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Nedávno jsem měl rozhovor se svojí švagrovou, která bydlí v Tišicích – Chrástu o tom, jak funguje kultura tam u nich. Jistě, nepořádají žádnou velkou akci 
ve stylu našeho Líbeznického posvícení, ale i přesto jsem byl docela překvapen tím, kolik se najde ochotných lidí, kteří se sami zapojí, vytvoří sdružení a pořádají 
akce, jejichž výtěžek používají na dobrou věc. Nečekají na to, až jim Kulturní výbor v jejich obci nějakou akci připraví. Požádal jsem proto svou švagrovou o článek 
do našeho zpravodaje, aby se i s námi podělila o to, jak to tedy chodí u nich v obci. Radek Kraus

Když jsem se s  rodinou před dvěma lety přistěho-
vala do obce Chrást (Tišice), nikoho jsem tam neznala 
a o samotné obci jsem věděla velmi málo. Samozřejmě 
postupem času se člověk seznámí s ostatními obyvateli 
a zjistí pár věcí o tom, jak se v obci žije a co se kde děje. 

Jako každá obec, má samozřejmě i ta naše, nějaké ty 
problémy – zápory. Je to např. kanalizace, která není 
v celé obci, nedodělané ulice vč. osvětlení a školka, která 
kapacitně bohužel nestačí apod. Ale jaké bylo mé překva-
pení, když jsem zjistila, že se v obci pořádá hodně akcí 
jak pro dospělé, tak hlavně pro děti. Zásluhu na akcích 

mají naše spolky, ať se jedná o Myslivecké sdružení, 
Klub seniorů, Obec Baráčníků, Klub chovatelů nebo 
Sbor dobrovolných hasičů a sportovce, co se však týče 
akcí pro děti, ty pořádá sdružení Tišické KLUBko. 
 
Toto sdružení založily „holky“ – maminky z  obcí 
Tišice, Chrást a Kozly, které se chtěly aktivně podí-
let na rozvoji obce a zejména na zlepšování podmínek 
pro aktivní využití volného času dětí z našich „spoje-

ných“ obcí. Proto připravují a organizují různé kurzy 
a akce hlavně pro děti, jako je např. Dětský den (vždy 
s nějakým podtitulem – aneb dnes se metrem proje-
dem, aneb celou ZOO projedem, atd.), Bramborový 
den, S lampionem za Kozlouchem (místní strašidlo), 
dětské burzy oblečení a sportovních potřeb, ale také 
třeba tradiční rozsvěcení vánočního stromku u OÚ. 
Všechny tyto akce i ty příští jsou uveřejněny na interne-
tových stránkách www.klub-ko.cz. Že není jednoduché 
tyto akce organizovat, to vím sama moc dobře, jelikož 
jsem několik let pracovala jako produkční v PR agen-
tuře a možná i proto umím o to více jejich práci ocenit.  
 
„Holky“ z Klubka však zapojují do akcí i všechny účast-
níky, kteří mohou přispět buď formou finanční nebo 
hmotnou tj. formou upečených dobrot do prodejních 
stánků a že by z toho měly nějaké finanční odškod-
nění za hodiny strávené mimo domov, to tedy roz-
hodně ne. Všechny získané peníze od sponzorů nebo 
rodičů jdou na dobrou věc – a tou je výstavba dětského 
hřiště, která je rozdělena do několika etap. Letos nám 
hřiště vzniklo a jsou na něm lavičky, houpačky a pro-
lézačka. Ale příští rok, se díky akcím, které KLUBko 
pořádá, už těšíme na „Vezírovu pevnost“ s klouzačkou.  
 
Pokud máme jen trochu času, tak se každé akce sami 
rádi zúčastňujeme a já sama přispívám i pečením do pro-
dejních stánků, jelikož si říkám, že je to to nejmenší, co 
můžu pro naše děti udělat a hlavně, je to pro dobrou věc! 

Radka Krausová, Tišice - Chrást
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INZERCE

KuLtuRa v tIšICíCh

Naši oslaveNci
srpen: Emil Pražan, Růžena Krpejšová, 

Věra Borková, Hana Demuthová  
září: Věnceslav Zajíček, Milouš Jedlička, 

Václav Hašek, Věra Srbová  
říjen: Zdenka Pánková, Marie Minariková, 

Jaroslava Šálková, Jan Jágerský, 
Jaroslav Musil, Václav Protiva   

listopad: Hana Kreisingerová, Naděžda Goszová, 
Eliška Kačírková, Jarmila Vokounová

Mohou být aKCE bEZ KuLtuRNího výboRu? Mohou.

Bramborový den

S lampionem za Kozlouchem

Dětský den

„váNoCE, váNoCE přICháZEjí…
Vážení spoluobčané, dne 20. 12. 2009 
ve 13.00 se na areálu zdraví uskuteční 
adventní dostaveníčko. Přijďte nasát 
slavnostní atmosféru zprostředkovanou 
vánoční besídkou žáků ZŠ Líbeznice a ZŠ 
Neratovice. Na zahřátí bude zajištěna 
horká medovina a svařák. Jistě si nenecháte 
ujít ani ostatní stánky s vánoční témati-
kou. Akce je pořádána na podporu Útulku 
pro zvířata v nouzi Mělník. V jejím prů-
běhu budou prodávány konzervy, jejichž 
koupí rozvrtíte ocásky pejsků a rozpředete 
kočičky bez domova.

