém 
náměstí

aDVEntní koncErt
neděle 29. listopadu 2009 

od 17.00 hodin v kostele sv. Martina

Těšíme se na Vás, KV

Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Líbeznice pracuje 
na základě schváleného ročního plánu 
činnosti. Spolupracuje s ostatními 
organizacemi v obci a s Kulturním 
výborem obce Líbeznice.

V roce 2008 spolupracovala nebo 
zajišťovala tyto akce:
· v měsíci únoru – účast na Dětském 
karnevalu pořádaném Kulturním 
výborem

· v měsíci květnu – společenský večer 
ZO ČSZ s hudbou a tombolou

· v měsíci červnu – autobusový 
zájezd do parku v Průhonicích 
a návštěva pivovaru ve Velkých 
Popovicích s výkladem a ochutnáv-
kou piva

· v měsíci září – účast při organizo-
vání líbeznického posvícení, insta-
lování vlastní výstavy ovoce, zele-
niny a květin z výpěstků našich 
členů a provedení bohaté tomboly

· v měsíci listopadu – martinská 
taneční zábava

· v měsíci prosinci – spoluúčast při 

organizování Adventního koncertu 
v kostele sv. Martina.

pro rok 2009 zo čzs plánuje:
· Pravidelné výborové schůze 1x 
měsíčně

· spolupráce na Dětském karnevalu 
7. 2. 2009

· konání výroční členské schůze 7. 3. 
2009

· společenský večer v měsíci květnu
· zájezd ve spolupráci s Obcí baráč-
níků Líbeznice

· účast na organizaci líbeznického 
posvícení, výstava zahrádkářských 
výpěstků a provedení tomboly

· Martinský večer
· Spolupráce na Adventním koncertu.

Místopředsedkyně výboru ZO 
ČSZ se vzorně stará o vývěskovou 
skříňku, a proto ji doporučujeme 
pravidelně sledovat.

V roce 2008 byly ve spolupráci 
Oblastního muzea Praha-východ, 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 

Michal holý, ledčice 109, 277 08 
nakládání s kaly ze septiků  
a žump

Věc: Nabídka služeb

Vážení,
dovoluji se na Vás touto cestou 
obrátit s nabídkou svých služeb – 
odvoz odpadních vod a fekálií 
v o z e m  ta t r a  1 4 8  c a S  1 0  
– obsah 10 m3.

Likvidace odpadních vod je prováděna 
na ČOV, se kterými mám uzavřenou 
smlouvu, nebo dle dohody s městem 
(obcí), která vlastní svou ČOV.

mobil: 737 37 46 95, 
e-mail: mi.holy@quick.cz

ohléDnutí za činností místních zahráDkářů

in
ze

r
c

e

TJ Sokola Líbeznice, ZO 
ČZS Líbeznice, knihoven 
Třeboradice a Líbeznice, 
Kulturního a sportovního 
výboru OZ Měšice a Přátel 
místní historie uskutečněny 
3 akce pod názvem „Vejšlap 
povod ím  Mra t í n s k ého 
potoka“ ve dnech:
· 19. 4. 2008 – Jubilejní 10. 
Vejšlap

· 27. 5. 2008 – Jarní Vejšlap
· 3. 12. 2008 – rozlučková 
tůra
Rovněž v letošním roce 
budou „Vejš lapy“ pořá -
dány pro pěší a cyklisty. 
Bližší informace jsou na  
www.pochod.unas.cz. 
Jste všichni zváni.

Jiří Vávra



uPoZornĚní
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech 
POINT, jsou primárně určeny pro použití na území 
České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí růz-
nými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu 
vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je 
nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis 
z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT 
přímo na Rejstříku trestů).

z činnosti baráčnické

Úvodem:
Protože účastníci přednášek Miroslava Pavelky 
a podepsaného projevili zájem o dějiny naší obce, 
podáváme další děje zdejšího kraje - nečiníce si 
ovšem nároku na úplnost. Vaše opravy a doplňky 
nám přijdou vhod, použijeme jich pro Obecní 
kroniku.           B. Z a d á k

Starý kostel měl věž nevysokou s cibulovitou 
střechou pokrytou šindelem. Ve věži byl cim-
bál hodinový, ciferník byl než jeden. Dole při 
věži na severní straně byla šindelová stříška 
a pod ní visely dva zvonky, jimiž se zvonilo 
ve všední dni na mši svatou. Kolem kos-
tela se rozkládal hřbitov, asi v místě dnešní 
školy a její zahrady. Zeď kolem hřbitova byla 
okrouhlá a v ní na východní straně byla r. 
1746 vystavěna kaplička s obrazem božích 
muk. Hlavní vchod na hřbitov byl na straně 
západní. Hovorčovice /Hovorčeves/ mívaly 
svůj hřbitov, ale od časů císaře Josefa II. /1780-
1790/ pochovávají v Líbeznicích. Za hřbitovní 
zdí, trochu dále na východ, stála prkenná 
zvonice v bývalé zahradě, kde nyní stojí 
domek číslo 95. Proto se této části obce říká 
Na zvonici. Ve zvonici bývaly tři zvony, jeden 
z nich byl puklý a visel tak do r. 1739, kdy 
byl přelit. Nápis na něm byl: Leta Panie 1739 
gest tento Zvon ke cti a chvale Božy poswie-
cen na nakladem Zadusat przelit a vyzdvižen 
za slavného Panovanie vysoce Uroz. Gegich. 
Excel.Frantisska z Nostitz, paní Katerziny 
Hrabienky ….. Když později zvon opět praskl, 
byl prodán za 580 zlatých ve prospěch stavby 
nového kostela. Chrám je dlouhý 25 m, široký 
16 m. Tři obrazy na stropě původně vymalo-
val Schlachter z Prahy za 100 zlatých. Obraz 
na hlavním oltáři vymaloval malíř Roubalík r. 
1881. Vlevo v lodi chrámové jest oltář Panny 

