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SLOVO STAROSTY✍TÉMA MěSíce

Zpravodaj obce Líbeznice 

Číslo 10 • Ročník 11
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Líbeznický
zpravodaj

Pojďte k volbám Vážení čtenáři,

hlavním motivem tohoto zpravodaje je pozvání 
k předčasným volbám. Nebudu využívat obecní tis
koviny ke své vlastní propagaci. Moje jméno se tu 
tentokrát objeví jen jednou – a to na konci tohoto 
úvodníku. Bez ohledu na to, jak volby dopadnou, 
vás na tomto místě chci jako starosta oslovit znovu 
příští měsíc. Mnoho lidí se mne na to opakovaně 
ptalo v souvislosti s mou kandidaturou do Posla
necké sněmovny. Pokud by mne kroužky do Sně
movny vynesly, rád bych novou roli spojil se staros
továním. Pokládám totiž za velmi důležité, aby si 
poslanci udrželi co nejtěsnější kontakt s realitou. 
Málokterá práce právě takové pevné zasazení do 
normálního života jako starostování v malé obci 
nabízí. Platu uvolněného starosty bych se ale v ta
kovém případě okamžitě vzdal. 

Pár vět bych přesto předčasným volbám chtěl 
ještě věnovat. Prosím, nenechávejte za sebe rozho
dovat jiné a využijte své právo volit. Před každými 
volbami říkají všichni politici, jak jsou důležité. Ony 
opravdu důležité jsou. Je to totiž příležitost, kdy 
můžete reálně ovlivnit další vývoj v zemi a tím pá
dem i další podmínky ke svému spokojenému živo
tu. Namítnete, že jeden hlas nic nezmění. Jenže 
celkové výsledky voleb dělá jedině součet všech 
jednotlivých hlasů. Takže i na vašem hlasu záleží. Je 
málo jen nadávat, když se k budoucnosti můžete 
sami vyslovit.

Přiznám se, že mě v posledních týdnech mnoho
krát rozladilo, když jsem z médií i úst lidí slyšel, jak 
v naší zemi nic nefunguje, všechno je špatně 
a všichni jsme zbídačelí. Takový soud neodpovídá 
skutečnosti. Nejsme na tom tak špatně. Svědčí 
o tom ekonomické ukazatele v porovnání s okolní
mi zeměmi a svědčí o tom především tvář našich 
obcí a měst. Mnoho míst se v posledních letech 
podařilo zrekonstruovat a vylepšit a lidem se tam 
žije lépe. Vím, mezi námi žijí lidé s velkými finanční
mi problémy. Naprostá většina společnosti se ale 
nemá hůře než před lety. Ze všeho nejvíc ale záleží 
na vlastním subjektivním hodnocení. Je snadné říct 
„všechno je špatně“, ale mnohem hůř se taková 
smutná věta vysloví, když se začnete bavit o zcela 
konkrétních podmínkách a věcech. V ten okamžik 
totiž vítězí rozum a nejen médii posilovaná negativ
ní emoce.

Kromě informací o volbách v tomto zpravodaji 
najdete také atraktivní zprávy o činnosti obecních 
strážníků, informace o obecních dopravních stav
bách a inspirovat se můžete hned několika pozván
kami.

Přeji krásný zbytek října a nezapomeňte přijít  
25. nebo 26. října k volbám.

V pátek 25. října a v sobotu 26. října proběh-
nou předčasné volby. V Líbeznicích se bude 
volit v Arše.

Hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin 
do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 
14.00 hodin.

Jedinou volební místností v Líbeznicích je 
Komunitní centrum Archa v Martinově ulici 
142 (v budově obecní knihovny a lékárny). 

Volit může každý občan České republiky, který 
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně  
18 let. V Líbeznicích mohou volit jen občané, kteří 
zde mají trvalé bydliště, a občané s platným volič-
ským průkazem.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdržíte do svých schránek nej-

později 1 den přede dnem voleb. V případě, že 
dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo zjistíte, 
že nemáte k dispozici všechny hlasovací lístky, je 
možné požádat ve volební místnosti o vydání nové 
kompletní sady hlasovacích lístků.

Číslo měsíce: 1647 – to je počet voličů v obci

ÚPrava 
HlasovacíHo 
lístku

Po obdržení úřední 
obálky, případně hlaso-
vacích lístků, vstoupíte 
do prostoru určeného 
k úpravě hlasovacích 
 lístků. Pokud byste se 
do tohoto prostoru 
ne ode brali, nemohli 
byste hlasovat.

V prostoru určeném 
pro úpravu hlasovacích 
lístků vložíte do úřední 
obálky jeden hlaso- 
vací lístek té politické 
strany, politického hnutí 
či koalice, pro kterou 
chcete hlasovat. Tím dá-

váte hlas ve prospěch vybrané politické strany, po-
litického hnutí nebo koalice.

Zároveň můžete na hlasovacím lístku vybrané 
politické strany, politického hnutí, koalice za-
kroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kan-
didátů uvedených na témže hlasovacím lístku vy-
značit, kterému z kandidátů dáváte přednost 
– komu nejvíce důvěřujete a chtěli byste, aby 
vaše zájmy zastupoval jako poslanec ve sně-
movně. 