...šťastné a veselé.“
váNoČNí pRoGRaM v KoStELE 
Sv. MaRtINa v LíbEZNICíCh
Na štědrý den ve 22 hodin zazní koledy 
a pastorely českých mistrů v podání Ko-
morního chrámového sboru  a trubačů 
rodiny Řápkovy z Bořanovic
Na Silvestra v 16 hodin bude tradičně pro-
vedena Rybova „Česká  mše vánoční“ pro 
sóla, orchestr, sbor a varhany za spoluú-
činkování mělnického sboru a hudebníků 
různých pražských těles

Obě akce řídí Lucie Stollová

výLEt SE SKauty

V sobotu 21. listopadu se vydalo Skautské 
středisko Willi Líbeznice, jako již něko-
likrát, na  výlet za  poznáním naší země. 
Nyní jsme navštívili hrad a zámek Staré 
Hrady, Výstavu automobilů Škoda v Mladé 
Boleslavi a Regionální muzeum v Mělníku. 
Hned ve Starých Hradech jsme byli přímo 
nadšeni. Téměř neznámý komplex, který je 
nyní soukromým majetkem rodiny Suků, 
ukrývá skutečný skvost ve formě prvorepub-
likových a poválečných  souborů  předmětů.  

V  jedné místnosti se nachází  vybavená  
kuchyně,  v další  pak  obchod typický  pro 
tuto  dobu  -  koloniál,  a nakonec  obchod 
s  kávou.  Pokud jste obdivovateli starých 
vah, žehliček, mlýnků na kávu, hmoždířů, 
forem na pečení, plecho-
vých dóz nebo dokonce 
prvorepublikových auto-
matů na cukrovinky, určitě 
si nenechte tuto jediněč-
nou sbírku uj ít . Staré 
Hrady byly ovšem velmi 
zajímavé i pro děti, které 
se v druhé polovině pro-
hlídky dostaly do pohád-
kového světa čarodějnic, 
skřítků a víl. Půda hradu 
je plná těchto zajímavých 
stvořeníček a k tomu ještě 
nás celou dobu provázela 
Čarodějnice Aurel ína , 
k t e r á  d o k á z a l a  d ě t i 
zaujmout a svým vyprávě-
ním navodila kouzelnou 
atmosféru pohádkových 
příběhů.
V Mladé Boleslavi  na nás 
č e k a l  v ý b o r n ý  o b ě d 
v   moderní , a le  útulné 
restauraci Muzea auto-
mobilů Škoda, chvilka 
pohody a relaxace u kávy 
a   dezertu a   prohlídka 
samotného muzea. Pokud 

byste chtěli zavzpomínat, v jakých vozech 
se jezdilo před lety, zastavte se někdy 
v Boleslavi! Někteří vzpomenou, že oni sami 
jezdili stařičkou Felicií, Spartakem, “tisí-
covkou” nebo “stovkou”, ostatní si jistě ales-
poň vybaví, že babička s dědou měli starou 
Octavii.  Z Mladé Boleslavi jsme zamířili 
na Mělník. V Regionálním muzeu jsme si 
prohlédli dětské kočárky a vozítka a Výstavu 
mechanických hraček a stavebnice Merkur. 
Příjemným zpestřením pro děti byla mož-

nost postavit si něco z této staveb-
nice, ale bohužel náš čas se krátil 
a my se museli vydat na cestu domů. 
Výlet se, myslím, všem líbil, jídlo 
nám chutnalo, a proto chceme tímto 
poděkovat paní Olině Opletalové, 
která všechno zaří-
dila a významně 
t a k  p ř i s p ě l a  k 
h l ad ké mu  prů-
běhu celého dne. 
Ta ké  d ě ku j e m e 
všem seniorům, 
kteří jeli  s  námi 
a pomohli nám tak 
tuto akci uskuteč-

nit - sami bychom náklady 
na dopravu jen těžko hra-
dili. A pokud byste se i Vy 
chtěli s námi vypravit za  
zajímavostmi naší vlasti, 

přidejte se k nám! Kam to bude , to ještě 
nevíme, ale určitě to bude na jaře.

Za “Tornádo” - oddíl rodinného skautingu
Václava Štikarová

Fasádní a míchací centrum

• ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY • 
•  BARVY •  DROGERIE •

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00

Mělnická 39
Líbeznice

mobil: 603 535 608

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 •

Miroslav Kostka • 
17. listopadu 1069, 
Neratovice
Tel.: 728 665 312

Ladislav Beran• 
Nedomická 481, 
Všetaty
Tel.: 728 918 329

Montáže topení, vody a plynu • Ústředního vytápění • 
Montáž elektrokotlů • podlahové vytápění včetně radiátorů, kotlů 
(tuhá paliva, zemní plyn, propan-butan), potrubí (ocel, plast, měď), kohoutů atd • Plynofikace rodinných 
domků včetně veškerého materiálu • Odpady, voda včetně van, WC, bojlerů, umyvadel, baterií.
vŠe podle vÝBěru ZákaZníka Zajistíme vložkování komínů, revize plynu, tlakové zkoušky
Cenové kalkulaCe provedeMe ZdarMa

naBíZí:



Vážení občané,

dne 6.10.2009 proběhlo kolaudační řízení stavby 
Revitalizace historického jádra obce Líbeznice. Tím 
byla stavba definitivně dokončena a předána obci. 
Obec obdržela fakturu za druhou etapu a propla-
tila ji pomocí revolvingového úvěru, který splatí 
po obdržení dotace, stejně jako tomu bylo u první 

etapy.  Celková cena stavby byla 14,636 mil. Kč. 
Na průběh prací dohlíželi památkáři, kteří stanovili 
technologii, použité materiály, barevné řešení  a tím 
i celkový konečný vzhled. Součástí stavby byla i cel-
ková rekonstrukce veřejného osvětlení, které přispělo 
k dotvoření  atmosféry ve večerních hodinách. 