Marie, stál 228 zlatých v r. 1871. Skvostná 
kazatelna pochází z kláštera u sv. Jakuba 
v Starém městě a stála 60 zlatých a půl sudu 
piva. Ve věži byly 4 zvony, největší měl v prů-
měru 94 cm a nesl letopočet 1676, menší měl 
78 cm v průměru a nesl letopočet 1663.

Dnešní kostel byl stavěn za faráře Tomáše 
Weiningera, jenž zde nastoupil r. 1784 jako 
devětadvacetiletý a působil tu 24 roky, r.1784 
odešel na Vyšehrad jako sídelní kanovník. 
Tento farář měl spory se svou vrchností pat-
ronskou, vystavěl ovčinec, přijímající farní síň 
a na svůj náklad skleník a klenutou knihovnu r. 
1804. Knihy si Weininger potom vzal s sebou 
do Vyšehradské kapituly, kde zemřel r.1836 
na vodnatelnost hrudi. Weininger byl příte-
lem Josefa Dobrovského a spolu 4. července 
1797 přijeli do Milčic, aby navštívili rychtáře 
a písmáka Františka Vaváka. Nestihli ho však 
doma. O této návštěvě píše Vavák ve svých 
Pamětech a dodává: „Že jsem doma nebyl, oba 
litovali, svá jména napsaná u mne zanechali“. 
Farář Weininger vložil dlouhou pamětní lis-
tinu do pozlacené makovice věže kostela roku 
1790. Ale 26. července 1822 při velké bouři 
makovice spadla a pamětní listina se našla.

Na konci Líbeznic směrem k Pakoměřicům 
stával dřevěný kříž. Když sešel, byl postaven 
nový železný kříž r. 1875 na rozcestí silnic 
před číslem 68. Tam stál do r. 1935, kdy jej 
přemístili na hřbitov k silnici. R. 1870 byly 
koupeny pro chrám hudební nástroje za 144 
zlaté 92 krejcary za přispění obce, hraběte 
Nostice a záložny obilnopeněžné v Líbeznicích. 
V roce 1700 dne 24. března se vloupali svato-
krádci do sakristie. Byli dopadeni a tři z nich 
na Mělníce oběšeni.

O škole.
Roku 1786 o velikonoční zkoušce prokázala 
zdejší škola zdárný prospěch zásluhou uči-
tele Františka Renera, jehož manželka učila 
dívky šíti, plésti a přísti, za čež se jí dostalo 6 
dukátů jako zvláštní odměny. Vyučování žen-
ským ručním pracím bylo znovu zavedeno 
r. 1875. Industriální učitelkou byla Josefa 
Tatzauerová, později Barbora Pavelková. 
Když zdejší židé chtěli tu míti školu němec-
kou, místní školní rada se tomu vzepřela 
a zavedla vyučování jazyku německému ve 4 
odděleních r. 1886. Do r. 1864 učitel býval 
jmenován farářem, jemuž  skládal přísahu: 
Já zřízený kantor při chrámu Páně chci své 
kantorské povinnosti věrný býti, mládež 
v katolickém náboženství pilně učiti, jedině 
katolických knih užívati, kacířských bludů se 
varovati atd… Roku 1737 měl učitel stálého 
platu 30 zlatek ročně ze záduší /Z Líbeznic 
24 zlatých, z Hovorčovic a z Pakoměřic po 3 
zlatých/. Mimoto dostával obilí /posnopné/, 
na Květnou neděli za zpívání pašijí 1 zl. 10 
kr. a na struny ročně 1 zlatý. Od mládeže 
vybíral sobotáles. Od vrchnosti dostával 
z každé várky v pivovaře pakoměřickém půl 
vědra piva zdarma a vědro patoků, ale na své 
výlohy si je odvážel domů. Měl i 2 míry 
pole.

Roku 1790 měl kantor už 224 zlaté 26 krej-
carů, v čemž jsou zahrnuty výnosy z polí, 3 
sudy piva po 8 zlatých i 19 měr, 2 mázlíky 
obilí za zvonění proti mrakům.
Roku 1835 měl kantor ročně 541 zlatý, ale 
z toho platil podučiteli 110 zlatých a za čiš-
tění dvou školních světnic 24 zlaté, zbylo mu 
tedy 407 zlatých.

plán akcí na rok 2009
Leden 13. 1. Hodnotící sezení na OÚ.
Únor 7. 2. Účast na pořádání Dětského karnevalu
 14. 2. Hodnotící sezení XVI. Župy K. H. Borovského  
  od 14.00 hodin v restauraci U kouzelníka.
 21. 2. Masopust.
Březen  7. 3. Všebaráčnický ples na Ládví.
Duben 18. 4. Jarní velikonoční zábava.
Květen 9. 5. Oslava 75. výročí založení naší OB.
 23. 5. Výlet do Polska.
 30. 5. Účast na pořádání dětského dne.
Červen 20. 6. Účast na oslavách 135 let založení  
  Českého baráčnictva v Mladé Boleslavi.
Září 12. 9. Účast na Líbeznickém posvícení.
 19. 9. Zábava.
Listopad  Divadlo.
Prosinec 12. 12. Poslední zábava a rozloučení s rokem 2009.