Hlasování do Přenosné volební 
scHránky
Ze závažných (zejména zdravotních) důvodů mů-

žete požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územním ob-
vodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. V takovém případě k vám 
okrsková volební komise vyšle dva své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hla-
sovacími lístky.

-lv-

Dokončení na str. 3

Váš starosta

novinky 
v líbeznickýcH 
ulicícH
Začátek podzimu přinesl Líbeznicím hned ně-
kolik drobných i větších dopravních staveb. 
K větší bezpečnosti by měly přispět dva zvý-
šené přechody. Novou podobu dostala v prv-
ním úseku Seifertova ulice. A začala také 
výstavba bypassu před kruhovou křižovat-
kou u napojení na dálnici D8 ve Zdibech.

mělnická ulice
Od konce srpna přejíždějí řidiči přes zvýšený pře-

chod u Mazlíčka v Mělnické ulici. Novou zúženou 
podobu dostal také přechod pro chodce na křižo-
vatce Mělnické a K.H. Máchy. Pro obě opatření zís-
kala obec dotaci Státního fondu dopravní infra-
struktury ve výši tři sta tisíc korun.

„Hlavním cílem těchto dvou kroků bylo zajis-
tit větší bezpečnost na hlavní líbeznické silnici. Zá-
roveň by měl zvýšený přechod přispět k postupné-
mu omezení tranzitní dopravy v obci,“ vysvětluje  
1. místostarosta obce František Závorka a dodává: 

K volbám můžete přijít s celou rodinou. Foto -archiv-
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ROZHOVOR
o 30 radostí 
i starostí víc
Od druhého září se líbeznická mateřská ško-
la stará o 103 dětí. Stavbaři z čerstvě dosta-
věné a opravené budovy odešli a ředitelce 
mateřské školy a všem jejím kolegyním zača-
la práce. Co všechno se změnilo a jak vypadá 
práce s dětmi v nových podmínkách, to je 
téma následujícího rozhovoru s ředitelkou 
Martinou Podlipnou.

Co vnímáte jako nejvýznamnější pozitivní 
změnu spojenou s rozšířením budovy?

Nově vybudované třídy jsou prostorné a částeč-
ně vybavené novým nábytkem i hračkami. Díky sta-
vebním úpravám interiérů budovy se zvýšila bez-
pečnost děti a otevřel se prostor novým činnostem, 
které nebylo možné v nevyhovujících třídách pro-
vozovat. Tento fakt považuji za velmi pozitivní změ-
nu spojenou s rozšířením budovy.

 Upravená budova je v současné době ve všech 
ohledech vyhovující a zatím nic nepostrádáme. Stá-
le se snažíme prostory vybavovat novými věcmi 
a v tom nám pomáhají rodiče svými finančními 
dary, za které bych jim touto cestu ráda poděkova-
la jménem všech „obyvatel“ mateřské školy. 

Přibylo nových 30 dětí. Pozná se v organiza-
ci školky takové navýšení?

Rozhodně ano, organizace je vždy složitější s  kaž
dým větším navýšením kapacity. Musel se změnit 
dosud zaběhnutý režim a nově přizpůsobit organi-
zaci dne vzniklým prostorám a počtu dětí. Nové 
prostory nepřinesly změny jen pro děti, ale i pro 
nás. V souvislosti s tím se stále ještě snažíme „la-
dit“ organizaci tak, aby co nejlépe vyhovovala pro-
vozu školy.

Nezměnil větší počet dětí atmosféru ve 
školce?

Domnívám se, že nijak zásadně se atmosféra ne-
změnila. Děti v mateřské škole jsou stále spolu, 
mají k dispozici rozlehlé třídy a venkovní prostory. 
Samotné prostředí školy vytváří předpoklady pro 
důvěrnou a přátelskou atmosféru, ve které se děti 
cítí spokojeně. Starší děti pomáhají mladším 
v adaptaci na nové prostředí a nejmladší děti  v nich 
tak mohou vidět staršího sourozence.

S jakou pozitivní a s jakou negativní ode-
zvou na budovu i nový provoz se setkáváte 
u rodičů? 

Převážně jsou odezvy rodičů kladné. Nové  
prostory budovy oceňují hlavně rodiče, kteří své 
děti vodili ještě do staré budovy a mohou srov
návat.

Ve školce se nevyučují ještě žádné předmě-
ty. Jaký program vlastně děti mají? Dá se mlu-
vit o programu?

Určitě mluvíme o programu. Naše mateřská ško-
la má Školní vzdělávací program s názvem „Školka 
plná radosti“ a je zaměřený na metody prožitkové-
ho a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, kte-
ré jsou založeny na přímých zážitcích dítěte a větši-
nou jsou dětmi přijímány nejsnáze, neboť mají 
emoční podtext. Snažíme se vyhovět dětským po-
třebám, zájmům a schopnostem. Velký důraz kla-

Jak se vlastně proměnil provoz školky?

Samotný provoz mateřské školy se nijak výrazně 
nezměnil. Ke změně došlo v kapacitě jednotlivých 
tříd, kdy nám hygienické normy dovolují v jedné 
třídě z původních 25 dětí navýšit kapacitu na 28 
dětí, ve druhé třídě z 13 dětí na 28 dětí a ve třídě 
třetí z 10 dětí na 22 dětí. 