Zatím je stále nevyjasněná dotace na dokončení 
kanalizace. Podmínka, kterou bylo uvedení ČOV 
do zkušebního provozu, byla splněna, proto stále 
doufám, že Ministerstvo zemědělství ČR naší obci 
dotaci pro rok 2010 přidělí. 
Letos na podzim bude obec znovu podávat žádost 
o dotaci na  rekonstrukci sportovišť. Vzhledem 
k  nově stanovenému limitu maximální dotace 
na jeden projekt a požadavku na multifunkčnost 
a trvalou dostupnost pro širokou veřejnost musely 
bohužel být vyřazeny projekty školního hřiště i fot-
balového hřiště včetně objektu šaten. Žádost tedy 
bude obsahovat pouze rekonstrukci a dostavbu zaří-

zení v areálu zdraví. Jednalo by se o multifunkční 
hřiště s umělým povrchem, které by sloužilo nejen 
pro tenis, ale i basketbal, volejbal, nohejbal, florbal 
a házenou, které by mohla v době vyučování užívat 
i základní škola. Dále pak o přístavbu herny stolního 
tenisu s rozměry odpovídajícími pravidlům.

Na výzvu k vyjádření názorů chovatelů psů uveřejně-
nou v minulém čísle Líbeznického zpravodaje reago-
valo několik občanů, jejichž názory se (samozřejmě) 
neshodovaly. Za  všechny názory děkuji.  Pravdu 
měli částečně všichni.  Ti co psali, že kdo chce, ten 
uklízí po svém pejskovi už teď a kdo nechce, nebude 
uklízet nikdy, i ti, kteří by zlepšení vybavení za cenu 
zvýšených poplatků přivítali.  Zastupitelstvo obce se 
s názory občanů seznámilo a rozhodlo o zvýšení 
poplatků za psy o 50 Kč ročně. Takto získané 
finance budou použity jednak na zakoupení 
dalších odpadkových košů, jednak na nákup PE 
sáčků v roličce v přenosném obalu, které obdrží 
držitel psa při úhradě poplatku za psa. Držitelé 
psa by se měli také seznámit se zněním obecně 
závazné  vyhlášky č. 2/2008, o veřejném pořádku,  
zejména pak článkem 4., - pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství. Obecně závazné 
vyhlášky jsou zveřejňovány na úřední desce před 
úřadem i na elektronické úřední desce. Trvale 
přístupné jsou na  webových stránkách obce  
www.libeznice.cz. Lze je vyhledat buď v archivu 
elektronické úřední desky nebo pod odkazem 
Povinně zveřejňované informace, kde v kategorii 
dokumentů pod názvem Právní předpisy obce 
jsou trvale přístupné všechny platné obecně 
závazné vyhlášky včetně příloh. Pokud nemáte 
možnost připojení na internet, můžete se na něj 
zdarma připojit v obecní knihovně (vedle lékárny 
na adrese Martinova 142). 

Na posledním zasedání zastupitelstva obce byla 
také schválena další obecně závazná vyhláška, 
která vymezuje místa, kde je zakázáno konzu-
movat alkoholické nápoje. 

V současné době je rovněž připravován pro-
jekt nového objektu mateřské školy a družiny 
na pozemku základní školy,  aby mohla být podána 
žádost o dotaci v příštím roce. 
Podle sdělení firmy IPODEC bude pravděpodobně 
od příštího jara možnost svozu biologicky rozlo-
žitelného odpadu z domácností. Věřím, že by tuto 
možnost obyvatelé přivítali. Letos v listopadu  pro-
běhla na základě stížnosti některých obyvatel kon-
trola ohledně dodržování zákonů na ochranu čis-
toty ovzduší, z níž vyplynul závěr, že odpad vzniklý 
například při prořezávání stromů není dovoleno 
likvidovat spalováním na volném prostranství, ale 
pouze v zařízení k tomu určených. Z tohoto důvodu 
musela obec na čas zastavit příjem tohoto druhu 
odpadu ve  sběrném dvoře, protože obec nemá 

potřebné zařízení ani je 
v dohledné době nebude 
pořizovat. V současné 
době máme již odběra-
tele pro dřevní odpad 
zajištěné. Ti, kdo mají 
zařízení na topení dřevem (kotel, krb, kamna apod.), 
mohou dřevo spalovat.
Na závěr bych rád připomenul, že závady na veřej-
ném osvětlení můžete nyní hlásit přímo na dispečink 
firmy ELTODO, na bezplatnou telefonní linku 
přístupnou 24 hodin denně, s telefonním číslem 
800 101 109. Zde uvedete kód nefungujícího 
osvětlovacího tělesa, který je vyznačený na štítku 
připevněném na stožáru (začíná LZ a dále obsa-

huje pořadové číslo). Dosud totiž přicházejí tyto 
telefonáty na obecní úřad, což není zdarma a není 
nepřetržitě k dispozici. Zde pak musí někdo zjišťo-
vat kód svítidla podle nahlášené adresy a následně 
telefonovat na dispečink. 
Ještě jednou připomínám možnost připojit se 
k  petici proti letišti Vodochody. Petiční archy 
jsou k dispozici na obecním úřadu i v obchodech 
v Líbeznicích.

S přáním hezkého prožití předvánočního období, 
radostných Vánoc a hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti v roce příštím

Otakar  Hlavín

SLovo StaRoSty
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KouZELNé váNoCE v LíbEZNICKéM dIvadLE

V neděli 20. prosince v 16.00 hodin 
se v  líbeznickém Divadle kouzel 
můžete těšit na premiéru nového 
zábavného představení pro děti 
s názvem Kouzelné Vánoce aneb já 
nejsem Ježíšek ale Kožíšek! Jak už 
název napovídá, bude to vánoční 
kouzelnický speciál, protože kou-
zla a  vánoce samozřejmě patří 
neodmyslitelně k sobě. A v našem 
případě vás čekají opravdu neza-
pomenutelné kouzelnické vánoce 
s Pavlem Kožíškem! Nové vánoční 
představení je plné úžasných kouzel 
a legrace nejen pro děti… Společně 

s  principálem účinkuje přední 
česká modelka Hanka Mašlíková. 
Doporučujeme si včas rezervovat 
vstupenky, protože pořad se velice 
rychle vyprodává. Pro děti hra-
jeme dále tři různá představení 
Hra kouzel a  magie, S  kouzly 
kolem světa a Škola kouzel a  již 
čtvrtým rokem uvádíme velkou 
show pro celou rodinu Magická esa. 
Aktuální program naleznete vždy 
na  www.divadlokouzel.cz. 