Členové Vlasteneckodobročinné obec baráč-
níků Líbeznice se scházejí pravidelně každé 
druhé úterý v měsíci od 18.30 na OÚ v zase-
dací místnosti. Máme 44 členů a na sezení 
dochází 25–28 sousedů a tetiček. Nejmladšímu 
je 38 roků a nejstaršímu 88 let.
Během loňského roku jste nás mohli vidět:
leden - Valné volební zasedání (dvouleté 
volební období). Volí se konšelstvo, to zna-
mená: pantatínek, panímaminka, rychtář, 
místorychtář, vzdělavatel, syndik, berní, slídil 
účtů, škrabačka, gratulantka a šafářka.
Únor - 23. 2. 08 - Masopustní zábava
Duben - 12. 4. 08 - Jarní zábava
Červen - 7. 6. 08 - Účast na 135. výročí trvání 
sdružených obcí baráčníků Staré Čičovice – 

Kolín. V roce 1873 vznikla 1. obec baráčníků. 
Tuto akci jsme podpořili hojnou účastí ve své-
rázech a krojích.
Září - 13. 9.–14. 9. 08 - jsme se účastnili jako 
spolupořadatelé Líbeznického posvícení v kro-
jích a ve svérázech. Také jsme zde prodávali 
námi upečené koláče.
- 27. 9. 08 - Václavská zábava.
listopad - 18. 11. 08 - Návštěva ND v Praze 
na představení ,,Prodaná nevěsta“ u příležitosti 
125. letého výročí otevření Národního divadla.
-25. 11. 08 - Návštěva divadla Pod palmovkou 
představení ,,Gazdina roba“
Prosinec - 20. 12. 08 - Předvánoční zábava 
a rozloučení s rokem 2008.

V loňském roce jsme konali zábavy v restau-
raci U selského dvora díky vstřícnosti vedou-
cího a personálu. Jsme neziskovou organizací 
a za příspěvek od Obce Líbeznice pořádáme 
zájezd do divadla, a to nejen pro členy. Svojí 
účastí podporujeme nejen okolní obce spada-
jící pod XVI. župu K. H. Borovského, ale také 
pomáháme při zajišťování akcí pořádaných 
Kulturním výborem ZO, jako je dětský karne-
val, dětský den, nejrůznější výstavy atd.
Někteří naši členové se každý rok rekreují 
v baráčnické zotavovně v Černovicích 
u Tábora.

Václav Mikoláš
syndička Věra Vörösová

Na základě revizní zprávy z kont-
roly vybavení školní zahrady bylo 
konstatováno, že téměř všechny 
herní prvky jsou zastaralé a neod-
povídají platným normám.
Proto obec ve spolupráci s MŠ 
musela začít tuto situaci řešit. 
Částečně z poskytnuté dotace, čás-
tečně z rozpočtu školy a za pomoci 
sponzorských darů rodičů se daří 
obměňovat podobu naší zahrady. 
Tak zde stojí nový herní prvek 
- loď, pružinová houpačka a ven-
kovní kreslící tabule v hodnotě 
91 000 Kč. Nejmenovaní rodiče 
koupili pro děti venkovní kolotoč 
v hodnotě 50 000 Kč, další rodiče 
přispěli částkou 20 000 Kč na posí-
lení rozpočtu školy.
Koncem prosince jsme v mateřské 
škole oslavili Vánoce, děti měly 
pod stromečkem bohatou nadílku 
a to díky dárkům od rodičů. Všem 
touto cestou děkujeme za pomoc 
a oceňujeme vše stejně, ať se jedná 
a maličkou hračku, nebo stavebnici 
za několik tisíc korun. Odpoledne 
proběhla i besídka pro rodiče dětí 
a nás učitelky, které jsme děti 
na toto vystoupení připravily, velmi 
potěšilo slůvka „děkujeme“, bylo 
to hezké. Rovněž přání hezkých 
vánoc a všeho nejlepšího v novém 
roce. Ale jsou bohužel i tací, kteří 
naši práci neocení a slůvko děkuji 
je pro ně cizí.

V měsíci lednu jsme si užívali sně-
hovou nadílku a zimní radovánky. 
Převážně využíváme k pobytu 
venku školní zahradu nebo areál 
zdraví. Vycházky mimo areál školy 
nepreferujeme, vzhledem k bezpeč-
nosti dětí, která souvisí se silným 
dopravním provozem v obci.

Jezdíme hodně do divadel, nebo 
divadelní společnosti př ijedou 
k nám. Byli jsme na celodenním 
výletě v zámku Loučeň, kde se děti 
vyřádily v labyrintáriu, prohlédly 
si zámek, měly připravený skvělý 
oběd. Všem vřele doporučujeme.
Probíhá výuka angličtinky a cvičení 
dětské jógy.
V dubnu začínáme opět jezdit 
na plavání do Neratovic.

Do 1. třídy ZŠ by mělo letos odejít 
18 dětí, z toho minimálně 4 rodiče 
uvažují o odkladu školní docházky 
u svého dítěte o jeden rok.
V příštím školním roce bude možné 
umístit jen minimální počet nových 
dětí.

