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Líbeznický
zpravodaj

Líbezničtí baráčníci sLaví 80 Let Milí čtenáři,

závěr května se odehrává ve znamení stavební-
ho ruchu. Dokončují se úpravy prostranství před 
školou a ulic Školské a Sportovní. Stal se dokonce 
malý zázrak. Podařilo se přesvědčit kraj, aby spravil 
část Měšické ulice od kapličky až po nový zvýšený 
přechod u Zlonínské ulice. Tloukli jsme na dveře 
tak dlouho, navíc plakali a zdůrazňovali, že je teď 
i díky dojednané dopravní uzavírce a souběhu pra-
cí nejlepší příležitost, až jsme pro opravu cesty ke 
škole dostali zelenou a hlavně krajská Správa 
a údržba silnic uvolnila potřebné peníze. Do po-
slední chvíle to vypadalo, že budeme na opravu 
další roky čekat. Je tu tedy naděje, že by se další 
část obce dala celá do pořádku.

 Zároveň se v květnu rozběhl projekt MAS Nad 
Prahou, který do Líbeznic přinese nové autobuso-
vé zastávky. Z nich by měly už od srpna jezdit 
všechny autobusy v systému Pražské integrované 
dopravy. Už teď se ale dočtete, co všechno by tato 
změna mohla přinést. Zároveň připravujeme veřej-
nou prezentaci, která se uskuteční ve středu  
4. června 2014 od 18 hodin v Divadle kouzel Pavla 
Kožíška.

Další volby v Líbeznicích dopadly tradičně odliš-
ně od celorepublikového průměru. Nejvíce hlasů 
u nás dostali pravicoví kandidáti do Evropského 
parlamentu. Ti levicoví naopak propadli.

Obdržel jsem nedávno anonymní dopis, ve kte-
rém mě pisatel vyzýval k úsporám na papíře toho-
to zpravodaje. Zarazilo mě, proč taková výzva ne-
byla podepsaná. Nic na tom přece není. Do téhle 
chvíle tomu nerozumím. Přestože se na anonymy 
ve slušné společnosti nereaguje, udělám v tomto 
případě výjimku. Už při změně papíru jsem se tis-
kárny ptal, jestli bychom nemohli přece jen vychá-
zet na nějakém lacinějším papíře. Tvářili se tehdy 
dost nešťastně a vysvětlovali, že lacinější papír by 
sice mohli nabídnout, ale úspora by byla při sou-
časných cenách tak 100 korun měsíčně. Hůře by 
se jim přitom tisklo. Nemám ani trochu černé svě-
domí, že jsem se nechal přesvědčit. Finanční rozdíl 
se už několikrát vrátil díky inzerci, o kterou je teď 
větší zájem.

Už v minulém čísle jsem nabízel všem novinář-
ským talentům mimořádnou příležitost rozvíjet své 
nadání v redakci zpravodaje. Zaznamenal jsem bo-
hužel jen jednu nesmělou reakci, která zatím 
nemá pokračování. Proto se odvažuji nabídku ještě 
jednou zopakovat na titulní straně. Líbeznickému 
zpravodaji by určitě nové dobře naostřené pero 
prospělo. Stačí kontaktovat obecní úřad.

Krásné jarní dny přeje

Číslo měsíce: 24 % – taková byla volební účast 
v Líbeznicích při letošních volbách do Evropského 
parlamentu (celorepublikový průměr byl jen 18 %)

Sobota 17. května 2014 měla být nablýska-
nou oslavou 80. narozenin Obce baráčníků 
v Líbeznicích. Blesky ale byly snad to jediné, 
co scházelo. 

Po celé odpoledne a velkou část večera lilo jako 
z konve. Venkovní část programu tak měla hodně 
mokrý a improvizovaný průběh. Průvod s kyticemi 
se musel obejít bez vlajek. Ty ale v bohaté míře na
hradily pestrobarevné deštníky. Slavnostní hudba 
průvodu přesto nechyběla. Rodinu Řápkových 
z Bořanovic a jejich žestě totiž nezastavily ani kapky 
deště. Vystoupení tanečníků z Jinonic se konalo ne
tradičně pod stanem a publikum se naopak dívalo 
zpod deštníků. Výkon to byl v chladném a vlhkém 
počasí v skromných letních kostýmech přímo hrdin
ný. Všechno ostatní se přeneslo pod střechu Pizze

rie U Kouzelníka. O to vroucnější a hřejivější pak 
bylo vystoupení ředitele líbeznické ZUŠ Romana 
Novotného a jeho dvou muzikantských přátel se 
staropražskými písničkami i vystoupení Piňakolády.

Rozhodně ale přes všechnu nezbytnou improvi
zaci nechyběla celému programu dobrá nálada. 
A hlavně nechyběly pověstné baráčnické koláče. 
Pro ně žádal starosta obce během svého slavnostní
ho projevu zvláštní ochrannou známku. Vyzdvihl 
ale především, že v době negativních zpráv, které 
se hrnou ze všech médií, zůstávají aktivity a setká
vání baráčníků stále optimistickým a pozitivním 
ostrovem. Vyzval také všechny, aby se i do dalších 
80 let vrhali s nezlomnou energií.

Tu všichni líbezničtí baráčníci projevovali už při 
tancích a večerní zábavě s Čeným baronem.

-mk-

Slavnostní průvod baráčníků za deště. Foto Petr Zaremba

Dokončení na str. 3

z historie
vznik baráčnictva
Baráčnická myšlenka vznikla v 70. letech 19. sto

letí v Kolíně, kde se utvořila stolní společnost, jejíž 
členové se rozhodli navázat na nejlepší tradice čes
kého národa. Tato společnost drobného českého 
lidu, řemeslníků, zemědělců apod. se scházela 
v malém hostinci na někdejším kouřimském před

městí Kolína, který nesl název „U Šlejtrů“, později 
byl přejmenován na „Baráček“. 

Vlastenecký spolek dosáhl v krátké době značné 
obliby v lidových vrstvách jako protiklad k různým 
měšťanským besedám a dámským kroužkům své 
doby, které vystavovaly na obdiv svou peněžní 
dobročinnost. Roku 1880 je doložen vznik první 
obdobné baráčnické společnosti v PrazeDejvicích. 

Váš starosta
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ROZHOVOR
„vLast je jako 
matka – na tu se 
taky nevykašLeš, 
když je jí zLe.“
Dávno jsme si zvykli na to, že se mezi líbez-
nickými občany skrývají výjimečné osobnos-
ti. Jednou z nich je také potomek rodiny rus-
kých protikomunistických emigrantů Alexej 
Kelin. 

Přestože se on sám narodil v Československu, 
k Rusku má stále pevnou vazbu. Jeho otec byl 
donský kozák a do Československa se přestěhoval 
s dalšími protibolševistickými emigranty díky po
moci První republiky. Za totality byl Alexej Kelin 
sám aktivní v protikomunistickém odboji. Až do 
revoluce pomáhal do Sovětského svazu pašovat 
zakázanou literaturu. Byl tak vlastně nepohodlný 
na dvakrát. Aktivitám směřujícím k demokratizaci 
současného Ruska se věnuje i v současnosti. Proto 
také často vystupuje i v souvislosti s děním na 
Ukrajině. Nedávno se stal členem Rady vlády pro 
národnostní menšiny.

Narodil jste se v Československu. Cítíte se 
více Rusem či Čechem?

Z otcovy strany jsou mými předky Kozáci, Ruso
vé ba i jedna praprababička z Turecka (což byl 
v dobách válek Kozáků s muslimy obvyklý suvenýr, 
dovážený z ciziny). Matka se narodila v rodině čes
kého ředitele konzervatoře v Kyjevě, který odjel do 
Ruska, spolu s kolegou a houslistou Ševčíkem, na 
pozvání slavného českého dirigenta Nápravníka 
z petrohradského Mariinského divadla. Děd se na
rodil v Salzburgu, kde jeho otec působil v Mozar
teu, byl kolegou Dvořáka v orchestru Prozatímního 
divadla, který dirigoval Bedřich Smetana. Takže se 
pokládám za člověka vyznávajícího základní hod
noty evropské demokracie. 

Doma jste mluvili rusky. Proč ve vás otec bu-
doval tak pevnou vazbu k zemi, z níž musel 
odejít?