Děti se v současnosti vůbec nepohybují v su-
terénních prostorách. K čemu tyto prostory 
slouží teď a k čemu budou sloužit do budouc-
na?

V současné době suterénní prostory slouží jako 
šatna pro personál. Zároveň v bývalé malé dětské 
šatně připravujeme keramickou dílnu a v budouc-
nosti bychom do těchto prostor velmi rády umístily 
keramickou pec, abychom mohly keramiku zařadit 
i do dopoledních řízených činností, a stala se tak 
součástí našeho Školního vzdělávacího programu.

Architekt musel kvůli velikosti pozemku na-
vrhnout kompromisní prostor pro šatnu. Jak 
se s tím rodiče a děti sžívají?

Prostor pro šatnu je sice menší, ale děti ani uči-
telky s tím žádný problém nemají. Jako velmi pozi-
tivní vidíme oddělené místo na boty, díky němu 
zůstávají zbylé prostory u šatních bloků suché a čis-
té, což je při převlékání dětí velmi praktické. Místo 
vyhrazené k zouvání bot je poměrně malé a v ran-
ních hodinách, když rodiče vodí své děti do školky, 
je prostorově nedostatečné, ale jak jste již zmínil, 
díky velikosti pozemku je celý prostor šaten kom-
promisním. Z našeho pohledu je určitě lepší malá 
šatna a světlá prostorná třída než naopak. 

Je něco, co v nově upravené budově postrá-
dáte?

deme na estetickou výchovu. Neméně významné 
jsou hudebně pohybová výchova, pracovní a vý-
tvarná výchova. Děti svou prací přispívají k výzdobě 
celé budovy. Pro děti organizujeme množství nad-
standardních aktivit. Jedná se například o různé 
druhy zájmových kroužků, kulturní akce, jako jsou 
například divadelní představení v mateřské škole. 
Dále pak bezpečnostně preventivní programy ve 
spolupráci s obecní policií, karneval, vánoční besíd-
ky, slavnostní rozloučení s budoucími školáky, vy-
cházky a výlety za poznáním přírody a kulturních 
památek. Velké oblibě se těší týdenní pobyty dětí 
na horách s výukou lyžování a v letních měsících se 
zaměřením na přírodu s turistikou. 

Kolik v současné době školka zaměstnává 
lidí?

V současné době má mateřská škola 14 zaměst-
nanců. Z toho je osm pedagogů, jedna asistentka 
pedagoga a pět provozních zaměstnanců.

Od 2. září vaří i pro školku kuchyně základní 
školy. Pro obec to znamená provozní úsporu. 
Jak hodnotíte tuto změnu?

Tento model stravování je pro nás zcela nový 
a netroufám si tuto změnu po tak krátké době 
hodnotit. Mohu ale s naprostou upřímností ocenit 
vstřícnost a snahu zaměstnanců kuchyně základní 
školy, kteří se téměř ze dne na den museli přizpůso-
bit požadavkům na stravování předškolních dětí. 
Snažíme se ve spolupráci se školní jídelnou základ-
ní školy najít tu nejlepší cestu ke zdravé výživě pro 
děti v mateřské škole. 

Zásadní změnou školka prošla, přesto uva-
žujete ještě o nějakých vylepšeních? Co byste 
ráda ještě ve školce zrealizovala?

Stále je co měnit a zlepšovat. Tento školní rok se 
chceme hlavně zaměřit na dovybavení zahrady 
u budovy „Jeřabinka“. Moc rády bychom realizo-
valy stavbu altánu a další pískoviště.

A jednoduchá otázka na závěr: Co by měla 
podle Vás školka dát dětem na prvním místě?

Na jednoduchou otázku, jednoduchá odpověď: 
vytvořit dětem takové prostředí, ve kterém se mo-
hou plně soustředit a zdokonalovat se ve všem 
novém.            -ji-

I ředitelka si s dětmi ráda hraje. Foto -ma-

Ředitelka MŠ Martina Podlipná. Foto -ma-
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„Od počátku září jsme se ve stejné míře setkávali se 
dvěma naprosto odlišnými reakcemi. Podle jedněch 
by měl být zvýšený přechod vyšší, podle druhých by 
tam žádné zvýšení být nemělo. Jsem přesvědčen, 
že čas ukáže zvolené řešení jako nejlepší možné. 
Vyšší být nemohl kvůli velké frekvenci autobusů 
i provozu nákladních automobilů. Obtížné bylo ob-
hájit i současných 6 cm výškového rozdílu.“

Do poloviny října se ještě čekalo na vyzrání živič-
ného povrchu, aby bylo možné provést bílé vodo-
rovné značení. V sobotu 19. října byly tedy oba 
přechody v Mělnické ulici nově označeny.

Podmínkou získání dotace bylo také spojení 
obou přechodů bezbariérovou cestou. Proto také 
obec investovala do úpravy chodníku mezi křižo-
vatkami ulic K. H. Máchy a Bedřicha Smetany. „Ze-
jména před vjezdem do baru se zde tvořila s kaž-
dým deštěm obrovská kaluž. O blátě a sněhu ani 
nemluvím. Teď by se tu lidem mělo chodit o dost 
lépe,“ říká František Závorka. 