Já osobně v červnu 2009 ukončuji 
z důvodu odchodu do důchodu 
svou činnost ve funkci ředitelky MŠ. 
Možná bych měla po spoustě let 
strávených v líbeznické mateřince 
bilancovat, ale jen si přeji, aby se 
našla moje dobrá nástupkyně, která 
by v mé práci úspěšně pokračovala 
a navázala na to, co jsem spoustu 
let budovala.
Takže ten, kdo má předpoklady, 
chuť a lásku k dětem může se 
přihlásit do výběrového řízení 
na funkci ředitelky MŠ Líbeznice, 
které bude vyhlášeno koncem prv-
ního čtvrtletí 2009.

Závěrem bych chtě la  pozvat 
všechny rodiče, kteří mají zájem 
o umístění svého dítěte do MŠ 
pro školní rok 2009–2010, na Den 
otevřených dveří, který se koná 
ve čtvrtek 12. března od 8.00 
do 12.00 hodin.

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ
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Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál, tedy Czech POINT je 
projektem, který by měl zredukovat příliš-
nou byrokracii ve vztahu občan – veřejná 
správa. V současnosti musí občan navští-
vit několik úřadů k vyřízení jednoho pro-
blému. Czech POINT bude sloužit jako 
asistované místo výkonu veřejné správy, 
umožňující komunikaci se státem pro-
střednictvím jednoho místa tak, aby „obí-
hala data, ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit 
garantovanou službu pro komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho univer-
sálního místa, kde bude možné získat 
a ověřit data z veřejných i neveřejných 
informačních systémů, úředně ověřit 
dokumenty a listiny, převést písemné 
dokumenty do elektronické podoby 
a naopak, získat informace o průběhu 
správních řízení ve vztahu k občanovi 
a podat podání pro zahájení řízení správ-
ních orgánů. Jde tedy o maximální využití

údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly 
minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné 
ulehčení komunikace se státem. V někte-
rých situacích bude stačit dojít pouze 
na jeden úřad. V konečné fázi projektu 
by občan mohl své záležitosti vyřizovat 
i z domova prostřednictvím internetu.

co poskytuje czech PoInt?
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského 

zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku 

trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu 

modulu autovraků ISOH
• Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou



uPoZornĚní
Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech 
POINT, jsou primárně určeny pro použití na území 
České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí růz-
nými pravidly a v případě, že budete pro vaší listinu 
vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je 
nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis 
z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT 
přímo na Rejstříku trestů).

z činnosti baráčnické

Úvodem:
Protože účastníci přednášek Miroslava Pavelky 
a podepsaného projevili zájem o dějiny naší obce, 
podáváme další děje zdejšího kraje - nečiníce si 
ovšem nároku na úplnost. Vaše opravy a doplňky 
nám přijdou vhod, použijeme jich pro Obecní 
kroniku.           B. Z a d á k

Starý kostel měl věž nevysokou s cibulovitou 
střechou pokrytou šindelem. Ve věži byl cim-
bál hodinový, ciferník byl než jeden. Dole při 
věži na severní straně byla šindelová stříška 
a pod ní visely dva zvonky, jimiž se zvonilo 
ve všední dni na mši svatou. Kolem kos-
tela se rozkládal hřbitov, asi v místě dnešní 
školy a její zahrady. Zeď kolem hřbitova byla 
okrouhlá a v ní na východní straně byla r. 
1746 vystavěna kaplička s obrazem božích 
muk. Hlavní vchod na hřbitov byl na straně 
západní. Hovorčovice /Hovorčeves/ mívaly 
svůj hřbitov, ale od časů císaře Josefa II. /1780-
1790/ pochovávají v Líbeznicích. Za hřbitovní 
zdí, trochu dále na východ, stála prkenná 
zvonice v bývalé zahradě, kde nyní stojí 
domek číslo 95. Proto se této části obce říká 
Na zvonici. Ve zvonici bývaly tři zvony, jeden 
z nich byl puklý a visel tak do r. 1739, kdy 
byl přelit. Nápis na něm byl: Leta Panie 1739 
gest tento Zvon ke cti a chvale Božy poswie-
cen na nakladem Zadusat przelit a vyzdvižen 
za slavného Panovanie vysoce Uroz. Gegich. 
Excel.Frantisska z Nostitz, paní Katerziny 
Hrabienky ….. Když později zvon opět praskl, 
byl prodán za 580 zlatých ve prospěch stavby 
nového kostela. Chrám je dlouhý 25 m, široký 
16 m. Tři obrazy na stropě původně vymalo-
val Schlachter z Prahy za 100 zlatých. Obraz 
na hlavním oltáři vymaloval malíř Roubalík r. 
1881. Vlevo v lodi chrámové jest oltář Panny 

Marie, stál 228 zlatých v r. 1871. Skvostná 
kazatelna pochází z kláštera u sv. Jakuba 
v Starém městě a stála 60 zlatých a půl sudu 
piva. Ve věži byly 4 zvony, největší měl v prů-
měru 94 cm a nesl letopočet 1676, menší měl 
78 cm v průměru a nesl letopočet 1663.