Otec se z Ruska nevystěhoval, ale opouštěl je 
„se zbraní v ruce“ za velice dramatických okolnos
tí a stejně jako jeho mladí kolegové to vnímal jako 
dočasnou porážku rodící se demokracie v Rusku. 
Kozácké jednotky se po evakuaci z Krymu ocitly 
v internačním táboře na ostrově Límnos. Odtud se 
skupině studentů podařilo uniknout a přemístit se 
do Istanbulu, kde se živili příležitostnými pracemi. 
Díky Masarykově „Ruské pomocné akci“, která 
umožnila vybraným ruským studentům dokončit 
studia v ČR, se skupina mladých studentů, vyhnan
ců bez občanství a lidských práv vrátila díky šle
chetnému rozhodnutí Masarykovy mladé republi
ky zpět do civilizace. Připravovali se, v souladu 
s myšlenkami TGM a premiéra Kramáře, na návrat 
do osvobozeného Ruska, kde měli se znalostmi 
a zkušenostmi získanými v ČSR napomoci budová
ní demokratického státu, který by byl spolehlivým 
a spolupracujícím partnerem ostatních demokra
tických zemí. Můj otec byl přijat na lékařskou fa
kultu Karlovy univerzity a absolvoval ji s červeným 
diplomem. Poté, co se ukázalo, že návrat do Ruska 
zůstane jen zbožným přáním, pochopili, že jejich 
nová vlast je zde. V tomto duchu vychovávali i své 
děti. Nicméně stesk po opuštěném domově, za
vražděných a vězněných příbuzných se proměnily 

v neopětovanou lásku a ta bývá až patologická. 
Otec celý život věřil, že se Rusko jednou stane svo
bodnou zemí, kam se jeho potomci vrátí. Snažil se 
proto, abychom neztratili ruský jazyk.

Snažíte se léta podporovat rozšíření demo-
kratičtějších poměrů v Rusku. Není to ale tak, 
že se Rusko pro demokracii nehodí a demo-
kracie zase pro Rusko?

Kdybych tomuhle pesimistickému pohledu uvě
řil, užíval bych si v poklidu penze, rýpal se v za
hrádce, plavil po mořích a užíval si posledních let, 
které mi zbyly, v zemi, která se postupně stává 
svobodnou. Je zázrak, že se po té děsivé stratocidě 
a třech pokoleních formovaných totalitním státem 
stále ještě v Rusku najde cca 15 % lidí, kteří si váží 
svobody jako základní hodnoty. Ani u nás zdaleka 
nejsme vnitřně svobodní a zralí pro demokracii. Ta 
se nedá zavést dekretem, k té se dá dojít evolucí 
a výchovou od dětství. Vzpomeňte na povzdech 
TGM nad mentalitou společnosti, zděděnou 
po monarchii. 

Aktivně vystupujete v souvislosti se situací 
na Ukrajině. Vidíte dnes nějaké dobré výcho-
disko?

Na dobré východisko je dnes už pozdě. Bylo pro
lito již mnoho krve a vyprovokováno mnoho zloby 
a nenávisti. Na zneužití negativních lidských vlast
ností se dá dělat geopolitika velice snadno a s mi
nimálním úsilím či náklady. Jen se zatím nikdo ne
poučil z historie, že se za každý krátkodobý zisk 
platí mnohonásobně vyšší cena a platí jí ještě ně
kolik dalších generací.

Hovoří se o mocenských ambicích Vladimíra 
Putina. Není to ale jen hra západních médií?

Hra západních médií je samozřejmě přítomna. 
Jenže daleko podstatnější je situace vládců Ruska: 
Putina, vysokých důstojníků tajných služeb a mi
liardářů, kteří se vzájemně podporují. „Sedí na 
tygru“ a s toho nelze beztrestně slézt. Ekonomická 
situace Ruska je dost zoufalá. Průmysl a zeměděl
ství vybudované za SSSR jsou v troskách a země 
přežívá jen díky exportu surovin a energií. Značná 
část těchto zisků je rozkradena těmi, co „sedí na 
tygru“, a sociální nůžky se neustále rozevírají. In
frastruktura v žalostném stavu, vylidněný a vymíra

jící venkov, všeobecná korupce... Pozornost lidí je 
nezbytné odvést od skutečných příčin tohoto trist
ního stavu, a tak nastupují osvědčené propagandi
stické metody. Připojení Krymu hospodářství země 
nezlepší. Spíš naopak. Stejně tak připojení východ
ních oblastí Ukrajiny s naprosto zastaralým a ne
efektivním průmyslem. Takže to bude chtít další 
a další propagandistickou drogu pro lidi a hledání 
viníků té bídy mimo Rusko. Hlavně aby se nepoko
je a touha po skutečné demokracii místo „děrmo
kracie“ nepřelila do Ruska.

Rusové, kteří k nám přicházeli po revoluci, 
jsou často vnímání jako podivní zbohatlíci. 
V Karlových Varech se stali synonymem eko-
nomické moci i jisté přezíravosti. Je to obraz 
celé menšiny?

To zdaleka ne. Většina Rusů vnímá ČR jako (citu
ji) „tichý a bezpečný přístav“. Jde o příslušníky 
střední třídy, obvykle s dobrou kvalifikací, kteří ne
chtějí promarnit život čekáním na změnu poměrů 
v Ruské federaci do té míry, až se stane příjemným 
a bezpečným místem pro život a výchovu dětí. Ma
lou skupinu tvoří podnikatelé, kteří odkládají své 
rodiny do bezpečí, protože současné podnikání 
v Rusku patří k značně rizikovým činnostem. Sou
časně si tady chystají zázemí, pokud by se jim půda 
doma stala příliš horkou. A těch opravdu bohatých 
je tu jen hrstka. Ale v našich malých poměrech 
jsou viditelní. Ti skutečně bohatí žijí v Londýně, 
USA, na riviéře nebo si rovnou kupují ostrovy a ob
rovské jachty.

Zpět do Líbeznic... Jak jste se sem vlastně 
dostal?

Patřím k „naplaveninám“ už 44 let. Přitom jsem 
přestěhování do Líbeznic volil jen jako dočasné ře
šení po návratu z krátkodobé emigrace do Stutt
gartu. Můj starší bratr, který zažil zatčení otce or
gány SMERŠ v roce 1945 ve věku 17 let, zažil 
dramatické domovní prohlídky a rabování a sám 
byl opakovaně zbit, emigroval do tohoto města 
i s rodinou hned 22. srpna 1968. Primář kliniky jej 
znal z mezinárodních lékařských kongresů, a tak 
dostal okamžitě místo na klinice. Já bratra násle
doval, ale když jsem viděl, jak těžce rodiče nesou 
další emigraci v rodině, dohodl jsem se s bratrem, 
že se vrátím a postarám se o rodiče. Nezapomenu 

Alexej Kelin. Foto -na-
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z historie
Dokončení ze str. 1

V roce 1882 následovaly Hradčany, po nich Bube
neč a v roce 1885 Staré Město. Spolek se úspěšně 
šířil dál na Mladoboleslavsko, Kladensko, Benešov
sko, do Českých Budějovic, Plzně, Chebu a okolí. 
Na přelomu století přicházejí zprávy o založení ba
ráčnických obcí ve Vídni a USA.

o činnosti baráčníků
Hlavní náplní – kromě uvědomování si češství 

a lásky k mateřskému jazyku – se stalo oživování 
starých ušlechtilých tradic, zvyků, a zvyklostí, které 
s modernizací mizely z běžného života, populariza
ce lidových pracovních i slavnostních krojů, písní 
a tanců, pořádání zábavních akcí. Na památku 
občan ského zřízení z doby pobělohorského ujař
mení, kdy čeští rychtáři a konšelé hájili zájmy své
ho lidu proti urozené vrchnosti, ponechali si baráč
níci názvy svých činovníků: rychtář, místorychtář, 
pantatínek, panímaminka, syndik, berní, slídil 
účtů, vzdělavatel, šafář, švandymistr, dráb a po
nocný. Členové se oslovují „sousede“ a „tetičko“, 
dodržují spolkové regule, kladou důraz na vzájem
nou úctu, lásku a sousedskou družnost a pospoli
tost, kázeň.

baráčnictví v Líbeznicích
Spolek baráčníků v Líbeznicích byl ustanoven na 

valném shromáždění 13. května 1934 ve 14 hodin 
odpoledne. V hospodě „U Hrušků“ č.p. 31 v Líbez
nicích se sešlo 68 místních občanů a zástupce Ve
leobce soused Kopejtko. 