Petra Pavlíková

V sobotu 26. září jsme se zúčastnili 
závodu dobrovolných hasičů 
ve Spomyšli. Akce byla pro SDH 
Líbeznice velice úspěšná. Na louce 
ve Spomyšli proběhl závod hasičů 
při  práci  s   hasičskými cister-
nami. Startovalo se mimo auto-
mobil . Hasiči  museli  nejprve 
doběhnout k  autu, nasednout 
a dojet na stanoviště, kde je čekala 
první disciplína. Tou byl útok 
od  stroje hadicemi a  nastříkání 

terčů. Potom co nejrychlejší návrat 
k autu, naskákání do něj a dojezd 
na další stanoviště,kde se prováděl 
zásah vodním dělem. Pro zpestření 
pak ve  druhém kole byly disci-
plíny prohozeny. Nejlépe se dařilo 
družstvu Líbeznice A. Druhé místo 
obsadily Minice,třetí místo obsa-
dilo drustvo domácích Spomyšl 
A. Ve víceboji byla udělena Cena 
Fair play, kterou získal Líbeznický 
hasič M. Polakovič za nezištnou 

podZIMNí aKCE haSIČů

Rok s rokem se sešel a opět stojíme na prahu 
nového roku 2010. Jistě se každý z nás zamyslel 
nad tím, jaký byl rok minulý, co se mu podařilo 
dobrého udělat pro rodinu i pro naší baráčnickou 
obec. Ne všechno se povedlo k naší spokojen-
osti, proto se musíme v novém roce pokusit najít 
tu správnou cestu, abychom si za rok mohli říct, 
že jsme byli úspěšní. Nicméně si všichni musíme 
přiznat, že rok 2010 bude náročný, neboť opět 
nadešel rok volebního období. A to nás nutí 
k tomu, abychom se zamysleli, koho budeme volit, 
koho budeme respektovat. Všichni musíme mít 
zájem na tom, aby zvolení konšelé byli schopní, 

inteligentní a  hlavně charakterní v  jednání 
s lidmi, ochotní k práci pro baráčnictvo cokoliv 
dobrého a moudrého udělat, zanícení baráčnickou 
myšlenkou. Jde o naší  baráčnickou kulturu, která 
nespočívá pouze v tom, že si na slavnostní sezení 
obléknu svéráz, který mě odlišuje od lidí civil-
ních, ale celým chováním, vystupováním musí 
být znát baráčnická kultivovanost. Mezi sebou se 
nehádáme, jeden k druhému máme úctu, máme 
smysl a  pochopení pro bolest souseda nebo 
tetičky, jsme ochotni v nemoci učinit soused-
skou návštěvu, promluvit o problémech a pokud 
můžeme i pomoci. Současná doba dává mnoho 

možností k závisti, nenávisti, což přímo souvisí 
s tříděním na chudší, chudé a bohaté. Smysl života 
však nespočívá v majetkovém odlišení. Život je 
příliš krátký, vlasy šednou a začneme si vzájemně 
přát zdraví a opět jen zdraví, to dovedeme ohod-
notit. Přejeme si to, co nemůžeme dát ani koupit. 
Co však dát můžeme, je slušnost, pochopení a lid-
ský přístup. Vstupujeme do roku 2010, přejme 
si navzájem a upřímně, aby nám přinesl pevné 
zdraví, štěstí a dobro.
   Vzdělavatelka OB

Eva Vejvodová

baRáČNICKý RoK

pERNíČKy Z KNIhovNy
V úterý 24. listopadu uspořádala Obecní kni-
hovna Líbeznice rukodělný seminář ve zdo-
bení perníčků, který se tento rok konal již 
podruhé. Perníčky jsme zdobily již před 
letošními Velikonocemi a  díky tomu, že 
tehdejší akce byla úspěšná, dohodly jsme 
se na zopakování před Vánocemi pro ty, kteří 

se na jaře nemohli zúčastnit. Perníčky upekla 
a vše potřebné ke zdobení přinesla paní Irena 
Barborová, která nám zároveň přinesla ukázat 
několik svých nádherně nazdobenýchperníčků. 
Předvedla nám techniku zdobení a také pora-
dila s výrobou těsta a zdobící směsi. Potom 
si každá účastnice semináře nazdobila své 

perníčky podle své šikovnosti a  fantazie. 
V příjemném prostředí, zpestřeném malým 
pohoštěním, tak práce šla pěkně od ruky.

Obecní knihovna

Před rekonstrukcí...

Místa, kde je podle nové OZV  
zakázána konzumace alkoholických nápojů...a po rekonstrukci

pomoc soupeři při závodě. 
Sbor dobrovolných hasičů 
Líbeznice tedy může být spo-
kojen - není divu odváželi jsme 
si dvě nejcennější trofeje a to 
pohár a Cenu Fair play. V září 
jsme měli i  výjezd k  požáru 
trávy v katastru obce Předboj. 
V říjnu jsme vyjížděli v nočních 
hodinách do  obce Kojetice 
k požáru kontejneru. Poslední 
den v říjnu jsme vypomáhali 
v  Měšicích při výlovu ryb-
níka. Tato akce byla nejen 
úspěšná,ale i nezapomenutelná.

Členové SDH také absolvují 
různé kursy kde se zdokonalují 
v činnosti zachraňovat lidské 
životy a jejich majetek. Pokud 
byste měli chuť jim v  tomto 
pomáhat, staňte se členy SDH 
Líbeznice. Rádi vás přivítáme 
v našich řadách.
S přáním hodně zdraví, štěstí, 
úspěchů a spokojenosti v roce 
2010 Vás zdraví sbor SDH 
Líbeznice.