Dnešní kostel byl stavěn za faráře Tomáše 
Weiningera, jenž zde nastoupil r. 1784 jako 
devětadvacetiletý a působil tu 24 roky, r.1784 
odešel na Vyšehrad jako sídelní kanovník. 
Tento farář měl spory se svou vrchností pat-
ronskou, vystavěl ovčinec, přijímající farní síň 
a na svůj náklad skleník a klenutou knihovnu r. 
1804. Knihy si Weininger potom vzal s sebou 
do Vyšehradské kapituly, kde zemřel r.1836 
na vodnatelnost hrudi. Weininger byl příte-
lem Josefa Dobrovského a spolu 4. července 
1797 přijeli do Milčic, aby navštívili rychtáře 
a písmáka Františka Vaváka. Nestihli ho však 
doma. O této návštěvě píše Vavák ve svých 
Pamětech a dodává: „Že jsem doma nebyl, oba 
litovali, svá jména napsaná u mne zanechali“. 
Farář Weininger vložil dlouhou pamětní lis-
tinu do pozlacené makovice věže kostela roku 
1790. Ale 26. července 1822 při velké bouři 
makovice spadla a pamětní listina se našla.

Na konci Líbeznic směrem k Pakoměřicům 
stával dřevěný kříž. Když sešel, byl postaven 
nový železný kříž r. 1875 na rozcestí silnic 
před číslem 68. Tam stál do r. 1935, kdy jej 
přemístili na hřbitov k silnici. R. 1870 byly 
koupeny pro chrám hudební nástroje za 144 
zlaté 92 krejcary za přispění obce, hraběte 
Nostice a záložny obilnopeněžné v Líbeznicích. 
V roce 1700 dne 24. března se vloupali svato-
krádci do sakristie. Byli dopadeni a tři z nich 
na Mělníce oběšeni.

O škole.
Roku 1786 o velikonoční zkoušce prokázala 
zdejší škola zdárný prospěch zásluhou uči-
tele Františka Renera, jehož manželka učila 
dívky šíti, plésti a přísti, za čež se jí dostalo 6 
dukátů jako zvláštní odměny. Vyučování žen-
ským ručním pracím bylo znovu zavedeno 
r. 1875. Industriální učitelkou byla Josefa 
Tatzauerová, později Barbora Pavelková. 
Když zdejší židé chtěli tu míti školu němec-
kou, místní školní rada se tomu vzepřela 
a zavedla vyučování jazyku německému ve 4 
odděleních r. 1886. Do r. 1864 učitel býval 
jmenován farářem, jemuž  skládal přísahu: 
Já zřízený kantor při chrámu Páně chci své 
kantorské povinnosti věrný býti, mládež 
v katolickém náboženství pilně učiti, jedině 
katolických knih užívati, kacířských bludů se 
varovati atd… Roku 1737 měl učitel stálého 
platu 30 zlatek ročně ze záduší /Z Líbeznic 
24 zlatých, z Hovorčovic a z Pakoměřic po 3 
zlatých/. Mimoto dostával obilí /posnopné/, 
na Květnou neděli za zpívání pašijí 1 zl. 10 
kr. a na struny ročně 1 zlatý. Od mládeže 
vybíral sobotáles. Od vrchnosti dostával 
z každé várky v pivovaře pakoměřickém půl 
vědra piva zdarma a vědro patoků, ale na své 
výlohy si je odvážel domů. Měl i 2 míry 
pole.

Roku 1790 měl kantor už 224 zlaté 26 krej-
carů, v čemž jsou zahrnuty výnosy z polí, 3 
sudy piva po 8 zlatých i 19 měr, 2 mázlíky 
obilí za zvonění proti mrakům.
Roku 1835 měl kantor ročně 541 zlatý, ale 
z toho platil podučiteli 110 zlatých a za čiš-
tění dvou školních světnic 24 zlaté, zbylo mu 
tedy 407 zlatých.

plán akcí na rok 2009
Leden 13. 1. Hodnotící sezení na OÚ.
Únor 7. 2. Účast na pořádání Dětského karnevalu
 14. 2. Hodnotící sezení XVI. Župy K. H. Borovského  
  od 14.00 hodin v restauraci U kouzelníka.
 21. 2. Masopust.
Březen  7. 3. Všebaráčnický ples na Ládví.
Duben 18. 4. Jarní velikonoční zábava.
Květen 9. 5. Oslava 75. výročí založení naší OB.
 23. 5. Výlet do Polska.
 30. 5. Účast na pořádání dětského dne.
Červen 20. 6. Účast na oslavách 135 let založení  
  Českého baráčnictva v Mladé Boleslavi.
Září 12. 9. Účast na Líbeznickém posvícení.
 19. 9. Zábava.
Listopad  Divadlo.
Prosinec 12. 12. Poslední zábava a rozloučení s rokem 2009.