Prvním rychtářem byl soused Antonín Doležal, 
scházeli se každý týden a bylo vždy kolem 100 čle
nů. 5. ledna 1935 uspořádali 1. staročeský ples na 
rychtě „U Hrušků“. 14. dubna 1935 1. divadelní 
představení. V srpnu byla oslava dožínek, pořádány 
koncerty, posvícenská zábava a 17. listopadu 1. sta
ročeská pouť s průvodem obcí a taneční zábavou. 
V roce 1937 slavnost odhalené Májky a v srpnu 
1938 rozvinutí praporu.

život baráčníků  
po 2. světové váLce
18. ledna 1948 se stal rychtářem soused Jan Je

línek. Scházeli se pravidelně každý měsíc, pořádaly 
se plesy, zábavy, divadelní představení a zájezdy. 

Jejich účastníci byli ze všech obcí v okolí. V té době 
působili baráčníci i v Bašti, Bořanovicích, Sedlci, 
Měšicích a Hovorčovicích.

V roce 1959 se stal rychtářem soused Karel Pelc, 
členů bylo 144 i potom se scházeli pravidelně 
a pořádali stejné akce. Na výročním 25. plese byla 
tančena beseda a polonéza místními baráčníky. 
V šedesátých letech byl založen pěvecký kroužek 
pod vedením tetičky Anežky Roedlové, který byl 
vítán i v jiných obcích a na soutěžích získával oce
nění.

Po rychtáři sousedu Pelcovi se stal rychtářem Ja
roslav Kulhánek. Pantatínkem byl František Košina 
starší, který přivedl mnohé z nás k tomuto spolku. 
Snažíme se o pokračování v duchu starých tradic 
a díky podpoře obce a ostatních spolků snad se 
nám to i daří, i když ne v takové míře, jako to bylo 
dříve.

V roce 2002 nás postihla velká rána. Odešel rych
tář i pantatínek tam, odkud není návratu. Chvíli 
jsme nevěděli co dál, ale rychtářem se stal soused 
František Košina mladší a pokračovali jsme dál. 

Nyní je rychtářem soused Jirásek z Bořanovic. 
Členů máme 38 a je to nejméně za 80 let trvání 
baráčníků v Líbeznicích. Patříme pod XVI. župu  
K. H. Borovského. Scházíme se jednou za měsíc 
a pořádáme celkem stejné akce jako dříve. Třikrát 
v roce si zazpíváme české písničky na zábavě, podí
váme se do divadla a vyjedeme za poznáním naší 
vlasti. Podpoříme tetičky a sousedy v jiných obcích 
a nezapomínáme na podporu potřebným. Záleží 
jen na Vás, milý spoluobčane, jestli líbeznický ba
ráčník bude mít pokračování a staré zvyky a obyče
je u nás nezapadnou v zapomnění.

Tetička Věra Vörösová

Na čestné stráži i za deště. Foto Petr Zaremba

na hořký výrok mého otce: „Moje vlast se mi stala 
macechou. Tady jsme získali novou vlast a musíme 
být za ni hluboce vděčni. Vlast je jako matka. Na tu 
se taky nevykašleš, když je jí zle.“ Jenže otce oku
pace a naše emigrace zlomila natolik, že záhy ze
mřel na pátý infarkt. A tak jsem se musel postarat 
o nemocnou matku, která zůstala sama ve starém 
kamenném domě v Želivě a první zimu tam málem 
nepřežila. Můj byt v Praze byl miniaturní, a tak 
jsme všechno prodali a koupili domek v Líbezni
cích. I když na opravu zchátralého domečku v Lí
beznicích tehdy nezbývalo...

Bavili jsme se o vašich postojích, ale čemu 
všemu jste se věnoval profesně? A co děláte 
dnes?

Po maturitě jsem si musel vylepšovat kádrový 
profil v kovárně. To nestačilo, takže pak jako po
mocný dělník v Elektromontážních závodech na 
Slovensku. Až s doporučením ze Slovenska jsem 
směl pokračovat ve studiu slaboproudé elektro
techniky. Pracoval jsem ve Výzkumném ústavu te
lekomunikací a pak na Dálkovém telekomunikač
ním uzlu Praha. Tam jsem zažil okupaci v 68. roce. 

Za normalizace jsem se stal nežádoucí osobou, 
a tak jsem si doplnil kvalifikaci na požárního tech
nika. V listopadu 1989 mne kolegové zvolili mluv
čím OF nestraníků na Správě radiokomunikací Pra
ha. Po náhradě nomenklaturních kádrů na 
vedoucích pozicích společnosti lidmi, kteří vyhráli 
výběrová řízení, jsem pracoval na pozici vedoucího 
útvaru lidských zdrojů. 

V roce 2001 jsme v ČR založili občanské sdruže
ní „Ruská tradice”, které mělo za úkol navázat na 
to nejlepší z první vlny ruské antikomunistické emi
grace a pomáhat v orientaci současné emigraci 
z Ruské federace. V letech 2002–2007 jsem praco
val v Radě vlády ČR pro národnostní menšiny 
a na tuto činnost opět navazuji v letošním roce. 

Jsem spoluautorem dvousvazkových Dějin Rus
ka XX. století, které začaly vznikat pod redakcí Sol
ženicyna, po jehož smrti se redakce ujal profesor 
Zubov. V ruštině vyšly poprvé v roce 2009, český 
a polský překlad vyjde letos.

Jak hodnotíte současný vývoj obce?

Naplňuje mne optimismem. Po mém nastěho
vání hned první týden dětem ukradli kola, lidé se 

tvářili nasupeně a centrum obce připomínalo 
zkrachované a vyrabované JZD v pohraničí. Toxic
ké exhalace, střídavě z Plastimatu v Měšicích 
a Spolany v Neratovicích. Ulice plné bláta s po
stupným vykácením většiny zbývajících chřad
noucích stromů. Mizerné služby i zásobování, ka
tastrofální úroveň školní výuky. Odpadky a popel 
vyházené v příkopech, neexistoval svoz odpadu, 
vodovod, kanalizace či plyn. Všechny nevýhody 
města, všechny nevýhody vesnice, ale žádné z vý
hod obojího. To všechno se postupně začalo 
 měnit, ale radikální změny jsou vidět až v posled
ních letech.

Co vám v Líbeznicích stále schází?

Rád bych dožil času, kdy zmizí z centra obce to, 
co obec stále ještě hyzdí, a kdy vyroste další gene
race, která definitivně překoná sobeckost a vzá
jemné odcizení z nedávno minulých let. A spolu 
s ní zase v obci vyrostou krásné velké stromy. Obec 
se mění před očima a líbezný už není jen její název. 
Stává se vlídným a příjemným místem ke spokoje
nému životu.

-mk-
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ozvěny setkání 
sousedů  
nad prahou
V neděli 27. dubna se v příjemném prostředí 
Yard Resortu v Předboji uskutečnil první roč-
ník setkání sousedů, na kterém ti aktivnější 
z nás předvedli, co umí, čím se zabývají, co 
už dokázali vytvořit nebo co by nás mohli 
také naučit. 

Program byl opravdu velmi pestrý. K vidění byly 
různé formy tanců, zpěvu, hrálo se na rozličné hu
dební nástroje, byly předvedeny různé formy po
hybových aktivit a ukázky práce se psy. Děti se 
mohly aktivně zapojit do různých pohybových, 
znalostních nebo výtvarných aktivit.

Bylo velmi příjemné pozorovat to nekonečné 
živé lidské hemžení a pohodu, která byla všude 
přítomná! Vůbec bych si nedělal vrásky s malinký
mi odchylkami v programu nebo změnami. Na or
ganizaci prvního ročníku a takto velké akce s tolika 
„účinkujícími“ na různých místech je to jedno
značný úspěch! Navíc bylo setkání velmi vhodně 
doplněno různorodým občerstvením od stánkové
ho prodeje přes terasu s kavárnou až po restaura
ci. Za to určitě 100 bodů. 

Výstava našeho regionu byla fakt skvělá a mys
lím si, že by mohla sloužit jako základ pro nauku 
o místopisu na našich školách v regionu. Ruku na 
srdce, i já bych potřeboval dostat do povědomí 
více informací nejen o historii naší obce, ale i naše
ho bezprostředního okolí. Ideálně podané v něja
kém širším kontextu k dané době. Vtipné a milé 
byly výtvarné práce dětí. Překvapením pro mě 
bylo, jak kvalitní fotografie vystavili členové líbez
nického fotokroužku.

Byl jsem také potěšen prezentací našich strážní
ků. Je vidět, že obecní policie se vrací na prestižní 
místo (nejen vybavením) a umí komunikovat s lid
mi. Co mne mrzelo a kde jsem byl smutný, byla 
naopak technika našich hasičů. Máňa (hasičské 
auto) je fakt babička a v kontextu celé akce byla 
tak trochu smutnou popelkou. Doufám, že to 
také dokážeme brzy změnit. Přeci jen hasiči vedle 
policie chrání naše majetky a pomáhají nám v kri
zových situacích. 

Celý den snad i díky pěknému počasí byl napl
něn dobrou náladou, plný potkávání sousedů, dět
ských úsměvů a milého lidského hemžení. Nepo
chybně se 1. ročník sousedského setkání vydařil.

Roman Ehrenberger

sLovo za stonožku
Mnohokrát děkujeme (za Stonožku i za spo

luorganizátora akce – sdružení Bašť se baví) 
všem obcím, firmám, spolkům, organizacím 
i jednotlivcům, kteří nám pomohli s přípravou 
a uspořádáním tohoto velkého regionálního 
setkání. Veškeré pomoci – materiální, finanční, 
fyzické i psychické – si velice vážíme a doufá
me, že se na podobných akcích budeme setká
vat častěji. Největší díky patří obcím Bašť a Lí
beznice, bez jejichž podpory bychom akci 
nedokázali zorganizovat. Za velkou podporu 
děkujeme Radiu Dechovka, firmám Yard Re
sort Předboj, PPCentrum a Urbiosisto s.r.o., 
Oblastnímu muzeu Brandýs nad Labem 
a mnohým dalším. V Líbeznicích si ceníme po
moci: MŠ Líbeznice, ZŠ a ZUŠ Líbeznice, firmě 
Stavebniny Srb, s.r.o., Zahradnictví Líbeznice, 
Nakladatelství P3K, při přípravě výstavy nám 
velmi pomohli pan Václav Mikoláš a paní Lída 
Horáčková.

V neposlední řadě nás potěšila velká účast lí
beznických občanů – malých i velkých. Doufá
me, že i pro ně bylo Setkání sousedů hezkým 
zážitkem.

Za stonožkový tým – Miriam Kupková
Vystoupení malých líbeznických zumbistek pod vedením Moniky Šponerové. Foto Václav Mikoláš

TÉMA
z popeLky kráLovnou
Přesně tohle mě napadá, kdykoli se v květ-
nových dnech roku 2014 ocitnu v ulici Hovor-
čovická-Sportovní.

Jako Popelka mezi ulicemi v Líbeznicích bývala 
tato ulice, léta opomíjená, přehlížená, neupravená 
a zaprášená. Dlouho blátivá, pak opatřena drtí. 
Přitom sloužila nejen svým obyvatelům, ale také 
k cestám do školy nebo za sportem a do přírody již 
několika generacím. To, že Popelka dostane nové 
šaty, se slibovalo obyvatelům této ulice tak dlouho, 
až se z nich stali prarodiče od dětí zde počatých. 

Je však známo, že trpělivost přináší růže, 
a v tomto případě se opravdu vyplatila. To, jak se 
tato ulice v průběhu pouze několika jarních týdnů 
proměnila, lze přirovnat k proměně Popelky v krá
lovnu. Ulice totiž nejenže dostala nový kabát v po
době komunikace, chodníků a odstavných ploch, 
ale po likvidaci přebytečné zeminy se z ní nečeka
ně vyloupla opravdová kráska. Za tímto zázrakem 
však stálo namísto kouzelného oříšku mnoho lid
ského úsilí, práce a samozřejmě i financí, jak už to 
v lidském životě bývá. 

 O tom, že výsledek 
předčil očekávání, ale 
i o tom, že pevný po
vrch této ulici již dávno 
chyběl, svědčí stále na
růstající počet uživate
lů, a to zejména pěších 
nebo mobilních pomocí 
kol všech velikostí, tak
že se zdá, že se z této 
ulice stane jakési korzo. 
Vzniklo zde tedy něco, 
co rozrůstající se obec 
Líbeznice dosud nemě
la, co asi nikdo ani ne
čekal, ale co je příjem
ným překvapením 
a bonusem, které úro
veň obce posunují opět 
o stupínek výše. Jen 
doufáme, že královna 
nezpychne v podobě 
různých dopravních zákazů a příkazů, ale že zůsta
ne přátelská.

Za to, že k realizaci vůbec došlo, a za to, že se 
dílo opravdu podařilo – a já za sebe dokonce tvr
dím, že předčilo očekávání –, patří všem, kdo 
za jeho vznikem stáli, veliké uznání a samozřejmě 
poděkování. Každému totiž, kdo do realizace na

hlédl byť jen mrknutím jednoho oka, začne být 
jasné, že to není vůbec tak samozřejmé, jak se 
na první pohled jeví, ale že za tím vším stojí oprav
du vyčerpávající a náročná práce, kterou si většina 
z nás nedovede ani představit. Důležité ale je, že 
výsledek stojí za to.

Jana Posltová

Finální úprava Hovorčovické-Sportovní ulice. Foto -na-



Líbeznický zpravodaj 5/2014 5

Líbeznický zpravodaj  č. 5, květen 2014, ročník 12

zLonínská
Ulice nese název podle malé obec ležící v ob-
lasti České vysočiny, podsoustavě Polabské 
tabule. V její těsné blízkosti vede státní sil-
nice Praha-Mělník. Obcí protéká Zlonínský 
potok, který se v Kostelci nad Labem vlévá 
do Labe.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1367. 
Ve Zloníně nebyl kostel, proto byla obec přifařena 
k obci Kojetice stejně jako Předboj s Byškovicemi (je
den čas i Čakovičky). V Kojeticích byl farní kostel sv. 
Víta již od středověku. Obec neměla školu, a tak 
školní mládež navštěvovala školu od roku 1716 také 
v Kojeticích. Roku 1925 vedení obce Zlonína požá
dalo Okresní školní radu, zda by se její děti mohly 
vzdělávat v blízkých Líbeznicích. Okresní školní rada 
požadavku vyhověla a roku 1926 povolila přechod 
zlonínských školních dětí do školy v Líbeznicích. His
torie obce je po celá staletí spojená se zemědělstvím. 
Zemědělské usedlosti se svými obytnými budovami, 
chlévy, stodolami, dvory a zahradami tvořily jádro 
staré obce. Menší hospodáři a domkáři doplňovali 
rozsah obce. Hlavní zemědělské grunty reprezento
valy čp. 9, 10, 11, 23, 24, 26, 27 a 28. Zde hospo
dařili známí rolníci ze Zlonína. Jména Záruba, Srb, 
Lukáš, Kindl, Lutzbauer, Kovařík a Leitnerové 

V roce 1950 v obci bylo založeno Jednotné ze
mědělské družstvo, které se v roce 1965 spojilo 
s JZD Čakovičky. Společně hospodařilo na 770 ha 
orné půdy. Činnost JZD byla ukončena v 90. letech 
20. století. Nyní na přilehlých polích hospodaří 
soukromí zemědělci. 

Roku 1872 byla přes střed katastru obce dokon
čena železniční trať z Neratovic do PrahyHlavního 
nádraží. Velmi důležitá komunikace pro obyvatele 
celého regionu. Ale ve Zloníně, ačkoli železnice 
obcí procházela, nebyla povolena výstavba želez
niční zastávky, důvodem byla bezpečnost, kvůli 
krátké vzdálenosti mezi nejbližší zastávkou v Měši

cích. Lidé z obce proto museli chodit na vlak až do 
Měšic nebo na autobus při křižovatce na Mělnické.

Železniční zastávku se podařilo zlonínským ob
čanům prosadit až v roce 1995. Slavnostní uvedení 
zastávky do provozu proběhlo 1. září 1995. V obci 
jsou drobné památky, jako je křížek na rozcestí ke 
Kojeticům a k Čakovičkám. Pamětní deska se jmé
ny padlých v první světové válce, která je zasazena 
do přední stěny budovy obecního úřadu. A malý 
pomník na památku padlých a umučených občanů 
za německé okupace. 

autoburza
Velké přízni mužů se těší jednodenní „Autobur

za“. Jedná se o prodej motocyklových a automo
bilových součástí, převážně na staré typy motocy

klů a aut. Pro autoburzu je vyhrazena první sobota 
v únoru. Od roku 1970 je termín trvale dodržo
ván. S tímto dnem počítají jak nabízející, tak i ku
pující. Zájem projevují převážně odborníci z celé 
naší republiky. Odbornost a úroveň trhu získala 
věhlas po celé naší republice. O tomto specializo
vaném trhu se dostaly informace i do našeho blíz
kého zahraničí. V posledních letech dojíždějí na 
trh zájemci ze Slovenska, Polska, Německa 
a Ukrajiny. Prodejci přijíždějí již v pátek před dnem 
autoburzy – a obsazují prodejní místa po celé 
obci. V sobotu přijíždějí zájemci o nabízené zboží 
a příjezdové silnice v širokém okolí nestačí na za
parkování jejich aut.

Hana Závorková, ředitelka  
Oblastního muzea Praha-východ

Zlonínská ulice pod školou. Foto -na-

MíSTOpiS

LíBEZNICKé SPOLKY

největší dar  
jste vy
Jak zvládnout návrat po rodičovské dovole-
né zpět na pracovní trh – a nezblázit se? Na 
toto téma se ze všech možných stran podíva-
la koučka Lenka Mrázová, která má se za-
městnáváním maminek ať po rodičovské do-
volené či na částečné úvazky mnohaleté zku-
šenosti. A navíc moc dobře ví, jak se na tuto 
skutečnost dívají manažeři-muži, manažer-
ky-matky a manažerky-bezdětné. 

Přestože účast nebyla taková jako na první večer
ní akci pořádané MC Lodičkou v únoru, účastnice 
odcházely s pocitem užitečně stráveného času. 
A jistě jim pomohou fígle, upozornění na to, na co 
jsou nadřízení i kolegové hákliví, a předvídavost, 
jaké úkoly na sebe vzít a jaké rozhodně nikoliv, tak, 
aby svůj drahocenný čas efektivně rozdělily mezi 
práci, rodinu a čas pro sebe. 

Lenka Mrázová pro MC Lodičku připravuje další 
workshop s názvem „Syndrom dobré matky“, který 

nabídneme na podzim. Dále plánujeme přednášky 
a semináře na téma homeopatie, zdravého životní
ho stylu či se zdokonalíme v líčení a péči o sebe. 

Sledujte proto naši nabídku na www.stonozka.net . 
Na shledanou v Arše.

Andrea Gruntová

Jak po rodičovské dovolené. Foto Andrea Gruntová
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integrace  
všech autobusů 
do pražské 
integrované 
dopravy
Od prvního srpna letošního roku by se měly 
všechny autobusy z Líbeznic zapojit do systé-
mu Pražské integrované dopravy.

Na spuštění pilotního projektu integrace dopravy 
v oblastech Mělníka, Neratovic a Líbeznic se do
hodla vedení Středočeského kraje a hlavního města 
Prahy. Cílem integrace je usnadnit a zatraktiv-
nit cestujícím cestování veřejnou dopravou, 
tak aby odpovídala dopravním standardům 
běžným ve vyspělé západní Evropě. 

Co to přinese? Autobus do Prahy pojede ve 
špičce pravidelně každých 5 minut. Na jednu 
jízdenku či předplacenou kartu se cestující dosta
nou až do středu Prahy. Bude to pro ně znamenat 
i významnou finanční úsporu. Všechny spoje ale 
budou jednotně končit a vyjíždět z Ládví z jedno
ho stanoviště, dosud byly odjezdy roztříštěné na 
více míst. Doba jízdy do středu metropole se tím 
u některých spojů asi o 4 minuty prodlouží. Dopra
va však bude celkově spolehlivější – autobusy se ve 
špičce už více nezdrží v koloně v Holešovičkách. 

„O zapojení všech spojů do Pražské integro-
vané dopravy usilujeme dlouho. Hlavní výho-
dou budou pravidelné intervaly odjezdů auto-
busů a finanční úspora pro cestující. Ti, kteří 
mají předplacenou pražskou „tramvajenku“, bu
dou moci tento doklad využívat ve všech spojích 
z Líbeznic i do Líbeznic a nebudou muset pražský 
úsek zbytečně platit dvakrát jako doposud,“ 
vyjmenovává výhody starosta obce Martin Kupka 
a dodává: „Za jedinou nevýhodu pokládám 
mírné prodloužení doby dojezdu až do centra 
Prahy – v průměru přibližně o čtyři minuty. Po-
kud je ale ulice v Holešovičkách ráno ucpaná, 
je dojezd do Ládví určitě spolehlivější.“

Pro cestující, kteří léta dojížděli do Holešovic, to 
bude změna možná revoluční. „Přál bych si, aby 
byl návyk na dojezd do Holešovic rychle pře-
konán díky všem ostatním výhodám, které za-
pojení Líbeznic do PIDu cestujícím přináší,“ 
říká Martin Jareš, vedoucí odboru projektování 
dopravy ROPID.

změny ve veřejné dopravě 
v otázkách a odpovědích:
Proč budou jezdit všechny spoje jen na 

 Ládví, a ne do Holešovic?
Je to podmínka hlavního města, které nemůže 

podporovat dva souběžné druhy dopravy v jedné 
trase. V tomto případě tedy autobusy i metro v úse
ku mezi Prosekem a Holešovicemi. Hlavní město 
Praha bude ročně na tyto integrované linky přispívat 
téměř 22 milionů Kč, a to proto, aby zatraktivnilo 
dopravu pro všechny cestující a zároveň aby auto
busy veřejné dopravy v Holešovicích zejména 
po otevření tunelu Blanka nezůstávaly v kolonách.

 Není ale Ládví horší terminál než Holešovi-
ce? V Ládví například nejde nasednout na vlak.

Ano, vlaky v Ládví nejezdí, ale zase tu bude snazší 
přestup na metrobusy, které zajišťují rychlé spojení 
do ostatních částí Prahy, například na Prosek, do Vy

sočan nebo třeba na Žižkov. Z Ládví vyjíždí také mi
dibus, který doveze cestující přímo do areálu nemoc
nice na Bulovce k jednotlivým pavilonům. Na vlak 
v Holešovicích přesedalo opravdu malé procento lidí. 
Tramvajová doprava je stejně dostupná v Ládví 
i v Holešovicích. V Ládví je navíc bohatší zázemí – 
nákupní centrum, služby, obchody, kino, restaurace.

Každý si hlídáme čas. O kolik se prodlouží 
spojení do centra Prahy?

Autobusy pojedou z Líbeznic rovnou na Ládví bez 
zajíždění do ďáblických uliček. Mimo špičku by se 
cesta až do centra metropole mohla prodloužit 
v průměru o čtyři minuty. Ve špičce ale autobusy 
kvůli zácpám v ulici v Holešovičkách nabírají i 15 mi
nut zpoždění. To by pak doprava do Ládví byla 
mnohem kratší a hlavně spolehlivější. Při cestě do 
práce nebo do školy je přitom důležité, abyste se 
mohli na dojezdový čas spolehnout. Odpadne na
víc nepříjemné poskakování v kolonách.

Jistou časovou úsporu může také přinést pře
hlednější jízdní řád. V Líbeznicích do autobusu na
stoupíte v ranní špičce pravidelně každých 5 mi
nut, tedy žádné dlouhé čekání.

Nový systém má lidem ušetřit peníze. Nebu-
de to ale jen pár drobných?