OHNI ZMAR

pokračování na pravé straně dole



Vážení občané,

dne 6.10.2009 proběhlo kolaudační řízení stavby 
Revitalizace historického jádra obce Líbeznice. Tím 
byla stavba definitivně dokončena a předána obci. 
Obec obdržela fakturu za druhou etapu a propla-
tila ji pomocí revolvingového úvěru, který splatí 
po obdržení dotace, stejně jako tomu bylo u první 

etapy.  Celková cena stavby byla 14,636 mil. Kč. 
Na průběh prací dohlíželi památkáři, kteří stanovili 
technologii, použité materiály, barevné řešení  a tím 
i celkový konečný vzhled. Součástí stavby byla i cel-
ková rekonstrukce veřejného osvětlení, které přispělo 
k dotvoření  atmosféry ve večerních hodinách. 

Zatím je stále nevyjasněná dotace na dokončení 
kanalizace. Podmínka, kterou bylo uvedení ČOV 
do zkušebního provozu, byla splněna, proto stále 
doufám, že Ministerstvo zemědělství ČR naší obci 
dotaci pro rok 2010 přidělí. 
Letos na podzim bude obec znovu podávat žádost 
o dotaci na  rekonstrukci sportovišť. Vzhledem 
k  nově stanovenému limitu maximální dotace 
na jeden projekt a požadavku na multifunkčnost 
a trvalou dostupnost pro širokou veřejnost musely 
bohužel být vyřazeny projekty školního hřiště i fot-
balového hřiště včetně objektu šaten. Žádost tedy 
bude obsahovat pouze rekonstrukci a dostavbu zaří-

zení v areálu zdraví. Jednalo by se o multifunkční 
hřiště s umělým povrchem, které by sloužilo nejen 
pro tenis, ale i basketbal, volejbal, nohejbal, florbal 
a házenou, které by mohla v době vyučování užívat 
i základní škola. Dále pak o přístavbu herny stolního 
tenisu s rozměry odpovídajícími pravidlům.

Na výzvu k vyjádření názorů chovatelů psů uveřejně-
nou v minulém čísle Líbeznického zpravodaje reago-
valo několik občanů, jejichž názory se (samozřejmě) 
neshodovaly. Za  všechny názory děkuji.  Pravdu 
měli částečně všichni.  Ti co psali, že kdo chce, ten 
uklízí po svém pejskovi už teď a kdo nechce, nebude 
uklízet nikdy, i ti, kteří by zlepšení vybavení za cenu 
zvýšených poplatků přivítali.  Zastupitelstvo obce se 
s názory občanů seznámilo a rozhodlo o zvýšení 
poplatků za psy o 50 Kč ročně. Takto získané 
finance budou použity jednak na zakoupení 
dalších odpadkových košů, jednak na nákup PE 
sáčků v roličce v přenosném obalu, které obdrží 
držitel psa při úhradě poplatku za psa. Držitelé 
psa by se měli také seznámit se zněním obecně 
závazné  vyhlášky č. 2/2008, o veřejném pořádku,  
zejména pak článkem 4., - pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství. Obecně závazné 
vyhlášky jsou zveřejňovány na úřední desce před 
úřadem i na elektronické úřední desce. Trvale 
přístupné jsou na  webových stránkách obce  
www.libeznice.cz. Lze je vyhledat buď v archivu 
elektronické úřední desky nebo pod odkazem 
Povinně zveřejňované informace, kde v kategorii 
dokumentů pod názvem Právní předpisy obce 
jsou trvale přístupné všechny platné obecně 
závazné vyhlášky včetně příloh. Pokud nemáte 
možnost připojení na internet, můžete se na něj 
zdarma připojit v obecní knihovně (vedle lékárny 
na adrese Martinova 142). 

Na posledním zasedání zastupitelstva obce byla 
také schválena další obecně závazná vyhláška, 
která vymezuje místa, kde je zakázáno konzu-
movat alkoholické nápoje. 

V současné době je rovněž připravován pro-
jekt nového objektu mateřské školy a družiny 
na pozemku základní školy,  aby mohla být podána 
žádost o dotaci v příštím roce. 
Podle sdělení firmy IPODEC bude pravděpodobně 
od příštího jara možnost svozu biologicky rozlo-
žitelného odpadu z domácností. Věřím, že by tuto 
možnost obyvatelé přivítali. Letos v listopadu  pro-
běhla na základě stížnosti některých obyvatel kon-
trola ohledně dodržování zákonů na ochranu čis-
toty ovzduší, z níž vyplynul závěr, že odpad vzniklý 
například při prořezávání stromů není dovoleno 
likvidovat spalováním na volném prostranství, ale 
pouze v zařízení k tomu určených. Z tohoto důvodu 
musela obec na čas zastavit příjem tohoto druhu 
odpadu ve  sběrném dvoře, protože obec nemá 

potřebné zařízení ani je 
v dohledné době nebude 
pořizovat. V současné 
době máme již odběra-
tele pro dřevní odpad 
zajištěné. Ti, kdo mají 
zařízení na topení dřevem (kotel, krb, kamna apod.), 
mohou dřevo spalovat.
Na závěr bych rád připomenul, že závady na veřej-
ném osvětlení můžete nyní hlásit přímo na dispečink 
firmy ELTODO, na bezplatnou telefonní linku 
přístupnou 24 hodin denně, s telefonním číslem 
800 101 109. Zde uvedete kód nefungujícího 
osvětlovacího tělesa, který je vyznačený na štítku 
připevněném na stožáru (začíná LZ a dále obsa-

huje pořadové číslo). Dosud totiž přicházejí tyto 
telefonáty na obecní úřad, což není zdarma a není 
nepřetržitě k dispozici. Zde pak musí někdo zjišťo-
vat kód svítidla podle nahlášené adresy a následně 
telefonovat na dispečink. 
Ještě jednou připomínám možnost připojit se 
k  petici proti letišti Vodochody. Petiční archy 
jsou k dispozici na obecním úřadu i v obchodech 
v Líbeznicích.