Členové Vlasteneckodobročinné obec baráč-
níků Líbeznice se scházejí pravidelně každé 
druhé úterý v měsíci od 18.30 na OÚ v zase-
dací místnosti. Máme 44 členů a na sezení 
dochází 25–28 sousedů a tetiček. Nejmladšímu 
je 38 roků a nejstaršímu 88 let.
Během loňského roku jste nás mohli vidět:
leden - Valné volební zasedání (dvouleté 
volební období). Volí se konšelstvo, to zna-
mená: pantatínek, panímaminka, rychtář, 
místorychtář, vzdělavatel, syndik, berní, slídil 
účtů, škrabačka, gratulantka a šafářka.
Únor - 23. 2. 08 - Masopustní zábava
Duben - 12. 4. 08 - Jarní zábava
Červen - 7. 6. 08 - Účast na 135. výročí trvání 
sdružených obcí baráčníků Staré Čičovice – 

Kolín. V roce 1873 vznikla 1. obec baráčníků. 
Tuto akci jsme podpořili hojnou účastí ve své-
rázech a krojích.
Září - 13. 9.–14. 9. 08 - jsme se účastnili jako 
spolupořadatelé Líbeznického posvícení v kro-
jích a ve svérázech. Také jsme zde prodávali 
námi upečené koláče.
- 27. 9. 08 - Václavská zábava.
listopad - 18. 11. 08 - Návštěva ND v Praze 
na představení ,,Prodaná nevěsta“ u příležitosti 
125. letého výročí otevření Národního divadla.
-25. 11. 08 - Návštěva divadla Pod palmovkou 
představení ,,Gazdina roba“
Prosinec - 20. 12. 08 - Předvánoční zábava 
a rozloučení s rokem 2008.

V loňském roce jsme konali zábavy v restau-
raci U selského dvora díky vstřícnosti vedou-
cího a personálu. Jsme neziskovou organizací 
a za příspěvek od Obce Líbeznice pořádáme 
zájezd do divadla, a to nejen pro členy. Svojí 
účastí podporujeme nejen okolní obce spada-
jící pod XVI. župu K. H. Borovského, ale také 
pomáháme při zajišťování akcí pořádaných 
Kulturním výborem ZO, jako je dětský karne-
val, dětský den, nejrůznější výstavy atd.
Někteří naši členové se každý rok rekreují 
v baráčnické zotavovně v Černovicích 
u Tábora.

Václav Mikoláš
syndička Věra Vörösová

Na základě revizní zprávy z kont-
roly vybavení školní zahrady bylo 
konstatováno, že téměř všechny 
herní prvky jsou zastaralé a neod-
povídají platným normám.
Proto obec ve spolupráci s MŠ 
musela začít tuto situaci řešit. 
Částečně z poskytnuté dotace, čás-
tečně z rozpočtu školy a za pomoci 
sponzorských darů rodičů se daří 
obměňovat podobu naší zahrady. 
Tak zde stojí nový herní prvek 
- loď, pružinová houpačka a ven-
kovní kreslící tabule v hodnotě 
91 000 Kč. Nejmenovaní rodiče 
koupili pro děti venkovní kolotoč 
v hodnotě 50 000 Kč, další rodiče 
přispěli částkou 20 000 Kč na posí-
lení rozpočtu školy.
Koncem prosince jsme v mateřské 
škole oslavili Vánoce, děti měly 
pod stromečkem bohatou nadílku 
a to díky dárkům od rodičů. Všem 
touto cestou děkujeme za pomoc 
a oceňujeme vše stejně, ať se jedná 
a maličkou hračku, nebo stavebnici 
za několik tisíc korun. Odpoledne 
proběhla i besídka pro rodiče dětí 
a nás učitelky, které jsme děti 
na toto vystoupení připravily, velmi 
potěšilo slůvka „děkujeme“, bylo 
to hezké. Rovněž přání hezkých 
vánoc a všeho nejlepšího v novém 
roce. Ale jsou bohužel i tací, kteří 
naši práci neocení a slůvko děkuji 
je pro ně cizí.

V měsíci lednu jsme si užívali sně-
hovou nadílku a zimní radovánky. 
Převážně využíváme k pobytu 
venku školní zahradu nebo areál 
zdraví. Vycházky mimo areál školy 
nepreferujeme, vzhledem k bezpeč-
nosti dětí, která souvisí se silným 
dopravním provozem v obci.

Jezdíme hodně do divadel, nebo 
divadelní společnosti př ijedou 
k nám. Byli jsme na celodenním 
výletě v zámku Loučeň, kde se děti 
vyřádily v labyrintáriu, prohlédly 
si zámek, měly připravený skvělý 
oběd. Všem vřele doporučujeme.
Probíhá výuka angličtinky a cvičení 
dětské jógy.
V dubnu začínáme opět jezdit 
na plavání do Neratovic.

Do 1. třídy ZŠ by mělo letos odejít 
18 dětí, z toho minimálně 4 rodiče 
uvažují o odkladu školní docházky 
u svého dítěte o jeden rok.
V příštím školním roce bude možné 
umístit jen minimální počet nových 
dětí.

Já osobně v červnu 2009 ukončuji 
z důvodu odchodu do důchodu 
svou činnost ve funkci ředitelky MŠ. 
Možná bych měla po spoustě let 
strávených v líbeznické mateřince 
bilancovat, ale jen si přeji, aby se 
našla moje dobrá nástupkyně, která 
by v mé práci úspěšně pokračovala 
a navázala na to, co jsem spoustu 
let budovala.
Takže ten, kdo má předpoklady, 
chuť a lásku k dětem může se 
přihlásit do výběrového řízení 
na funkci ředitelky MŠ Líbeznice, 
které bude vyhlášeno koncem prv-
ního čtvrtletí 2009.

Závěrem bych chtě la  pozvat 
všechny rodiče, kteří mají zájem 
o umístění svého dítěte do MŠ 
pro školní rok 2009–2010, na Den 
otevřených dveří, který se koná 
ve čtvrtek 12. března od 8.00 
do 12.00 hodin.

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ
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z minulosti líbeznicczech point na obecním úřaDě V líbeznicích

Pokračování na příště.