Hovorčovická ulice
Ve stejný den jako přechody v Mělnické dostal 

příslušné vodorovné značení i nový přechod  
v Hovorčovické ulici. „Tady bylo dopravní opatření 
opravdu nezbytné. Přechází tu denně mnoho dětí 
do školy. Teď by tu mělo být konečně bezpečněji,“ 
říká místostarosta Michal Doubrava a dodává: „Po-
divuji se nad tím, kolik rýh do asfaltu během krátké 
chvíle vytvořili rychle jedoucí řidiči. I to je důkazem, 
že tu je zvýšený přechod na místě.“

Dokončení ze str. 1

Investice do tohoto opatření zůstala zcela na 
obci. Stavbu obec připravovala už v loňském roce. 
Tehdy se ale do výběrového řízení na zhotovitele 
nikdo nepřihlásil.

seifertova ulice
Největší proměnou prošla Seifertova ulice v úse-

ku mezi Pražskou a Mělnickou ulicí. „Spolu s oby-
vateli okolních domů jsme hledali nejvhodnější ře-
šení. Současná podoba ulice je výsledkem několika 

debat nad projektem. Chtěli jsme především zajistit 
bezpečnější pohyb chodců, kteří tu zejména v zimě 
museli složitě uskakovat mezi auty,“ říká Michal 
Doubrava.

Novinkou je také celkové vyvýšení křižovatky 
s Pražskou ulicí. Právě takové úpravy komunikací se 
osvědčily v jiných obcích. Podle odezvy na toto ře-
šení v Líbeznicích by i při dalších souvislých opra-
vách komunikací mohly mít křižovatky kvůli větší 
bezpečnosti a zpomalení vozidel stejný ráz.      -na-

oPět sběrači kovů
Dne 13. září 2013 prováděli strážníci obecní po-

licie šetření k odcizení celokovové mříže kanálové 
vpusti, která byla odcizena v katastru obce Líbezni-
ce na okraji cyklostezky směrem na obec Bašť. Pro-
vedeným šetřením ve společnosti České sběrné 
suroviny – pobočka Líbeznice zjistili, že kovová mříž 
byla vykoupena pracovníkem sběrných surovin dne 
9. září 2013. Tuto pracovník sběrny hlídce OP dob-
rovolně vydal a dále předložil data osoby, která do 
sběrny mříž odevzdala. Tato osoba byla hlídkou OP 
následně předvedena k podání vysvětlení na úřa-
dovnu OP, kde jí po podaném vysvětlení byla ulože-
na bloková pokuta za přestupek proti majetku. 

zadržena Hledaná osoba 
Dne 16. září 2013 ve večerních hodinách v obci 

Bašť kontrolovala hlídka OP muže, který se v minu-
losti dopouštěl v katastru obce Líbeznice majetko-
vé trestné činnosti. Provedenou lustrací bylo hlíd-
kou zjištěno, že je na muže vydán Okresním 
soudem Praha východ příkaz k zatčení. Vzhledem 
k tomu byl muž předveden na OO PČR Odolena 
Voda, kde byl předán kolegům k dalšímu opatření. 

lidská lHostejnost
Dne 23. září 2013 přijali strážníci OP Líbeznice 

oznámení o muži, který leží na chodníku v ul. Měl-
nická nedaleko prodejny Tesco v obci Líbeznice. 
Strážníci na místě skutečně našli ležícího muže 
středního věku, který byl při vědomí a špatně dýchal. 
Prohlídkou zjistili, že muž užívá léky na astma. Na 
místo byla přivolána záchranná služba Středočeské-
ho kraje. Do příjezdu záchranné služby byl muži apli-
kován lék na dýchání a jeho stav se stabilizoval. Muž 
byl poté předán záchranné službě k ošetření. Udivu-
jící na výše uvedené události je fakt, že oznamova-
telkou byla místní spoluobčanka, které z autobusu 
telefonovala dcera o tom, že na chodníku někdo 

leží. Nikdo z procházejících a projíždějících na frek-
ventované komunikaci u Tesca si muže, který zde 
ležel cca 20 minut, nevšiml nebo nechtěl všimnout. 

nalezeno odcizené vozidlo 
Dne 27. září 2013 hlídka OP kontrolovala v obci 

Bašť v ul. za Vilou odstavené osobní motorové vozi-
dlo Peugeot, které stálo na trávníku. Při bližším ohle-
dání bylo zjištěno, že vozidlo má vypáčený zámek 
pravých předních dveří. Vzhledem k tomuto zjištění, 
byla hlídkou provedena lustrace vozidla, kdy bylo 
zjištěno, že vozidlo je vedeno v evidencích PČR jako 
odcizené. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, 
které bylo vozidlo předáno k dalšímu opatření.