Ta úspora určitě není zanedbatelná. U každo
denního dojíždění může jít o několik set korun mě

Dnes (přes Holešovice) Nově (přes Ládví)

Z Mělníka (aut. st., rychlík) 45–55 minut 47 minut

Z Neratovic (dům kultury) 45–55 minut 48 minut

Z Líbeznic (I.) 25–35 minut (podle hustoty provozu) 31 minut

Jedna cesta
Měsíc  

(jezdím každý všední den)
Čtvrtletí  

(jezdím každý všední den)

dnes PID dnes PID dnes PID

Mělník–Praha 48 Kč 32 Kč 2016 Kč 920 Kč 6048 Kč 2400 Kč

Neratovice–Praha 32 Kč 18 Kč 1344 Kč 460 Kč 4032 Kč 1200 Kč

Líbeznice–Praha 23 Kč 12 Kč 966 Kč 300 Kč 2898 Kč 760 Kč

Odjezdy Líbeznice, II dnes od srpna – PID

Pracovní den 6.–7. hodina   9 14

Pracovní den 7.–8. hodina 14 13

Pracovní den 8.–9. hodina   5   7

síčně a několik tisíc ročně. To pozná a ocení snad 
každý cestující. 

Dnes musí každý cestující platit jízdenku v auto
busu neintegrovaných linek i za území Prahy. Ma-
jitel pražské jízdenky – opencard tak musí za 
pražský úsek platit zbytečně dvakrát! V inte
grovaném autobuse bude cestující doplácet 
k pražské tramvajence jen jízdné mimo území 
hlavního města. Navíc díky předplatním jízdenkám 
nebude muset platit řidiči při každé jízdě. Pravidel
ní cestující z Líbeznic měsíčně ušetří 600 Kč!

A kolik spojů v Líbeznicích přibude a jaké 
budou intervaly?

Jízdní řád po integraci do PID bude o něco lepší 
než dnes, v ranní špičce přibude 6 spojů, ale do PID 
bude jen v tomto období zaintegrováno nově 24. 
(Celkový počet spojů naleznete v příslušné tabulce.)

Lepší koordinace dopravy umožní, aby autobusy 
jezdily v rovnoměrnějších časových odstupech. 
Interval v ranní špičce bude 5 minut, odpoledne 
7–8 minut, o víkendech 15–30 minut. Takový luxus 
současné linky nikdy nenabídly. 

A nebude to stát více peněz obce?
Ne, obce nezaplatí víc než dnes. Zlepšit by se ale 

měla služba pro jejich občany. Cílem integrace 
a všech opatření je usnadnit a zatraktivnit cestují
cím cestování veřejnou dopravou tak, aby nemuse

Srovnání průměrné dojezdové doby do centra Prahy (stanice Muzeum):

Porovnání cen (mám pražskou tramvajenku – opencard) s dnešními linkami mimo PID

Porovnání počtu spojů

Všechny spoje by měly být od srpna součástí PID. Foto -na-

TÉMA
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Informace o provozu PID na  tel.: 296 19 18 17; na internetu: www.ropid.cz
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O svátcích jede jako v neděli ().
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Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Jízda s předem zakoupenou jízdenkou.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

NÁVRH
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11
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348
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Zastávky v tarifních pásmech 0 a B jsou na území hl.m. Prahy.

PRACOVNÍ DEN ()

SOUHRNNÝ JŘ
368, 369, 348

Líbeznice,II

49

348

nízkopodlažní vozidlo.

Ládví 

04
04

SOBOTA () NEDĚLE ()

Zvýrazněné spoje zajišťuje 
04 19 34

9

orientační doba
jízdy (min)

li používat svá osobní auta a mohli se vždy spoleh
nout na kvalitní veřejnou dopravu. 

Neztratíme tím přímé spojení s Nemocnicí 
Na Bulovce?

Dnes zastavují autobusy nejblíže nemocnici na Vy
chovatelně. Nově pojedou ale vybrané spoje až do 
stanice Bulovka, která je nemocnici blíž. Na  Ládví je 
také možné přestoupit na tramvaj 10 nebo midibus 
295, který dokonce zajíždí až do areálu nemocnice. 

V současné době odjížděly autobusy smě-
rem do Líbeznic ze dvou odlehlých stanovišť 
v Holešovicích a z jednoho v Ládví. Jak to 
bude nově v Ládví?

Cestující nebudou muset složitě řešit, který auto
bus jede z kterého místa. Všechny pojedou z jed
noho stanoviště, aby to každý cestující měl co nej
jednodušší. -mk-

OBecNí pOLicie
všímavost občanů pomohLa 
zadržet pachateLe krádeže
V nočních hodinách 24. 4. 2014 byla obecní po

licie telefonicky  vyrozuměna všímavým občanem 
o tom, že v obci Líbeznice  na polní cestě, která je 
souběžná s ulicí U Cihelny, se nachází dodávka, 
u které se pohybují osoby a něco nakládají do 
 vozidla.

Hlídka obecní policie požádala o součinnost při 
prověření oznámení kolegy z OO PČR a vydala se 
na místo, při tomto komunikovala s oznamovate
lem, který uváděl, že podezřelé vozidlo z místa již 
odjíždí. Hlídka OP následně společně s hlídkou 
PČR  zastavila podezřelé vozidlo v ulici Mělnická. 
Ve vozidle se nacházeli dva muži s bohatou trestní 
minulostí a žena s šestiměsíčním dítětem. Při pro
hlídce vozidla  bylo v nákladovém prostoru naleze
no několik železných konstrukcí, železné schody 
a podstavce z nerezu, dřez s vodovodní baterií 
a další železné předměty. Osoby hlídce uvedly, že 
uvedené věci nalezly odložené u polní cesty. Při 
prověrce tvrzení zadržených osob bylo podle stop 

zjištěno, že železné konstrukce jsou pravděpodob
ně odcizeny z nedalekého průmyslového areálu. 
Následně hlídky OP a PČR eskortovaly osoby na 
OO PČR Odolena Voda, kde se doznaly ke krádeži 
zajištěných věcí z průmyslového areálu. Zadrže

ným bylo následně policejním orgánem sděleno 
obvinění z přečinu krádeže ve spolupachatelství, 
kde jim v případě uznání viny může být uložen 
trest odnětí svobody až na dvě léta.

Rudolf Sedlák

Zadržení pachatelé krádeže na místě činu. Foto OP
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(%)

jak voLiLy 
Líbeznice 
do evropského 
parLamentu
Jako je tomu v Líbeznicích už poměrně tra-
dičně, i tentokrát se volební procenta odlišu-
jí od celorepublikového výsledku. 

O volby nebyl všeobecně velký zájem, volební 
účast v Líbeznicích (24 %) byla však jako obvykle 
vyšší než v republikovém měřítku (18 %).

TÉMA

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejnou prezentaci 
k zapojení autobusových linek v oblasti Líbeznic, 
Neratovic a Mělníka do Pražské integrované dopra
vy (PID). Prezentace se koná ve středu 4. června 
2014 od 18:00 hodinv Divadle kouzel Pavla Kožíš
ka v Líbeznicích.

POZVÁNKA
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hody, hody, 
doprovody
Dne 17. dubna 2014 opět KC Archa pukala ve 
švech! Účast na velikonočních přípravách, 
pořádaných MC Lodičkou byla velkolepá, 
stejně tak jako příprava organizátorek! 

Přišli jsme si s dětmi tak trochu pohrát, vytvořit si 
nějaké to velikonoční dílko a potkat se s milými, 
známými tvářemi… Jakým překvapením pro nás 
bylo, když jsme si museli na jednotlivé aktivity „vy
stát“ frontu. Na štěstí si, asi jako všechny děti, moji 
synové rádi hrají a herničku s neokoukanými a jim 
vzácnými hračkami zbožňují, neměli s čekáním se

damově a Pokličkách. Zkrácená osmačtyřiceti kilo
metrová cyklotrať vedla přes Mělník a Neratovice. 
Pěší účastníci se prošli trasou přes Hovorčovice, 
bořanovický háj a Bašť.

občerstvení zajištěno
Při registraci dostali účastníci nejen trikot s lo

gem akce, ale i malé posilnění na cestu od spon
zorů. První sportovci vyrazili na trať krátce po de
váté hodině. Počasí Vejšlapu skutečně přálo. 
A možná i to byl jeden z důvodů, proč se počet 
účastníků opět vyšplhal tak vysoko. „Celkem jsme 
registrovali 125 sportovců. Pěšky se jich vydalo 
63, na kole pak 62,“ říká spoluorganizátorka 
akce, paní Ilona Bervicová. „Vítanými účastníky 
byli i čtyři pejsci,“ dodává s úsměvem.

někoLik různých odměn
Pěší trasa i cylotrať byly značeny různobarevný

mi fáborky. Vedly převážně po polních a lesních 
cestách, a tak sportovce neohrožoval hustý silnič
ní provoz. Největší stoupání čekalo cyklisty krátce 
za Mělníkem, kde museli vyšplhat až k samotné
mu hradu Kokořín. O to snadněji se ale pak šlapa
lo zpět do Líbeznic. V cíli byli všichni účastníci 
odměněni diplomem. Největším oceněním však 
sportovcům dozajista bylo pokoření obtížné trati 
a hlavně sebe sama.

Další fotografie z akce najdete na našich face
bookových stránkách. Informace o nastávajícím 
ročníku Vejšlapu pak hledejte na webových strán
kách www.pochod.unas.cz. 

Ludmila Horáčková

LíBEZNICKé ŠKOLY
psí návštěva 
ve škoLce
Po čtyři páteční dopoledne přivítaly děti 
v MŠ Líbeznice opravdu neobvyklé ná-
vštěvníky. Do třídy za nimi přišli pejskové – 
zlatí retrieveři Sára a Connie a také parson 
russel teriér Kiky. 

Děti se mohly 
s psími kamarády 
pomazlit, hladit je či 
učesat. Také si vy
zkoušely vodění psa 
na vodítku či přivo
lávání na pamlsky. 
Velmi oblíbenou ak
tivitou je podlézání 
pejsků či jejich pře
kračování. Nejzá
bavnější je však há
zení plyšových 
hraček, které retrie
veři ochotně a ra
dostně přináší dě
tem zpátky. 

V teoretické části 
se děti dozvěděly, 
co je canisterapeu
tický pes a jaké 
zkoušky musí složit 
a také si poslechly 
něco málo o výcviku 
a péči o psa. 

Dopoledne za pří
tomnosti chlupa

bemenší problém. Materiálu bylo dost pro všechny, 
a tak i ve druhém kole stihli ozdobit papírové i sle
pičí vejce, perníček, na svačinku i na památku 
a mamce pomáhali s pletením pomlázky, aby bylo 
čím koledovat! Pomlázka s nimi opravdu ujela svě
ta kraj a byli na ni náležitě pyšní! Děkujeme, Mar
tino a Jančo, za krásné dopoledne, těšíme se na 
další, atmosférou obdobné! Šárka Šádková

obtížná 
cykLotrasa 
účastníky 
vejšLapu 
neodradiLa 
Krásné slunečné počasí přilákalo 10. května 
na 25. ročník Vejšlapu povodím Mratínského 
potoka přes stovku účastníků. Připraveny 
byly tři trasy, z toho jedna pěší a dvě pro cyk-
listy. Startem i cílem se pro odvážné sportov-
ce stalo již tradičně fotbalové hřiště v Líbez-
nicích. 

Nejnáročnější trasa letos byla ta cyklistická, která 
měřila přes šedesát kilometrů. Účastníky dovedla 
až k nádhernému hradu Kokořín. Sportovci se ale 
mohli pozastavit i u skalních hradů a útvarů v NeTvoření v Lodičce. Foto Jana Karasová

tých mazlíčků uteklo jako voda a nastal čas loučení. 
Děti odměnily pejsky pěknou písničkou a také hrou 
s hledáním piškotků. 

Trošku posmutnělé „Ahoj Sáro“, „Ahoj Connie“ 
či „Ahoj Kiki“ se neslo celou třídou a já musela slí
bit, že za dětmi zase někdy přijdeme. 

Tento výchovněvzdělávací program „Psí dobro
družství“ byl pro děti připraven ve spolupráci s ob
čanským sdružením Sirius Třebíč. 

V následujícím období se na psí návštěvníky mo
hou těšit také žáci některých tříd ZŠ. 

Iva Sieberová

Neučesanější pes na světě Foto Iva Sieberová

Líbeznická zuš 
vyhráLa výLet
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Líbeznice zvítě-
zili v regionálním kole výtvarné soutěže Ma-
lované svátky a postupují do celostátního 
finále.

Absolutním vítězem regionálního kola se stala 
Amálka Novotná, a získala tak pro svoji třídu ce
lodenní výlet. Do celostátního kola postupují se 
svými pracemi také: Kateřina Kašparová, Veroni-
ka Sigmundová, Marcela Šimková, Jakub Šte-
ffel, Pavel Opletal a Max Levin.

 Svá ocenění žáci převzali 5. května na Krajském 
úřadu Středočeského kraje.

 Přejeme hodně štěstí v celostátním kole!

Šárka Mišurcová

Předání cen krajským vítězům. Foto Šárka 
Mišurcová

LíBEZNICKé SPOLKY
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s praotcem čechem 
na horu říp
Odměnou pro žáky výtvarného oboru líbez-
nické ZUŠ za vítězství v regionálním kole sou-
těže Malované svátky byl výlet na horu Říp. 

Akci organizoval Dům dětí a mládeže Mělník 
a byla opravdu nápaditě připravená. Děti se poba
vily a zároveň i poučily. Počasí jim bohužel nepřálo, 
hřejivé paprsky slunce by radost z výletu určitě ještě 
znásobily. Šárka Mišurcová

macharův 
brandýs 2014
 Žáci líbeznické školy se letos opět zúčastnili 
tradiční recitační soutěže Macharův Brandýs. 

Ani tentokrát nezůstali bez ocenění. Kristýna 
Rollová (6. roč.) se umístila na 2. místě a Michal 
Dvořák (5. roč.) obsadil ve své kategorii 3. místo.

Šárka Mišurcová

zahradní 
sLavnost 
aneb sLavíme 
den matek
Každým rokem se druhou květnovou neděli 
scházíme v areálu líbeznických škol. V letoš-
ním roce jsme uspořádali již 4. ročník Zahrad-
ní slavnosti. Jde o tradiční setkávání přede-
vším maminek a jejich dětí. Slavíme totiž 
Den matek. 

Kulturním pořadem nás provázel zástupce ředi
telky pro ZUŠ Roman Novotný. Maminkám byl pře
dán dárek v podobě zábavného pásma plné písni

BLAHOPŘÁNí

Omlouváme se za tiskovou chybu v dubnovém 
vydání Líbeznického zpravodaje, kde byly v rubrice 
„Blahopřání“ uvedeny údaje z loňského vydání. 
Z tohoto důvodu tam chyběla oficiální gratulace.

Dodatečně jim blahopřejeme: Holubová Věra 
– 80 let, Švecová Jana – 70 let, Krysmanová Jindřiš
ka – 60 let, Labuzík Ivan – 60 let, Chmátal Pavel – 
60 let.

Tímto se zároveň omlouváme občanům naroze
ným v dubnu, kteří byli uvedeni v rubrice blahopřá
ní v dubnovém čísle.

ček, tanečků, básniček a hudebního vystoupení 
žáků ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Líbeznice. Kytičkou potěšil 
všechny přítomné maminky a babičky Kulturní vý
bor obce Líbeznice. Vychovatelky družiny uspořá
daly pro naše hosty výstavu žákovských prací, byla 
určena především maminkám. V 1. patře školy 
bylo možné obdivovat práce výtvarného oboru 
naší ZUŠ. Pohoštění na tento sváteční den připravi
ly kuchařky školní jídelny. Návštěvníci si pochutná
vali na dobrotách z vlastní výroby školní kuchyně. 
Všichni oceňovali právem jejich kvalitu a chutnost. 
Všem kuchařkám i vedoucí školní jídelny patří vel
ký dík a uznání za jejich obětavou práci. Na místě 
je poděkovat panu školníkovi a všem pedagogům 
líbeznických škol, kteří se podíleli na přípravě a or
ganizaci Zahradní slavnosti.

Nedělní odpoledne strávené ve škole bylo velmi 
příjemné. Už teď se těšíme na 5. ročník naší i Vaší 
Zahradní slavnosti .

Ivana Pekárková

Oslava Dne matek před školou. Foto Luboš Kovář

Nejnápaditější 4.A se svou učitelkou Lenkou Štábovou. Foto Šárka Mišurcová

OMLUVA

Blahopřejeme květnovým jubilantům: Ginzkei 
Valtr – 85 let.

veLikonoce 
ve škoLe
 V líbeznické škole si děti připomněly veli-
konoční svátky výtvarnou akcí. Každá třída 
prvního stupně měla za úkol vytvořit veli-

konoční vajíčko originálním a netradičním 
způsobem. 