2

Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál, tedy Czech POINT je 
projektem, který by měl zredukovat příliš-
nou byrokracii ve vztahu občan – veřejná 
správa. V současnosti musí občan navští-
vit několik úřadů k vyřízení jednoho pro-
blému. Czech POINT bude sloužit jako 
asistované místo výkonu veřejné správy, 
umožňující komunikaci se státem pro-
střednictvím jednoho místa tak, aby „obí-
hala data, ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit 
garantovanou službu pro komunikaci se 
státem prostřednictvím jednoho univer-
sálního místa, kde bude možné získat 
a ověřit data z veřejných i neveřejných 
informačních systémů, úředně ověřit 
dokumenty a listiny, převést písemné 
dokumenty do elektronické podoby 
a naopak, získat informace o průběhu 
správních řízení ve vztahu k občanovi 
a podat podání pro zahájení řízení správ-
ních orgánů. Jde tedy o maximální využití

údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly 
minimalizovány požadavky na občany.
Projekt Czech POINT přináší značné 
ulehčení komunikace se státem. V někte-
rých situacích bude stačit dojít pouze 
na jeden úřad. V konečné fázi projektu 
by občan mohl své záležitosti vyřizovat 
i z domova prostřednictvím internetu.

co poskytuje czech PoInt?
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živnostenského 

zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku 

trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu 

modulu autovraků ISOH
• Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
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V líbeznicích se staVí a staVí...
Vsoučasné době probíhají  v naší obci dvě velké 
investiční akce, obě zejména díky finančním 
prostředkům získaným prostřednictvím 
dotačních titulů.
První z nich je rekonstrukce stávající čistírny 
odpadních vod, která má současnou, již zcela 
nepostačující kapacitu 1600 ekvivalentních oby-
vatel (EO) na výslednou, téměř dvojnásobnou 
kapacitu 3000 EO. Hloubení nové 
aktivační nádrže vidíte na obrázku.

Dotace ze státních prostředků 
prost řednic tv ím Minis t er s tva 
zemědělství činí celkem 12,637 mil. 
Kč, dotace od Středočeského kraje 
3,888 mil. Kč. Celkové náklady 
na stavbu budou cca 24 mil. Kč. 
Čistírna má být dokončena podle 
smlouvy s dodavatelem do konce 
letošního roku, ale do provozu by 
mohla být uvedena již v průběhu 
roku, pravděpodobně v červenci. 
Středočeský kraj pomohl dále částkou 41 tis. Kč  
obnovit dětské  hřiště v areálu mateřské školy.
Od podzimu minulého roku probíhá také revi-
talizace zchátralého historického jádra obce 
v celkové plánované ceně projektu 14,737 
mil. Kč, která je financována z Regionálního 
operačního programu Střední Čechy, což jsou 

prostředky Evropské unie. Celková výše dotace je 
v tomto případě 92,5 %! Tato akce zahrnuje nejen 
obnovu povrchů místních komunikací v okolí kostela 
a celkové úpravy jejich vzhledu, ale i odborné restau-
rátorské práce v areálu kostela sv. Martina a obecního 
hřbitova. Probíhající práce viz následující obrázek.

Občané Líbeznic, jichž se tato akce bezprostředně 
týká (obyvatelé ulic Martinova, Východní v úseku 
od Martinovy ulice k ulici Na Chrupavce a ulice 
Na Zvonici),  se mohou v úředních hodinách 
po předchozí telefonické dohodě seznámit s pro-
jektovou dokumentací a případně si dohodnout 
některé dílčí změny před svými domy (mnoho jich 
být ale nemůže, protože je nutné dodržet projekto-
vané parametry vzhledem k dotaci). 
V nejbližší době bychom se měli také dozvědět, 
zda bude úspěšná některá s podaných  žádostí 
o dotaci na dokončení výstavby kanalizace. 
Vzhledem k současné ekonomické situaci bude asi 
největším problémem zajistit dostatečné množství 
vlastních finančních zdrojů (úvěrů) na spolufinan-
cování všech plánovaných investičních akcí.
V letošním roce bude probíhat odvoz tříděného 
odpadu dvakrát v týdnu, což se již projevilo 
v lepším pořádku v okolí kontejnerů. 

S přáním úspěšného roku 2009  
Otakar Hlavín, starosta

Vážení spoluobčané,
poštovní doručovatelky 
zdejší pošty požádaly 
obec, aby upozornila 
občany na povinnost 
řádně  označ i t  své 
nemovitost i čís lem 

popisným. Obec se rozrůstá, orientace v ní se 
stává složitější a navíc některé budovy (nejen novo-
stavby) nejsou řádně označeny. Z těchto důvodů si 
vás dovolíme co nejzdvořileji upozornit na vybraná 
ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění. V případě řádného označení vaší 
nemovitosti považujte, prosím, naše upozornění 
za bezpředmětné. Je-li tomu naopak, pevně věříme, 
že v brzké době zjednáte nápravu. 
Vybraná ustanovení zákona o obcích v platném 
znění:
§ 30 Označení ulic a jiných veřejných prostranství 
provede obec na svůj náklad. Vlastník nemovitosti 

je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky 
s označením ulice nebo jiného veřejného prostran-
ství na své nemovitosti; v blízkosti tabulky nesmí 
umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poško-
zeno, odstraněno nebo zakryto.
§ 31 odst. 1 Budova musí být označena popisným 
číslem, pokud není dále stanoveno jinak.
§ 32 odst. 1 Vlastník nemovitosti je povinen 
na svůj náklad označit budovu čísly určenými 
obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. 
Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad.
§ 34 Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, 
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky 
a další prostory přístupné každému bez omezení, 
tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu 
na vlastnictví k tomuto prostoru.