oPět řidič Pod vlivem alkoHolu
V rámci noční hlídkové služby 11. října 2013 pro-

jížděla hlídka OP Líbeznice obcí Bořanovice, kde 
v 0.20 hod. zaregistrovala muže, který vyšel z míst-
ního hostince, nasedl do osobního motorového 
vozidla, se kterým se rozjel směrem k silnici I/9. 
Vzhledem k tomu, že jízda řidiče nasvědčovala 
tomu, že je pod vlivem alkoholu, byl řidič vyzván 
k zastavení, a to za použití výstražného zvukového 
a světelného zařízení modré barvy. Řidič vozidla na 
toto nereagoval a pokračoval zvýšenou rychlostí 
v jízdě. Hlídka poté uvedené vozidlo předjela a za-
stavila. Jeho řidič byl vyzván k předložení dokladů 
a k provedení dechové zkoušky, která ukázala hod-

notu 2,15 promile alkoholu v dechu. Na místo byla 
přivolána hlídka OO PČR Odolena Voda, která si 
muže převzala. Muž je podezřelý z přečinu ohrože-
ní pod vlivem návykové látky, za který mu v případě 
uznání viny hrozí odnětí svobody až na jeden rok 
nebo peněžitý trest. 

stovkou v obci 
Dne 15. října 2013 prováděli strážníci OP Líbezni-

ce pravidelné měření rychlosti v obci Bašť v ulici 
Hlavní, kdy ve 14.00 hod. zastavili řidiče vozidla, 
kterému byla naměřena rychlost 99 km/h. Řidič 
předložil hlídce OP na výzvu doklady a ta jej násled-
ně poučila o tom, že se dopustil přestupku a jeho 
jednání – překročení rychlosti v obci o více než  
40 km/h – bude i s důkazy postoupeno místně pří-
slušnému odboru dopravy. Po tomto poučení řidič 
hlídce OP sdělil, že mu je nevolno, cítí tlak na  prsou, 
má kolapsové stavy, a proto jede rychle do nemoc-
nice. Vzhledem k jeho „vysvětlení“ byla na místo 
přivolána Záchranná služba Středočeského kraje 
s lékařem, která muži na místě provedla vyšetření. 
Lékařka záchranné služby hlídce OP uvedla, že je 
muž v pořádku a je schopen další jízdy. S řidičem 
bylo na místě sepsáno oznámení o přestupku, které 
bylo postoupeno Městskému úřadu Brandýs nad 
LabemStará Boleslav, kde výše uvedenému řidiči 
v případě uznání viny hrozí zákaz činnosti od šesti 
měsíců do jednoho roku.       Rudolf Sedlák

Netradiční „vysvětlení” řidiče závodníka 
prověřili záchranáři. Foto OP

Práce na Seifertově ulici. Foto -mk-

OBECNÍ POLICIE

Alkohol za volantem se v našem okolí 
nevyplácí. Foto OP
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TÉMA

Blahopřejeme říjnovým jubilantům: Satýnková 
Marie – 70 let, Petržílková Anna – 70 let, Holub 
Jaromír – 60 let.

BLAHOPŘÁNÍ

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

MÍSTOPIS

ulice milana 
korejse
Milan Korejs se narodil v Líbeznicích v roce 
1921 v prostředí učitelské rodiny, kde se ma-
lovalo, muzicírovalo, zahradničilo, sportova-
lo a včelařilo. Studoval reálné gymnázium. 
Když jej ukončil, nastalo složité období  
II. světové války. Němci uzavřeli české vyso-
ké školy, a tak všestranně nadaný student 
nemohl pokračovat v dalším studiu. Ke vší 
smůle byl ročník 1921, kterému hrozilo totál-
ní nasazení v Říši.

Milan nastoupil do zaměstnání v nemocnici 
Na Bulovce jako mzdový účetní. Byl 27. květen 
1942 – pracovní den jako každý jiný, krásný májový 
čas a nic nenasvědčovalo o jeho osudovosti. Přesto 
právě tento den zasáhl těžce do životů řady lidí. 
Před polednem v zatáčce v blízkosti nemocnice do-
šlo k atentátu na SSObergruppenführera Reinhar-
da Heydricha.

Bombový útok Heydrich přežil a těžce zraněného 
jej převezli do nemocnice Na Bulovce, kde byl opero-
ván. Milan Korejs byl pověřen podat zprávu o jeho 
hospitalizaci K. H. Frankovi. Frank na ni reagoval vel-
mi agresivně. V nemocnici Němci nastolili velmi přís-
ný režim. Jednalo se však jen o předehru k teroru, 
který český národ a české vlastence teprve čekal.

Pro Milana Korejse byla situace o to složitější, že 
sám ukrýval doma v Líbeznicích člověka, kterého 
pronásledovalo gestapo. V případě vyzrazení by jej 
i jeho blízké čekal jistý trest smrti. Přesto díky odva-
ze jeho a jeho rodiny tento člověk válku přežil. Vá-
lečné události pro něj byly tak silným a nezapome-

Ulice Milana Korejse. Foto -mk-

nutelným zážitkem, že jej provázely celým životem 
a často na ně vzpomínal.