S přáním hezkého prožití předvánočního období, 
radostných Vánoc a hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti v roce příštím

Otakar  Hlavín

SLovo StaRoSty
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KouZELNé váNoCE v LíbEZNICKéM dIvadLE

V neděli 20. prosince v 16.00 hodin 
se v  líbeznickém Divadle kouzel 
můžete těšit na premiéru nového 
zábavného představení pro děti 
s názvem Kouzelné Vánoce aneb já 
nejsem Ježíšek ale Kožíšek! Jak už 
název napovídá, bude to vánoční 
kouzelnický speciál, protože kou-
zla a  vánoce samozřejmě patří 
neodmyslitelně k sobě. A v našem 
případě vás čekají opravdu neza-
pomenutelné kouzelnické vánoce 
s Pavlem Kožíškem! Nové vánoční 
představení je plné úžasných kouzel 
a legrace nejen pro děti… Společně 

s  principálem účinkuje přední 
česká modelka Hanka Mašlíková. 
Doporučujeme si včas rezervovat 
vstupenky, protože pořad se velice 
rychle vyprodává. Pro děti hra-
jeme dále tři různá představení 
Hra kouzel a  magie, S  kouzly 
kolem světa a Škola kouzel a  již 
čtvrtým rokem uvádíme velkou 
show pro celou rodinu Magická esa. 
Aktuální program naleznete vždy 
na  www.divadlokouzel.cz. 

Petra Pavlíková

V sobotu 26. září jsme se zúčastnili 
závodu dobrovolných hasičů 
ve Spomyšli. Akce byla pro SDH 
Líbeznice velice úspěšná. Na louce 
ve Spomyšli proběhl závod hasičů 
při  práci  s   hasičskými cister-
nami. Startovalo se mimo auto-
mobil . Hasiči  museli  nejprve 
doběhnout k  autu, nasednout 
a dojet na stanoviště, kde je čekala 
první disciplína. Tou byl útok 
od  stroje hadicemi a  nastříkání 

terčů. Potom co nejrychlejší návrat 
k autu, naskákání do něj a dojezd 
na další stanoviště,kde se prováděl 
zásah vodním dělem. Pro zpestření 
pak ve  druhém kole byly disci-
plíny prohozeny. Nejlépe se dařilo 
družstvu Líbeznice A. Druhé místo 
obsadily Minice,třetí místo obsa-
dilo drustvo domácích Spomyšl 
A. Ve víceboji byla udělena Cena 
Fair play, kterou získal Líbeznický 
hasič M. Polakovič za nezištnou 

podZIMNí aKCE haSIČů

Rok s rokem se sešel a opět stojíme na prahu 
nového roku 2010. Jistě se každý z nás zamyslel 
nad tím, jaký byl rok minulý, co se mu podařilo 
dobrého udělat pro rodinu i pro naší baráčnickou 
obec. Ne všechno se povedlo k naší spokojen-
osti, proto se musíme v novém roce pokusit najít 
tu správnou cestu, abychom si za rok mohli říct, 
že jsme byli úspěšní. Nicméně si všichni musíme 
přiznat, že rok 2010 bude náročný, neboť opět 
nadešel rok volebního období. A to nás nutí 
k tomu, abychom se zamysleli, koho budeme volit, 
koho budeme respektovat. Všichni musíme mít 
zájem na tom, aby zvolení konšelé byli schopní, 

inteligentní a  hlavně charakterní v  jednání 
s lidmi, ochotní k práci pro baráčnictvo cokoliv 
dobrého a moudrého udělat, zanícení baráčnickou 
myšlenkou. Jde o naší  baráčnickou kulturu, která 
nespočívá pouze v tom, že si na slavnostní sezení 
obléknu svéráz, který mě odlišuje od lidí civil-
ních, ale celým chováním, vystupováním musí 
být znát baráčnická kultivovanost. Mezi sebou se 
nehádáme, jeden k druhému máme úctu, máme 
smysl a  pochopení pro bolest souseda nebo 
tetičky, jsme ochotni v nemoci učinit soused-
skou návštěvu, promluvit o problémech a pokud 
můžeme i pomoci. Současná doba dává mnoho 

možností k závisti, nenávisti, což přímo souvisí 
s tříděním na chudší, chudé a bohaté. Smysl života 
však nespočívá v majetkovém odlišení. Život je 
příliš krátký, vlasy šednou a začneme si vzájemně 
přát zdraví a opět jen zdraví, to dovedeme ohod-
notit. Přejeme si to, co nemůžeme dát ani koupit. 
Co však dát můžeme, je slušnost, pochopení a lid-
ský přístup. Vstupujeme do roku 2010, přejme 
si navzájem a upřímně, aby nám přinesl pevné 
zdraví, štěstí a dobro.
   Vzdělavatelka OB

Eva Vejvodová

baRáČNICKý RoK

pERNíČKy Z KNIhovNy
V úterý 24. listopadu uspořádala Obecní kni-
hovna Líbeznice rukodělný seminář ve zdo-
bení perníčků, který se tento rok konal již 
podruhé. Perníčky jsme zdobily již před 
letošními Velikonocemi a  díky tomu, že 
tehdejší akce byla úspěšná, dohodly jsme 
se na zopakování před Vánocemi pro ty, kteří 

se na jaře nemohli zúčastnit. Perníčky upekla 
a vše potřebné ke zdobení přinesla paní Irena 
Barborová, která nám zároveň přinesla ukázat 
několik svých nádherně nazdobenýchperníčků. 
Předvedla nám techniku zdobení a také pora-
dila s výrobou těsta a zdobící směsi. Potom 
si každá účastnice semináře nazdobila své 

perníčky podle své šikovnosti a  fantazie. 
V příjemném prostředí, zpestřeném malým 
pohoštěním, tak práce šla pěkně od ruky.