Žáci se do práce pustili s velikým elánem 
a vznikla díla, která udivovala svou nápaditostí, 
volbou zvláštních technik i materiálů. Výstavu 
těchto výrobků ve vestibulu školy všichni obdivo
vali. Učitelé a žáci druhého stupně, kteří měli za 

úkol vybrat nejzdaři
lejší výtvor, měli vel
mi těžký úkol. Hlaso
vání se zúčastnili 
také rodiče, kteří při
šli na třídní schůzky.

 Všichni žáci napja
tě očekávali, jak do
padne sčítání hlasů, 
shromáždili se v tělo
cvičně, kde jim paní 
zástupkyně Kateřina 
Lindová oznámila vý
sledek. 

Na prvním místě se 
umístila třída 4. A, na 
druhém 3. A a na tře
tím 1. A. Všechny děti 
dostaly sladkou od
měnu.

Šárka Mišurcová

Úspěšní líbezničtí recitátoři. Foto Šárka Mišurcová

Výprava na Říp. Foto Šárka Mišurcová
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Služby Kč bez DPH Kč s DPH 21%

Multicar 

Jednorázový odvoz materiálu a odpadu v Líbeznicích 
každá započatá 1/2hodina

 
100,00

 
121,00

Multicar 

Jednorázový odvoz mimo obec do 15 km 
každá započatá 1/2hodina

 
150,00

 
181,50

Ford tranzit

Jednorázový odvoz materiálu a odpadu v Líbeznicích 
každá započatá 1/2hodina

 
100,00

 
121,00

Ford tranzit

Jednorázový odvoz mimo obec do 15ti km 
každá započatá 1/2hodina

 
150,00 181,50

Ford tranzit

Jednorázový odvoz mimo obec nad 15 km 
1 km

 
  28,00

 
  33,88

Ford tranzit

Nakládka a vykládka (čekací doba) 
každá započatá 1/4hodina

 
  20,00

 
  24,20

Provedené práce 

Nakládka a vykládka 
každá započatá 1/2hodina

 
  80,00

 
  96,80

Traktor

práce traktorem 
každá započatá hodina

 
 450,00

 
 544,50

Uložení stavební sutě

jeden naložený multicar (cca 2,5t)  600,00  726,00

Uložení stavební sutě

jeden naložený Ford tranzit 1000,00 1210,00

Uložení objemného odpadu

jeden naložený multicar  240,00  290,00

Uložení objemného odpadu

jeden naložený Ford tranzit  400,00   484,00

Provedené práce vibračním válcem

každá započatá 1/4hodina  150,00   181,50

Provedené práce vibrační deskou

každá započatá 1/4hodina  75,00    90,75

Výkopové práce

jedna hodina  500,00   605,00

Drobné zednické, výkopové a údržbářské práce dle dohody

Půjčovné - vibrační deska

každá započatá hodina  100,00  121,00

jeden den  500,00  605,00

Půjčovné - výsuvný žebřík

jeden den  165,00  199,65

Sekání trávy se sběrem

do 100 m2  250,00  302,50

Sekání trávy se sběrem

1 m2 (nad 100 m2)    2,50    3,03

Sekání porostu traktorem

1 m2    2,00    2,42

Úklid sněhu

1 m2 (do 30 m2)   4,00   4,84

Úklid sněhu

1 m2 (nad 30 m2)   2,50   3,03

Líbeznická s.r.o.
Mělnická 275, 250 65 Líbeznice

IČ: 24182681
DIČ: CZ24182681

č. ú. 248287914/0300
libeznickasro@libeznice.cz

tel.: 606 283 687
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186379 

Ceník 2014
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V rámci naší široké nabídky naleznete také la- 
minátové plovoucí podlahy značky Quick-Step,  
jejíž výrobce vkládá do svých podlah tolik 
energie, know-how a odhodlání, že si je můžete 
bez obav užívat, jak dlouho budete chtít. Na 
důkaz tohoto odhodlání jsou naše laminátové 
podlahy dodávány s až 25letou zárukou.
Pokračující výzkum a inovace spolu se silným 
zaměřením na kvalitu činí ze společnosti  
Quick-Step jednoho z hlavních hráčů v prů-
myslu podlahových krytin. Tato značka se 
vyvinula z cenově dostupné alternativy ke 
dřevu ve svébytnou kategorii, jež přináší 
širokou řadu designových podlah, které lze 
rychle a snadno instalovat a udržovat ve všech  
podmínkách.
Quick-Step byl prvním výrobcem, který uvedl 
na trh bezlepidlový, integrovaný zacvakávací 
systém. Revoluční systém „Uniclic“ zaručuje 
rychlou a snadnou instalaci laminátových podlah 
ve všech situacích. Systém Uniclic je celosvě-
tově patentován. Rok co rok pečlivě sledujeme 
nejnovější trendy v interiérovém designu.
Vyzkoušejte Floor Advisor
Jste zvědaví, jak bude vypadat konkrétní pod-
laha ve vašem interiéru? Vyzkoušejte si nástroj  
Quick-Step Floor Advisor. Pomocí tohoto jed-
noduchého nástroje si můžete nahrát fotografii 
své místnosti a experimentovat s různými 
typy podlah, barvou nábytku, stěn apod. Je 
to vynikající způsob, jak zjistit, jaký vliv bude 
mít nová podlaha Quick-Step na váš interiér.
Navštivte naši prodejnu a prohlédněte si 
vzorky podlah na vlastní oči.

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

 

e-shop (dkgips.cz)

(DK	Gips)

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

KADEŘNICTVÍ NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU 
V  LÍbEZNICÍCh  

(Daniela Linhartová) 
nabízí služby dámské, pánské, dětské.

Nově Pavlína Walová – tel. 739 430 008.

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

Možno hotovostní platba.  
Za každý tip moc děkuji.

 Tel.: 604 370 077

KADEŘNICTVÍ NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU 
V  LÍbEZNICÍCh  

(Daniela Linhartová) 
nabízí služby dámské, pánské, dětské.

Nově Pavlína Walová – tel. 739 430 008.

K pronájmu
nebytový prostor, 110 m2

Družstevní, Líbeznice

Nabízíme k pronájmu sklad v osobním vlastnictví
o celkové rozloze 110 m2, v uzavřeném dvoře, 
přístup ze silnice II.třídy nedaleko obchvatu Líbeznic 
a cca 1,5 km od nájezdu na dálnici D8. 
Prostor je možné použít též jako garáže. 
Cena 5900 Kč + 1240 DPH
K dispozici k dlouhodobému pronájmu.
V případě zájmu volejte tel. č. 602 10 98 10
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Kalendář akcí  
pro rok 2014

 7. 6. Dětský den
 21. 6. Mamutfest
 26. 7. Sejdeme se na náměstí
 13. 9. Líbeznické posvícení
 27. 9. Vejšlap Mratínským potokem
 30. 11. Vánoční trhy, koncert v kostele  
  sv. Martina
 24. 12. Vánoční punč

!VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! 
Odvoz starého nábytku 

k likvidaci. 
Vyklízení bytů, sklepů, 
pozůstalostí, bytových  

družstev atd.
Stěhování od A–Z.

Malířské práce.
Tel.: 773 484 056

R.O.S. Reality
Prodej i nákup nemovitostí na míru

Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Tel.: 777 809 979

www.ros-reality.cz
info@ros-reality.cz

Líbeznické stavby
✽ Stavby RD „na klíč“, stavby RD do hrubé stavby

✽ Zateplování budov, fasády
✽ Zednické a dokončovací práce

✽ Zámkové dlažby, terénní úpravy

Tel.: 775 125 804 
www.libeznickestavby.cz 
info@libeznickestavby.cz

DivaDlo kouzel Pavla kožíška 
přijme na dlouhodobou brigádu od září 2014 uvaděčku. 

Jedná se o občasnou práci o víkendu  
vhodnou pro studentku z okolí Líbeznic. 

Případné zájemkyně pište na produkce@divadlokouzel.cz  
nebo volejte 602 207 630.