II. světová válka skončila. Lidé se vraceli k nor-
málnímu předválečnému životu, ke své práci i ko-
níčkům. V obci byly obnoveny společenské aktivity, 
které válka utlumila úplně nebo je zásadně omezi-
la. Mezi činorodými lidmi v obci Milan nikdy nechy-
běl. Pomáhal, kde jen bylo třeba. Věnoval se s pl-
ným nasazením líbeznické ochotnické scéně, 
ve které působil jako režisér. Představení místního 
ochotnického spolku byla vyhlášená. Hlediště ne-
stačilo zájmu veřejnosti, a tak sál U Čiháků, kde 
soubor působil, přestal stačit. Představení se pře-
stěhovala do velkého sálu U Tišnovských. Divadelní 
soubor tehdy měl 25 členů. Mezi úspěšná předsta-

vení patřila hra Velmi štědrý večer od Vratislava 
Blažka. Měla několik vyprodaných repríz. Divadlo 
hrála i Milanova pohledná manželka Jarka, která 
mu byla vždy oporou.

Milan Korejs také maloval. Fascinovaly jej motivy, 
které nacházel v přírodě. Tvořil výhradně pro radost 
svou i svých přátel. Věnoval se zahrádkaření a byl 
i vynikajícím včelařem. Měl však ještě jednoho velké-
ho koníčka, kterým byl sport. Inicioval vznik Areálu 
zdraví. Do konce života hrál rád stolní tenis. Zkrátka 
jeden bohatě naplněný lidský život. Dne 18. 5. 2009 
Milan Korejs zemřel. Nesmazatelně se však natrvalo 
zapsal do historie Líbeznic.

Hana Závorková, ředitelka  
Oblastního muzea Praha-východ

reakce
Pan Josef Tišnovský reagoval na obecním 
webu www.libeznice.cz na odpověď paní 
Ludmily Horáčkové v rozhovoru otištěném 
v posledním čísle Líbeznického zpravodaje.

Vzhledem k tomu, že v Líbeznickém zpravodaji 
ani na webu žádnou „cenzuru“ neuplatňujeme, 
zveřejnili jsme jak názor paní Ludmily Horáčkové 
bez redakčního zásahu, tak nyní zveřejňujeme ná-
zor inženýra Tišnovského: 

V Líbeznickém zpravodaji jsem četl rozhovor 
s paní Horáčkovou, která se vyjadřovala k fasádě 
Divadla kouzel. Fasáda se jistě nemusí líbit kaž
dému, ale účelem jejího vzhledu je propagovat Di
vadlo kouzel pana Kožíška. Musím říci, že příchod 
pana Kožíška ohromně pozvedl nejenom náš ob
jekt, ale uvedl ve známost i Líbeznice jako celek 
a za to jsem panu Kožíškovi nesmírně vděčný. 
Budu rád, když tento názor uveřejníte v příštím vy
dání Líbeznického zpravodaje, protože Líbeznický 
zpravodaj by měl odrážet názory všech stran.

S pozdravem Josef Tišnovský

Dovolujeme si jen doplnit, že paní Ludmila Ho-
ráčková ani redakce v zářijovém čísle Líbeznického 
zpravodaje nikterak nekomentovaly ani nezpo-
chybňovaly přínos aktivit Pavla Kožíška pro Líbezni-
ce a jejich publicitu.   redakce

líbeznické 
výtvarné naděje
Dne 8. října převzaly v krásných prostorách 
Emauzského kláštera dvě šikovné žákyně lí-
beznické školy ocenění v celostátní výtvarné 
soutěži Šťastné stáří očima dětí. 

Markétka Štrynclová (2.A) se umístila na 2. mís-
tě a Kateřina Kovářová (2.A) na 4. místě. Diplomy 
a hezké ceny děvčata převzala z rukou náměstka 
ministra práce a sociálních věcí ČR Pavla Čáslavy 
a akademického malíře Kristiana Kodeta.

Šárka Mišurcová

ZŠ a ZUŠ Líbeznice přijme vedoucí školní  
jídelny. Středoškolské vzdělání v daném 
oboru je podmínkou. Praxe vítána. Více  
informací na telefonním čísle: 283 981 085, 
731 564 456.

Děkuji

Mgr. Ivana Pekárková – ředitelka školy

Základní škola 
a Základní umělecká škola Líbeznice
Měšická 322, Líbeznice, 250 65

Úspěšné malé výtvarnice z Líbeznic. Foto -šm-

POZVÁNKA
začátek adventu v líbeznicícH
Kulturní výbor obce Líbeznice zve v neděli  

1. prosince 2013 od 11.00 hodin na Vánoční  
trhy, které se uskuteční na Mírovém náměstí  
v prostoru u kostela. Ve stejný den v 17.00 hodin 
proběhne na tradičním místě slavnostní rozsvíce 
ní Vánočního stromu se společným zpěvem koled 
a v 18.00 hodin začne v kostele sv. Martina ad-
ventní koncert. 
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
doPravní 
doPoledne mc 
lodička
Ve čtvrtek 3. října 2013 se po 9. hodině ráno 
proměnil Areál zdraví v Líbeznicích v rejdiště 
malých delikventů.

Ani velmi nízké, téměř mrazivé, teploty nezabrá-
nily malým motoristům, aby se účastnili akce, kde 
se porušení pravidel netrestá bodovým systémem, 
předjíždět ostatní motoristy lze zleva i zprava a vítě-
zem je každý zúčastněný. Dokonce byl nutný pří-
jezd příslušníka z řad policie. Ne, nejedná se o krimi 
zprávu, to si jen dali sraz kluci a holky na svých od-
rážedlech v rámci akce Dopravní dopoledne organi-
zované MC Lodička. Děti si užily dopoledne plné 
zábavy, soutěží, úkolů a samozřejmě také závodění.