Děkujeme za spolupráci.

Galina Polednová Studená, tajemnice OÚ 

Ráda bych jménem České pošty, požádala obyvatele Líbeznic, aby své nemovitosti opat-
řili číslem popisným a poštovní schránkou opatřenou jmenovkou obyvatel, kteří v daném 
domě bydlí. Toto usnadní doručování pošty a to zejména při zástupu stálých doručovate-
lek v případě nemocí či dovolených. Zároveň bych tímto chtěla nabídnout dohodu o pra-
covní činnosti, která se týká zástupu stávajících doručovatelek o dovolené či nemoci.

Případní zájemci se mohou osobně dostavit na poštu v Líbeznicích, či nás kontaktovat 
na telefonním čísle 283 980 129.   Dana málková, vedoucí pošty

DomoVní čísla z jiného pohleDu
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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

Plán kulturních akcí
na rok 2009

Kulturní výbor obce Líbeznice, Hasičský 
sbor obce Líbeznice, Obec Baráčníků 

Líbeznice, Zahrádkářský svaz Líbeznice, 
Základní škola Líbeznice, Skautské 

středisko Líbeznice a 1. FC Líbeznice Vás 
během roku 2009 zvou na tyto akce:

DĚtSkÝ karnEVal
sobota 7. února 2009 

od 14.00 do 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ 
Líbeznice

DĚtSkÝ DEn
sobota 30. května 2009 

od 14.00 do 17.00 hod. v Areálu zdraví

líBEZnIckÉ PoSVícEní 2008
sobota 12. září 2009 

od 13.00 do 00.00 hod. na Mírovém 
náměstí

aDVEntní koncErt
neděle 29. listopadu 2009 

od 17.00 hodin v kostele sv. Martina

Těšíme se na Vás, KV

Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Líbeznice pracuje 
na základě schváleného ročního plánu 
činnosti. Spolupracuje s ostatními 
organizacemi v obci a s Kulturním 
výborem obce Líbeznice.

V roce 2008 spolupracovala nebo 
zajišťovala tyto akce:
· v měsíci únoru – účast na Dětském 
karnevalu pořádaném Kulturním 
výborem

· v měsíci květnu – společenský večer 
ZO ČSZ s hudbou a tombolou

· v měsíci červnu – autobusový 
zájezd do parku v Průhonicích 
a návštěva pivovaru ve Velkých 
Popovicích s výkladem a ochutnáv-
kou piva

· v měsíci září – účast při organizo-
vání líbeznického posvícení, insta-
lování vlastní výstavy ovoce, zele-
niny a květin z výpěstků našich 
členů a provedení bohaté tomboly

· v měsíci listopadu – martinská 
taneční zábava

· v měsíci prosinci – spoluúčast při 

organizování Adventního koncertu 
v kostele sv. Martina.

pro rok 2009 zo čzs plánuje:
· Pravidelné výborové schůze 1x 
měsíčně

· spolupráce na Dětském karnevalu 
7. 2. 2009

· konání výroční členské schůze 7. 3. 
2009

· společenský večer v měsíci květnu
· zájezd ve spolupráci s Obcí baráč-
níků Líbeznice

· účast na organizaci líbeznického 
posvícení, výstava zahrádkářských 
výpěstků a provedení tomboly

· Martinský večer
· Spolupráce na Adventním koncertu.

Místopředsedkyně výboru ZO 
ČSZ se vzorně stará o vývěskovou 
skříňku, a proto ji doporučujeme 
pravidelně sledovat.

V roce 2008 byly ve spolupráci 
Oblastního muzea Praha-východ, 
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 

Michal holý, ledčice 109, 277 08 
nakládání s kaly ze septiků  
a žump

Věc: Nabídka služeb

Vážení,
dovoluji se na Vás touto cestou 
obrátit s nabídkou svých služeb – 
odvoz odpadních vod a fekálií 
v o z e m  ta t r a  1 4 8  c a S  1 0  
– obsah 10 m3.

Likvidace odpadních vod je prováděna 
na ČOV, se kterými mám uzavřenou 
smlouvu, nebo dle dohody s městem 
(obcí), která vlastní svou ČOV.

mobil: 737 37 46 95, 
e-mail: mi.holy@quick.cz

ohléDnutí za činností místních zahráDkářů
in

ze
r

c
e

TJ Sokola Líbeznice, ZO 
ČZS Líbeznice, knihoven 
Třeboradice a Líbeznice, 
Kulturního a sportovního 
výboru OZ Měšice a Přátel 
místní historie uskutečněny 
3 akce pod názvem „Vejšlap 
povod ím  Mra t í n s k ého 
potoka“ ve dnech:
· 19. 4. 2008 – Jubilejní 10. 
Vejšlap

· 27. 5. 2008 – Jarní Vejšlap
· 3. 12. 2008 – rozlučková 
tůra
Rovněž v letošním roce 
budou „Vejš lapy“ pořá -
dány pro pěší a cyklisty. 
Bližší informace jsou na  
www.pochod.unas.cz. 
Jste všichni zváni.

Jiří Vávra