Obecní knihovna

Před rekonstrukcí...

Místa, kde je podle nové OZV  
zakázána konzumace alkoholických nápojů...a po rekonstrukci

pomoc soupeři při závodě. 
Sbor dobrovolných hasičů 
Líbeznice tedy může být spo-
kojen - není divu odváželi jsme 
si dvě nejcennější trofeje a to 
pohár a Cenu Fair play. V září 
jsme měli i  výjezd k  požáru 
trávy v katastru obce Předboj. 
V říjnu jsme vyjížděli v nočních 
hodinách do  obce Kojetice 
k požáru kontejneru. Poslední 
den v říjnu jsme vypomáhali 
v  Měšicích při výlovu ryb-
níka. Tato akce byla nejen 
úspěšná,ale i nezapomenutelná.

Členové SDH také absolvují 
různé kursy kde se zdokonalují 
v činnosti zachraňovat lidské 
životy a jejich majetek. Pokud 
byste měli chuť jim v  tomto 
pomáhat, staňte se členy SDH 
Líbeznice. Rádi vás přivítáme 
v našich řadách.
S přáním hodně zdraví, štěstí, 
úspěchů a spokojenosti v roce 
2010 Vás zdraví sbor SDH 
Líbeznice.

OHNI ZMAR

pokračování na pravé straně dole
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Nedávno jsem měl rozhovor se svojí švagrovou, která bydlí v Tišicích – Chrástu o tom, jak funguje kultura tam u nich. Jistě, nepořádají žádnou velkou akci 
ve stylu našeho Líbeznického posvícení, ale i přesto jsem byl docela překvapen tím, kolik se najde ochotných lidí, kteří se sami zapojí, vytvoří sdružení a pořádají 
akce, jejichž výtěžek používají na dobrou věc. Nečekají na to, až jim Kulturní výbor v jejich obci nějakou akci připraví. Požádal jsem proto svou švagrovou o článek 
do našeho zpravodaje, aby se i s námi podělila o to, jak to tedy chodí u nich v obci. Radek Kraus

Když jsem se s  rodinou před dvěma lety přistěho-
vala do obce Chrást (Tišice), nikoho jsem tam neznala 
a o samotné obci jsem věděla velmi málo. Samozřejmě 
postupem času se člověk seznámí s ostatními obyvateli 
a zjistí pár věcí o tom, jak se v obci žije a co se kde děje. 

Jako každá obec, má samozřejmě i ta naše, nějaké ty 
problémy – zápory. Je to např. kanalizace, která není 
v celé obci, nedodělané ulice vč. osvětlení a školka, která 
kapacitně bohužel nestačí apod. Ale jaké bylo mé překva-
pení, když jsem zjistila, že se v obci pořádá hodně akcí 
jak pro dospělé, tak hlavně pro děti. Zásluhu na akcích 

mají naše spolky, ať se jedná o Myslivecké sdružení, 
Klub seniorů, Obec Baráčníků, Klub chovatelů nebo 
Sbor dobrovolných hasičů a sportovce, co se však týče 
akcí pro děti, ty pořádá sdružení Tišické KLUBko. 
 
Toto sdružení založily „holky“ – maminky z  obcí 
Tišice, Chrást a Kozly, které se chtěly aktivně podí-
let na rozvoji obce a zejména na zlepšování podmínek 
pro aktivní využití volného času dětí z našich „spoje-

ných“ obcí. Proto připravují a organizují různé kurzy 
a akce hlavně pro děti, jako je např. Dětský den (vždy 
s nějakým podtitulem – aneb dnes se metrem proje-
dem, aneb celou ZOO projedem, atd.), Bramborový 
den, S lampionem za Kozlouchem (místní strašidlo), 
dětské burzy oblečení a sportovních potřeb, ale také 
třeba tradiční rozsvěcení vánočního stromku u OÚ. 
Všechny tyto akce i ty příští jsou uveřejněny na interne-
tových stránkách www.klub-ko.cz. Že není jednoduché 
tyto akce organizovat, to vím sama moc dobře, jelikož 
jsem několik let pracovala jako produkční v PR agen-
tuře a možná i proto umím o to více jejich práci ocenit.  
 
„Holky“ z Klubka však zapojují do akcí i všechny účast-
níky, kteří mohou přispět buď formou finanční nebo 
hmotnou tj. formou upečených dobrot do prodejních 
stánků a že by z toho měly nějaké finanční odškod-
nění za hodiny strávené mimo domov, to tedy roz-
hodně ne. Všechny získané peníze od sponzorů nebo 
rodičů jdou na dobrou věc – a tou je výstavba dětského 
hřiště, která je rozdělena do několika etap. Letos nám 
hřiště vzniklo a jsou na něm lavičky, houpačky a pro-
lézačka. Ale příští rok, se díky akcím, které KLUBko 
pořádá, už těšíme na „Vezírovu pevnost“ s klouzačkou.  
 
Pokud máme jen trochu času, tak se každé akce sami 
rádi zúčastňujeme a já sama přispívám i pečením do pro-
dejních stánků, jelikož si říkám, že je to to nejmenší, co 
můžu pro naše děti udělat a hlavně, je to pro dobrou věc! 

Radka Krausová, Tišice - Chrást
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KuLtuRa v tIšICíCh

Naši oslaveNci
srpen: Emil Pražan, Růžena Krpejšová, 

Věra Borková, Hana Demuthová  
září: Věnceslav Zajíček, Milouš Jedlička, 

Václav Hašek, Věra Srbová  
říjen: Zdenka Pánková, Marie Minariková, 

Jaroslava Šálková, Jan Jágerský, 
Jaroslav Musil, Václav Protiva   

listopad: Hana Kreisingerová, Naděžda Goszová, 
Eliška Kačírková, Jarmila Vokounová

Mohou být aKCE bEZ KuLtuRNího výboRu? Mohou.