Zlatým hřebem dopoledne byl příjezd velitele 
Obecní policie Líbeznice Rudolfa Sedláka s policejní 
motorkou a především možnost se na motorku po-

sadit a na chvilku se na svět podívat ze správné 
strany zákona.

Všechny děti si s sebou domů odnesly mimo 
krásných zážitků také perníkové medaile, řidičské 

Nejmladší řidičky a řidiči. Foto Martina Konvičková

netradiční 
dráčkiáda
Mračí se tu mračí, dvě semínka dračí… a mra-
čila se pořádně!

Přestože dne 17. října lilo jako z konve, skalní 
příznivci „Lodičky“ proběhli mezi kapkami deště, 
aby si za zvuku nových říkanek a vůně kávy v pro-
storách KC Archa, složili dračí puzzle, našli dračí 
rozdíly, rozhýbali zápěstí díky dračím omalován-
kám, spojovačkám a v neposlední řadě vytvořili 
vlastního dráčka Mráčka.

Během tvůrčího řádění těch nejmenších ma
minky usušily, co se dalo, a již před barevným 
podzimním polednem si vítr v rukách dětí pohrá-

Pestrobarevný výsledek Dráčkiády. 
Foto Martina Konvičková

POZVÁNKY
líbeznická stonožka srdečně 
zve na:
TANečNí Večery PrO DOSPěLé
– kurz společenského tance pro ty, kteří si chtě-

jí oprášit své znalosti a dovednosti nebo se naučit 
pár základních standardních a latinskoameric-
kých tanců. Tančit se bude pod vedením zkuše-
ných tanečních mistrů každou neděli od 18.30 do 
20.00 hodin v tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice, začí-
náme již 3. listopadu 2013. Cena: 2900 Kč za pár. 
Kapacita je omezena.

KUrZ VýrOby ADVeNTNíHO VěNCe
– tvůrčí dílny pod vedením zkušené floristky 

Šárky Kettnerové proběhnou v prostorách KC Ar-
cha v sobotu 30. listopadu 2013 v 10.30 a 13.30 
hodin. Cena: 250 Kč za věnec.

KrOUžeK ŠiKOVNé PrSTíKy
– zábavné společné tvoření pro rodiče s dětmi 

ve věku 1–3 roky pod vedením šikovné maminky 
Martiny Konvičkové. Kroužek bude probíhat kaž-
dé úterý od 9.30 hodin v KC Archa. Cena 600 Kč 
za 10 lekcí (včetně herny).

mc lodička zve v listoPadu na 
veselé čtvrtky:
PSí DObrODrUžSTVí 
– hraní, mazlení a výcvik ohromně hodných 

psů představí dětem a rodičům odbornice na ca-
nisterapii paní Iva Sieberová. Setkání se uskuteční 
14. listopadu od 9.30 v KC Archa. Vstupné 80 Kč.

bATOLeCí bOJOVKA 
– akční procházka se zábavnými úkoly čeká ro-

diče s dětmi 28. listopadu v Areálu zdraví. Akce 
začíná v 9.30 hodin. Vstupné 60 Kč.

Více informací ohledně připravovaných akcí 
najdete na www.stonozka.net.

Stonožka Líbeznice, o. s. velice děkuje ro-
dině Ehrenbergerových z Líbeznic za věnová-
ní stavebnic a hraček dětem z MC Lodička 
a rodině Zemanových z Čakovic za rozšíření 
úložných možností v KC  Archa.

Podzimní 
líbeznický 
bazárek
V sobotu 28. září 2013 ve 
13 hodin se již po třetí ote-
vřely dveře tělocvičny ZŠ 
Líbeznice, aby opět přiví-
taly všechny účastníky Lí-
beznického bazaru. 

I tentokrát se zde dalo za-
koupit téměř vše, co naše ra-
tolesti potřebují (nebo nepo-
třebují, ale chtějí), plínkami 
počínaje a menšími motorový-
mi vozidly konče. Pro menší 
děti bylo možné vybírat z ne-
přeberného množství obleče-
ní, ať už různé módní outfity či jen tolik potřebné 
tepláčky na zahradu, a to vše za lidové ceny. Přes-
tože jsme zaznamenali trochu menší zájem kupují-
cích, věříme, že tomu tak bylo jen díky téměř letní-
mu počasí a probíhajícímu Vinobraní.

Děkujeme všem maminkám (a samozřejmě také 
tatínkům, babičkám či dědečkům) za jejich podpo-

ru a aktivní účast a těšíme se na další setkání. Dou-
fáme, že i pro vás je Bazárek nejen možností na-
koupit či prodat již nepotřebné dětské věci, ale 
také příležitostí pro setkání při kafíčku a domácím 
zákusku a pro několik hodin oddechu od všedních 
starostí.

Jana Karasová

Hlavní organizátorky byly v pozoru. Foto -mk-

val s třepetalkami i dráčky mířícími do svých do-
movů k dobrému obědu. Šárka Šádková

průkazy, diplomy a jiné památky na tento báječný 
den. Za krásné dary patří poděkování také našim 
sponzorům: České spořitelně a Policii ČR.

Jana Karasová
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NOVĚ OTEVŘENÉ KOSMETICKÉ 
STUDIO V HUSINCI-ŘEŽI

BONITA BEAUTY STUDIO
Slunečná 273, 260 58 Husinec-Řež

www.bonita-studio.cz

Nabízíme nejmodernější kosmetickou péči pro ženy i muže přírodními 
kosmetickými značkami PEVONIA, DECLEOR a LE CHÉRVE LE CHATON.

Provozní doba:
Pondělí – Pátek, po předchozí telefonické domluvě

MOBIL
777 304 708

KAŽDÁ 
ŽENA MŮŽE 
BÝT KRÁSNÁ

GARÁŽOVÁ VRATA

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel. / fax: +420 272 700 252

tel.: +420 266 310 449
GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz

www.vasevrata.cz

VJEZDOVÉ BRÁNY · PLOTOVÉ SYSTÉMY

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice

· POHONY VRAT A BRAN · PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE 
· MARKÝZY · ZÁVORY · HLINÍKOVÉ PERGOLY

Hledám ke koupi dům nebo byt  
v okolí Líbeznic do 15 km. 

Možno hotovostní platba.

Za každý tip moc děkuji.

 Tel.: 604 370 077
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D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz 
www.dkgips.cz

Co nabízíme:
•	suchá	výstavba
•	tepelné	izolace	a	folie
•	fasády	a	zateplení
•	stavební	řezivo,		

OSB	a	QSB	desky
•	plastová	okna,		

okenní	sítě	a	žaluzie
•	dveře,	obložky
•	plovoucí	podlahy
•	nářadí	(ruční i elektro)
•	služby	(doprava, montáž,  

poradenství, zápůjčky aj.)
...těšíme se na vaši návštěvu

STAVEBNINY

FAST Baranek A 1,5 mm
Akrylátová	omítka	dodáva-	
ná	v	podobě	pasty.	Uvedená	
cena	platí	pro	dekory:	A01,	
A04,	A10,	B01,	B13,	B34,	
C07,C31,	C25,	C52,	D28,	
D40,	D53.	
Spotřeba: 2,5 kg/m2

Balení: 15 kg 

FAST Granit Quarzo
Mozaiková	omítka	se	nej-
častěji	používá	na	sokly	bu-	
dov.	Skvěle	odolává	povětr-
nostním	vlivům.	Vyznačuje	
se	zvýšenou	odolností	vůči	
znečištěnému	ovzduší,	vy-	
sokou	stálostí	a	je	omyva-	
telná,	paropropustná	a	povr-	
chově	hydrofobizována.	
Spotřeba: 3,5 kg/m2

Balení: 15 kg 

FAST Special M
Lepící	a	stěrková	malta	
k	lepení	polystyrenových	
desek	v	kontaktním	zate-	
plovacím	systému.	
Spotřeba: cca 3,5 kg/m2 

 (lepení)
 cca 3,5 kg/m2 

 (stěrkování) 
Balení: 25 kg 

Společnost	FAST	se	více	
než	20	let	zabývá	výrobou	
stavební	chemie	a	kom-
pletních	zateplovacích	
systémů	z	polystyrenu	
a	minerální	vlny.

V	rámci	naší	nabídky	u	nás	naleznete	pas-
tovité	a	minerální	omítky	FAST,	ale	také	le-	
pidla	na	polystyren	a	minerální	vatu	FAST	

special.	Díky	našemu	plně	vybavené	mí-
chacímu	centru,	je	možné	připravit	finální	
omítky	nejpozději	do	druhého	dne.	
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Kalendář akcí  
pro rok 2013

 30. 11.  Vánoční trhy, koncert 
v kostele sv. Martina

 24. 12.  Vánoční punč

centrum
volného
času
MĚŠICE

Průběžně otvíráme 
NOVÉ  kurzy  PlaVáNí!

CVČ baví 
a vzdělává

kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 4 let s rodiči 
 kurzy pro skupinky samostatně plavajících dětí 
od 4 do 6 let  nerezový bazén pouze pro organizo-
vané činnosti  nadstandardní vybavení plavecký-
mi pomůckami   prostorné šatny se vším komfor-
tem  útulné zázemí  možnost nahrazování všech 
omluvených lekcí v rámci kurzu  dohled na souro-
zence v herně s dozorem

Další zajímavý program  
pro všechny věkové kategorie
cvičení  tancování  jóga  pilates  kung fu a tai 
ji  aquaerobic  hudebka  keramika  jazyky  
počítačová gramotnost  předporodní příprava a 
mnoho dalšího   

navíc co-working – možnost hodinového proná-
jmu kancelářského místa  přednášky a semináře 
 jednorázové akce  víkendový pronájem bazénu 
i dalších prostor  kavárna s výbornou kávou a dal-
ším občerstvením  výstavy

více na   www.cvcmesice.cz

MíSTa v kUrZecH Si MŮŽeTe reZervovaT on-Line 
na www.cvcmesice.cz  v ZÁLoŽce PLavÁní

VAŠE
KANCELÁŘ
V MĚŠICÍCHing

cowork