Bramborový den

S lampionem za Kozlouchem

Dětský den

„váNoCE, váNoCE přICháZEjí…
Vážení spoluobčané, dne 20. 12. 2009 
ve 13.00 se na areálu zdraví uskuteční 
adventní dostaveníčko. Přijďte nasát 
slavnostní atmosféru zprostředkovanou 
vánoční besídkou žáků ZŠ Líbeznice a ZŠ 
Neratovice. Na zahřátí bude zajištěna 
horká medovina a svařák. Jistě si nenecháte 
ujít ani ostatní stánky s vánoční témati-
kou. Akce je pořádána na podporu Útulku 
pro zvířata v nouzi Mělník. V jejím prů-
běhu budou prodávány konzervy, jejichž 
koupí rozvrtíte ocásky pejsků a rozpředete 
kočičky bez domova.

...šťastné a veselé.“
váNoČNí pRoGRaM v KoStELE 
Sv. MaRtINa v LíbEZNICíCh
Na štědrý den ve 22 hodin zazní koledy 
a pastorely českých mistrů v podání Ko-
morního chrámového sboru  a trubačů 
rodiny Řápkovy z Bořanovic
Na Silvestra v 16 hodin bude tradičně pro-
vedena Rybova „Česká  mše vánoční“ pro 
sóla, orchestr, sbor a varhany za spoluú-
činkování mělnického sboru a hudebníků 
různých pražských těles

Obě akce řídí Lucie Stollová

výLEt SE SKauty

V sobotu 21. listopadu se vydalo Skautské 
středisko Willi Líbeznice, jako již něko-
likrát, na  výlet za  poznáním naší země. 
Nyní jsme navštívili hrad a zámek Staré 
Hrady, Výstavu automobilů Škoda v Mladé 
Boleslavi a Regionální muzeum v Mělníku. 
Hned ve Starých Hradech jsme byli přímo 
nadšeni. Téměř neznámý komplex, který je 
nyní soukromým majetkem rodiny Suků, 
ukrývá skutečný skvost ve formě prvorepub-
likových a poválečných  souborů  předmětů.  

V  jedné místnosti se nachází  vybavená  
kuchyně,  v další  pak  obchod typický  pro 
tuto  dobu  -  koloniál,  a nakonec  obchod 
s  kávou.  Pokud jste obdivovateli starých 
vah, žehliček, mlýnků na kávu, hmoždířů, 
forem na pečení, plecho-
vých dóz nebo dokonce 
prvorepublikových auto-
matů na cukrovinky, určitě 
si nenechte tuto jediněč-
nou sbírku uj ít . Staré 
Hrady byly ovšem velmi 
zajímavé i pro děti, které 
se v druhé polovině pro-
hlídky dostaly do pohád-
kového světa čarodějnic, 
skřítků a víl. Půda hradu 
je plná těchto zajímavých 
stvořeníček a k tomu ještě 
nás celou dobu provázela 
Čarodějnice Aurel ína , 
k t e r á  d o k á z a l a  d ě t i 
zaujmout a svým vyprávě-
ním navodila kouzelnou 
atmosféru pohádkových 
příběhů.
V Mladé Boleslavi  na nás 
č e k a l  v ý b o r n ý  o b ě d 
v   moderní , a le  útulné 
restauraci Muzea auto-
mobilů Škoda, chvilka 
pohody a relaxace u kávy 
a   dezertu a   prohlídka 
samotného muzea. Pokud 

byste chtěli zavzpomínat, v jakých vozech 
se jezdilo před lety, zastavte se někdy 
v Boleslavi! Někteří vzpomenou, že oni sami 
jezdili stařičkou Felicií, Spartakem, “tisí-
covkou” nebo “stovkou”, ostatní si jistě ales-
poň vybaví, že babička s dědou měli starou 
Octavii.  Z Mladé Boleslavi jsme zamířili 
na Mělník. V Regionálním muzeu jsme si 
prohlédli dětské kočárky a vozítka a Výstavu 
mechanických hraček a stavebnice Merkur. 
Příjemným zpestřením pro děti byla mož-

nost postavit si něco z této staveb-
nice, ale bohužel náš čas se krátil 
a my se museli vydat na cestu domů. 
Výlet se, myslím, všem líbil, jídlo 
nám chutnalo, a proto chceme tímto 
poděkovat paní Olině Opletalové, 
která všechno zaří-
dila a významně 
t a k  p ř i s p ě l a  k 
h l ad ké mu  prů-
běhu celého dne. 
Ta ké  d ě ku j e m e 
všem seniorům, 
kteří jeli  s  námi 
a pomohli nám tak 
tuto akci uskuteč-

nit - sami bychom náklady 
na dopravu jen těžko hra-
dili. A pokud byste se i Vy 
chtěli s námi vypravit za  
zajímavostmi naší vlasti, 

přidejte se k nám! Kam to bude , to ještě 
nevíme, ale určitě to bude na jaře.

Za “Tornádo” - oddíl rodinného skautingu
Václava Štikarová

Fasádní a míchací centrum

• ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY • 
•  BARVY •  DROGERIE •

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00

Mělnická 39
Líbeznice

mobil: 603 535 608

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 •

Miroslav Kostka • 
17. listopadu 1069, 
Neratovice
Tel.: 728 665 312

Ladislav Beran• 
Nedomická 481, 
Všetaty
Tel.: 728 918 329

Montáže topení, vody a plynu • Ústředního vytápění • 
Montáž elektrokotlů • podlahové vytápění včetně radiátorů, kotlů 
(tuhá paliva, zemní plyn, propan-butan), potrubí (ocel, plast, měď), kohoutů atd • Plynofikace rodinných 
domků včetně veškerého materiálu • Odpady, voda včetně van, WC, bojlerů, umyvadel, baterií.
vŠe podle vÝBěru ZákaZníka Zajistíme vložkování komínů, revize plynu, tlakové zkoušky
Cenové kalkulaCe provedeMe ZdarMa

naBíZí:


