LÍBEZNICKÝ CHRÁMOVÝ
KOMORNÍ SBOR
Činnost sboru se traduje od roku 1980, doby
našeho příchodu do Líbeznic. Na kůru v líbeznickém kostele sv. Martina zaznělo nejprve
pár koled, později některé dvoj, troj a čtyřhlasé
vložky při mši. Zpívali jsme ve složení: moje
žena, obě dcery, já a někdy přizvaný tenorista
Dr. Michal Nedělka. Původní rodinný kvartet
se rozrostl po přistěhování a začlenění rodiny
Konopáskových na tzv. „Líbeznický chrámový
komorní sbor“ . Zpíváme především o svátcích,
ale někdy i o běžných nedělích. Od roku 1986
účinkujeme i s doprovodem orchestru v malém
obsazení, někdy pak ve velkém obsazení při
naší tradiční silvestrovské Rybově mši vánoční
„Hej mistře“. O Velikonocích pravidelně zpíváme
Nešverovy pašije. Často s námi účinkují i přední
profesionální umělci. Později vznikl i dětský sbor
„Zpěváčci“, který s námi minulých letech spoluúčinkoval.
Kromě Líbeznic účinkujeme i v okolí, např.
v Klecanech, Hovorčovicích, Odolena vodě,
Kojeticích, Panenských Břežanech, ale i v Městě
Touškově u Plzně a okolí. Zpívali jsme rovněž
na některých kůrech plzeňských i pražských,
v Karlových Varech, Chlumu n/Ohří, Lokti, při
Dvořákových oslavách v Nelahozevsi a při našich
prázdninových pobytech i na Slovensku ve Sv.
Martině a okolí.
V Klecanech jsme zpívali při vánoční mši
pro Čs. televizi (1990) a v přímém televizním
přenosu velikonoční mše (1997). Na základě
zaslaného záznamu našeho repertoáru jsme byli
vybráni mezi 10 chrámových sborů z celé České
republiky na „Festival duchovní hudby“ do Ústí
n/ Orlicí v roce 1997.
Od roce 1990 organizujeme v líbeznickém kostele koncerty duchovní hudby (1–3 krát ročně).
I v roce 2003 je plánována hudba na
Martinskou pouť, Štědrý večer a Silvestra.
Počítáme opět s účinkováním profesionálních
těles na 1–2 koncertech. Termíny budou včas
oznámeny. Je škoda, že koncerty jsou málo
navštěvovány. Jedná se o skutečně hodnotné
akce, které jsou v Praze oceňovány.
Karel Stoll

REKLAMA

ZÁJEZD OBCE BARÁČNÍKŮ
Nechali jsme se inspirovat přílohou
Hospodářských novin a naplánovali
zájezd na 24. 5. 03 do Mariánských Lázní
a na zámek Kynžvart. Cestou jsme se
dohodli, že se zastavíme v klášteře Teplá,
kde v klidu poobědváme dle rady z HN.
Tam jsme však zažili skutečně neuvěřitelnou příhodu. To, že návštěva
kláštera bez předběžné objednávky
nevyšla chápeme, přijeli jsme 5 min. po
poslední prohlídce, další byla volná až
ve 13.00 hod., ale to „nejlepší“ teprve
přišlo. Zrekonstruovaná restaurace zející
prázdnotou nepřijímala zákazníky chtivé
občerstvení. Mají prý na objednávku prostřeno na 14. hodinu.
V nedaleké restauraci se stěží částečně
občerstvilo 15 lidí a opět další nezájem
o zákazníky (zbytek lidí nedostalo ani
nic k pití), a proto jsme se rozhodli
zkusit štěstí přímo v některé restauraci v městečku Teplá. A zde, v útulné
restauraci na náměstí, bylo vše jinak.
Ochota servírky a kuchařky nás dobře
nasytit v krátké době byla příkladná. Za
to jim dík.
Přes všechnu snahu jsme dorazili na
zámek s 20 min. zpožděním. S velkými
obavami a omluvami jsme přistoupili
k pokladně, tam jsme se však setkali
s ochotou a porozuměním. Bez problémů nás zařadili do dvou turnusů
prohlídek. Zámek se všem moc líbil,
možnost občerstvení též někteří využili
jak v cukrárně tak v restauraci. Počasí
nám přálo, byl krásný slunný den.
Zájezd skončil dobře, pan řidič nás
v klidu dovezl domů.
Z celého zájezdu mi však zůstal velmi
nepříjemný zážitek z neochoty, se kterou jsme se setkali v klášterní restauraci
v Teplé. Nejspíše nám chybí „dobré
platidlo“ – že by EURO napomáhalo
k aktivitě zaměstnanců? Potom věřte
doporučení, kam na výlet a na občerstvení !!!
Václav Krejčí

AKCE SKAUTŮ v Líbeznicích
Letošní kolo SVOJSÍKOVA ZÁVODU uspořádalo skautské středisko v Klecanech, kterému
pomáhali s organizací i naši skauti. Závod proběhl 24. dubna v členitém lesoparku u Klecanského zámku. Zúčastnilo se jej celkem 13 hlídek
ze skautských středisek okresu Praha – východ.
V kategorii chlapců jsme obsadili předposlední
místo. Čest střediska zachránila děvčata, která
vybojovala krásné 3. místo. Hlídka měla tyto
členy: Pavlína Černohorská – Rychlonožka, Klára
Musilová – Ještěrka, Markéta Musilová – Blecha,
Michaela Zoulová – Liška, Vendula Melicharová
– Vendy, Nikola Melicharová – Niki.
Jako každý rok, tak i letos se v Areálu zdraví
konal 30. dubna SLET ČARODĚJNIC. Malé
adeptky čarodějnického řemesla zde soutěžily
v různých disciplínách. Na závěr proběhla volba
miss čarodějnice 2003, kterou se stala Deniska
Balogová. Oslava vyvrcholila zapálením ohně,
u kterého pokračovala zábava při kytaře do
pozdních nočních hodin.
Na 1. května dopoledne se konala již 13. rokem
KULIČKIÁDA. Soutěž, kterou pořádají tradičně
skauti, je soutěží otevřenou všem. Letošního
ročníku se zúčastnilo 24 soutěžících a vítězem se
stal Jan Rozporka - Rak, který putovní cenu po
dvou letech získal opět pro oddíl.
19. května proběhla u skautské klubovny další
tradiční akce, a to FIFKŮV ZÁVOD. Letos se
konal již 6. ročník tohoto závodu, který se koná
na počest našeho nejstaršího člena Miroslava
Jelínka - Fifka v den jeho narozenin.
V tomto závodě soutěží děti na čas v jednotlivých disciplínách, jako např. vyndavání ježka
z klece, přeskok přes lano, malování Fifka atd.
Letos zvítězila Vendula Melicharová – Vendy.
Václav Mikoláš

HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ
V poslední době vzrůstá zájem dětí o činnost ve
skautských oddílech. Z tohoto důvodu hledáme
zájemce z řad dospělých pro činnost vedoucích
oddílů.
Skautská průprava není nutná, důležitá je chuť
k práci s dětmi.
Chcete-li se přidat do našich řad, kontaktujte
Evu Červenkovou, telefon 283 981 856.
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V průběhu ustavujícího zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce dne 14. 11. 2002, při němž byla
zvolena rada obce, starosta a místostarostové, jsem
zodpověděl několik dotazů, týkajících se komunálních voleb a volebního zákona. Protože zasedání
zastupitelstva se z pochopitelných důvodů nemůže
zúčastňovat většina obyvatelstva obce, a protože
jsem dostal informaci o tom, že by tyto otázky
mohly zajímat i ty ostatní občany, dovolte, abych se
krátce k těmto otázkám vrátil:
Jeden dotaz zněl přibližně takto: Proč pro zvolení členem
zastupitelstva není rozhodující jen počet získaných hlasů
od voličů ? Zdá se nám divné, že se kandidáti s větším
počtem hlasů do zastupitelstva nedostali a jiní s nižším
počtem hlasů ano.
Odpověď: Oproti minulosti schválil parlament
změnu volebního zákona. Okrsková volební komise
zjistila počty obdržených hlasů a Český statistický
úřad podle ustanovení §45 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů provedl výpočet mandátů. Podle uvedeného
volebního zákona mají skutečně jednotlivě kandidující
osoby situaci obtížnější než volební strany nebo uskupení s více kandidáty. Tuto změnu v zákoně pravděpodobně prosadily politické strany, pro které je tento
systém výhodnější.
Na druhé straně ale nutno říci, že volební systém
neovlivní výběr členů zastupitelstva rozhodujícím způsobem. Například Sdružení nezávislých, které mělo na
kandidátce 15 kandidátů, získalo podle nového volebního zákona 11 mandátů a kdyby rozhodoval pouze
počet hlasů bez přepočtu, získalo by mandátů 10,
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v nejhorším případě 9. Kandidáti, kteří měli skutečně
velkou podporu voličů, jako např. Ing. Jan Vondráš
nebo Zuzana Černá, uspěli bez ohledu na to, zda kandidovali za sdružení nebo jako jednotlivci.
Další dotaz: Proč nebyli kandidáti seznámeni s volebním
zákonem?
Odpověď: Již ta skutečnost, že všichni kandidáti
podali na zákonem stanovené místě v zákonem
stanoveném termínu a zákonem stanoveným způsobem své kandidátky, doplněné petičními archy
se zákonem stanoveným počtem podpisů, svědčí
o tom, že se s volebním zákonem museli předem
seznámit, protože jinde tyto informace nebyly
uvedeny. Všichni se tudíž dobrovolně a podle vlastní
úvahy rozhodli, zda budou kandidovat jednotlivě
a nebo ve sdružení. Je rovněž samozřejmé, že
všichni kandidáti zvoleni nebudou, i když budou
kandidovat ve sdružení. Nikomu nevyplývá povinnost seznamovat kandidáty (jejichž počet ani nikdo
nezná) se zněním jakýchkoliv zákonů. Je v jejich
vlastním zájmu se s nimi podrobně seznámit.
Další dotaz se týkal toho, proč jsou neustále v okrskové
volební komisi stejní lidé a ještě k tomu zaměstnanci
obecního úřadu.
Odpověď: Každá volební strana má podle výše
uvedeného zákona o volbách jmenovat svého
zástupce do okrskové volební komise. Členové minulého zastupitelstva na toto byli výslovně upozorněni
a přímo žádáni, aby tak učinili, což je i v zápisu
ze zasedání zastupitelstva. Žádný ze samostatně
kandidujících členů bývalého zastupitelstva přesto
v zákonném termínu svého zástupce nejmenoval.
Potom je povinností starosty,
koncem posledního dne zákonné
lhůty, jmenovat na neobsazená
místa zbývající členy do stanoveného počtu. Pak je obtížné oslovit
někoho jiného než vlastní spolupracovníky.
(Výsledky voleb jsou k dispozici na internetové adrese
www.volby.cz a www.libeznice.obec.cz)

Otakar Hlavín, starosta obce

•
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INFORMACE o zveřejnění
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ve smyslu příl.
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí

LOGISTICKÉ CENTRUM LÍBEZNICE
• Výše uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení. Oznamovatelem záměru je
firma INVESTA PB spol. s.r.o., Orlov 8, 261
01 Příbram. Zpracovatelem oznámení je p. g.
Jiří Maňour, CSc, Praha. Záměr bude umístěn v k. ú. Obce Bořanovice u komunikace
II/243 ve stávajícím areálu SHL &PARTNER
(původně Řempo).
• 109 stran Oznámení záměru je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Líbeznicích vždy
v úředních dnech: t.j. pondělí, středa od 8.00
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin v kanceláři starosty, v neúředních dnech vždy po
telefonické domluvě: 283 981 058.
• Záměr bude projednávat zastupitelstvo na
svém příštím zasedání.
• Plné znění informace o oznámení
a část G oznámení je rovněž zveřejněna
na internetových stránkách Ministerstva
životního prostředí www.ceu.cz/eia/is/
info.asp?kodAkce=STC092
V Líbeznicích dne 5. 6. 2003
Vyvěšeno dne 6. 6. 2003
Otakar Hlavín, starosta obce

POJĎTE ZVOLIT SVOJI BUDOUCNOST
V POLOVINĚ ČERVNA PROBĚHNE
REFERENDUM, VE KTERÉM BUDEME
SPOLUROZHODOVAT O PŘISTOUPENÍ
ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII.
Hlasování se koná v pátek 13. června od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 14. června od 8.00
do 14.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
budovy Obecního úřadu. Svůj hlas bude moci
odevzdat každý občan ČR, který aspoň druhý
den konání referenda dosáhne věku 18 let, není
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zbaven způsobilosti k právním úkonům a prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem). Hlasovat lze pouze na území
ČR. Pokud nebudete moci hlasovat ve svém
okrsku, můžete požádat na úřadu o vydání hlasovacího průkazu. Poslední příležitost budete mít
ve středu 11. června.
Hlasovací lístek pro referendum nebude občanům doručen do schránky, každý ho obdrží až
v hlasovací místnosti. Jeho obsahem bude otázka
pro referendum, kde budou občané odpovídat na
otázku, zda souhlasí se členstvím podle smlouvy
o přistoupení Česka k EU, poučení o způsobu

hlasování, v levé části slovo „ANO“, v pravé
části slovo „NE“ a vedle každého těchto slov
rámeček. Hlasovací lístek bude opatřen razítkem
Ministerstva vnitra.
Odpověď vyznačíte křížkem a hlasovací lístek
vložíte do úřední obálky, jež před okrskovou
komisí vhodíte do hlasovací schránky.
Smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii je
uveřejněna na internetové adrese nebo v tištěné
podobě na našem matričním úřadu. Vstupem do
EU nerozhodujeme o ničem jiném, než o návratu
do míst, kde jsme vždy byli.

Václav Krejčí, Galina Polednová Studená
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MISS A MISSÁK LÍBEZNICE 2003

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
• Od minulého vydání našeho časopisu se
sešla rada obce třikrát. Opětovně se zabývala problémy v Základní škole Líbeznice,
které nakonec vedly až k odvolání ředitele
Mgr. Zdenka Šáleného. Byl vypsán konkurz
na funkci ředitele základní školy a všichni
k němu vzhlížíme s nadějí na vyřešení stávající situace v naší škole.
• Rada uvítala nabídku občanského sdružení
Diakonie husitská - STROM na zorganizování humanitární sbírky. Občané mohou
darovat veškeré dámské, pánské i dětské
letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostě-

radla, ručníky, utěrky, záclony, látky, vlny,
zbytky látek, příze i vlny, péřové a vatované
přikrývky, polštáře a deky. Sběrné místo je
v knihovně, v době výpůjčních hodin.
• Rada m.j. rozhodla o dokončení zámkové
dlažby na chodníku u hřbitova v ulici
Hovorčovické.
• Zastupitelstvo obce zasedalo v dubnu
a květnu. Obec stále projednává soudní
spory s firmou PROFA, která nedokončila
výstavbu cyklotrialového hřiště v areálu
školy, dále soudem hrozí Středočeské sběrné
suroviny a.s., které požadují zaplacení částky

KONKURZ NA ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LÍBEZNICE
„Obec Líbeznice, okres Praha - východ, vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění
a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2003 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností při konkurzním řízení na vybrané
funkce v oblasti školství, konkurz na místo ředitele (ky) Základní školy
Líbeznice. Nástup do funkce 1. 8. 2003.
Požadavky:
vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb.,
o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců v platném

PROČ BYL ŘEDITEL ŠKOLY ODVOLÁN?
Při nástupu do funkce se ředitel školy Mgr. Zdeněk Šálený zavázal
zastupitelstvu, že svolá informativní schůzku s rodiči žáků, při které
vysvětlí základní rozdíly mezi výukovými programy Základní škola
a Národní škola, podle kterého se v té době učilo, jelikož se objevily
spekulace, že projekt Národní škola je méně vhodný. Toto setkání, na
kterém rodiče měli šanci vyjádřit se k tomuto problému, se přes opakované urgence ze strany zastupitelstva neuskutečnilo. Na základě této
skutečnosti byl řediteli školy zaslán vytýkací dopis, na který nereagoval.
Dalším problémem byly opakované stížnosti učitelů na způsob
jednání ředitele s podřízenými, problémy, které mu byly předkládány,
odmítal řešit. Stížnosti se týkaly i toho, že nechodil na hospitace a nebyl nápomocen radou nebo vytknutím chyb při výuce, a že tedy neměl
zájem o odborné a pedagogické vedení učitelského sboru a nijak pozitivně neovlivňoval kvalitu výuky.
Tato atmosféra panovala podle vyjádření učitelů v Základní škole.
Ředitel byl s těmito stížnostmi seznámen a podal vysvětlení, z kterého

cca 890 tisíc Kč za užívání pozemku p.č.
589/8 v k.ú. Líbeznice bez právního důvodu.
Pro Vaši informaci se jedná o cestu za samoobsluhou vedoucí směrem k areálu zdraví. Ve
všech soudních sporech obec zastupuje paní
JUDr. Regina Soukupová.
• Rovněž byla již poněkolikáté projednávána
změna č. 1 územního plánu obce Líbeznice,
tentokrát po zapracování připomínek dotčených orgánů.
Galina Polednová Studená
Tajemnice OÚ

Text inzerátu uveřejněného v Mladé frontě Dnes
a Učitelských novinách
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republiky v účesové tvorbě), zpěvák a imitátor
Aleš Prázdnovský a zpívající moderátorka TV
Nova Lucie Borhyová.
Děti bojovaly o přízeň poroty v následujících
disciplínách:
- Promenáda v kostýmu + rozhovor
- Volná disciplína
- Promenáda ve společenském obleku
Vybrat ty nejlepší ze všech těch krásných
a šikovných dětí bylo opravdu těžké a skoro
nemožné.
V přestávce, kdy se porota radila a děti čekaly na
výsledky, nám zatančilo dívčí trio MAJ z Mělníka, předvedly se nám dámy z Aerobic týmu
Líbeznice, zazpíval a všechny roztančil DJ Bacara
z Prahy a písničku přidala i naše policistka.

Vaše policistka Lída

znění, nejméně 4 roky pedagogické praxe na ZŠ, odborné, řídící a organizační schopnosti, znalost školských předpisů, občanská a morální
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte:
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání
potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný životopis, koncepci
rozvoje školy, výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce), čestné prohlášení
podle ost. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., lékařské potvrzení o zdravotním stavu (ne starší dva měsíce). Přihlášky s doklady zasílejte do 10. 6. 2003
na adresu : Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.“

je patrno, že ani práce některých učitelů, kteří nejvíce volali po změně,
nebyla vždy stoprocentní. Za nedostatky je samozřejmě káral, což
mohlo být impulzem k napsání některých stížností.
Z informativní schůzky zastupitelů obce s učitelským sborem vyplynulo, že přibližně polovina učitelů z uvedených důvodů vážně uvažuje
o odchodu ze školy, nebo si již hledá nové zaměstnání, což by v nejhorším případě mohlo vést i k uzavření školy.
Tato obava dovedla obecní zastupitelstvo k názoru, že stav ve škole
je neudržitelný a zažádalo Odbor školství Krajského úřadu o vyslovení
souhlasu s odvoláním ředitele školy, které dostalo. Vedením školy byla
do doby než bude znám výsledek konkurzního řízení pověřena Mgr.
Ivana Pekárková, zástupkyně ředitele školy, které ovšem nemohly být
svěřeny všechny pravomoci ředitele školy, jelikož ten je stále v pracovní
neschopnosti a obsílku s odvoláním si do dnešního dne na poště nevyzvedl.
(příspěvek není osobním stanoviskem,
pouze chronologickým přehledem událostí)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 3. května 2003 proběhlo ve svatební
síní Obecní úřadu v Líbeznicích už tradiční
vítání nových občánků do naší obce. Dostavily
se děti narozené v roce 2002 a 2003 v doprovodu svých rodičů, babiček, dědečků a svých
nejbližších. Starosta obce naše malé občánky
náležitě přivítal a nechyběl ani malý kulturní
program, který si nacvičily děti ze ZŠ a MŠ
v Líbeznicích. Myslím, že všichni budou rádi
na tento jarní den vzpomínat a malé dárečky
i fotografie jim budou vstup do života v naší
obci, i když pouze symbolický, připomínat.
Vzhledem k tomu, že přírůstek nových
občánků do naší obce není tak velký, pořádá
obecní úřad tuto akci jen jednou za rok.
Rozhodně chceme tuto tradici v naší obci
zachovat i do budoucna, protože pamětní
zápis o slavnostním uvítání do života zůstane
navždy uchován pro další generace.

V neděli 18. 5. 2003 proběhla v Líbeznicích na
náměstí pod širým nebem akce pro děti „MISS
a MISSÁK 2003“, kterou pořádala a připravila
Obecní policie, firma Britaňak, Restaurace na
náměstí a Obecní úřad. Akci zahájilo vystoupení hudebního tělesa „Jazz dead“ z Bořanovic
a pak už to všechno začalo.
Moderátoři Radek Müller a Nikola Vörösová
vyzvali 39 soutěžících dětí ve věku od mateřinky do 18 let, aby se představily divákům,
kterých tentoktát bylo plné náměstí, a porotě,
kterou čekal nelehký úkol. Předsedkyní poroty
byla podnikatelka Milada Britaňaková, dále
v porotě zasedli majitelé a kadeřníci vlasového
studia Hear area Jan Třešík, Adéla Krysmanová
a Blanka Hašková (pětinásobná mistryně

Vyhlášení výsledků se bravurně zhostila Lucie
Borhyová, která v samotném závěru zazpívala
a zatančila spolu s Alešem Prázdnovským.
Co dodat na závěr? Počasí, na kterém to tentokrát hodně záleželo i přes nepříznivou předpověď meteorologů, zůstalo s námi, což přispělo
ke zdaru celé akce.
Dnes je doba, kdy děti potřebují více volného
času než kdykoli předtím. Děti jsou totiž
poslední šancí zvrátit skóre, ve kterém už delší
dobu naše společnost prohrává. Takže pokud
budu mít sílu a bude to možné, budu dělat akce
pro děti a s dětmi za nás za všechny a budu
věřit, že ony to pro nás a za nás zvrátí. Toto je
jedno z mých poslání v životě a to je opravdu
vše, co vám mohu dnes říci s určitostí.

Uvítány do obce byly tyto děti: Eliška
Červená, David Friedrich, Martin Frydrych,
Lukáš Hons, Zuzana Krausová, Milan
Lachout, Pavlína Lindová, Šárka Oliveriusová,
Jaroslav Opletal, Tomáš Řenč, Kateřina
Šoltysová, Petr Štikar a Petra Vorlíčková.
Lucie Vörösová

PODĚKOVÁNÍ Obecní knihovna
Líbeznice děkuje
firmě Křenek Motosport, s.r.o. za
finanční dar na nákup naučné literatury.
Hana Závorková, Obecní knihovna Líbeznice

PODĚKOVÁNÍ
Za pomoc při přípravě a při průběhu akce MISS
a MISSÁK 2003 bychom chtěli touto cestou
zvláště poděkovat majitelce Restaurace na
náměstí Renatě Nečesánkové a jejímu personálu, kteří nám pomáhali s obrovským nadšením a zápalem.

Poděkování dále patří těmto sponzorům: firma
Britaňak, Drogerie Janů, Alumex, Ovoce zelenina
Šmoranc, Automix Štemprok, Hear area Praha,
FAM elektronic, chovatelské potřeby Mazlíček,
Mirka sport Štemproková, ubytovací služby Hali
Praha, Trafika u Moliho, Večerka na Mělnické,
Občerstvení u Martiny, Zahradnictví Líbeznice,
Zuzatex Bořanovice, restaurace Vila Bašť, Barvy

laky Zlatá trumpeta, Luboš Voňka a Obecní úřad
Líbeznice.
Za technickou pomoc děkujeme: Věře Frühaufové,
DJ Jirkovi Fiklíkovi, Janu Friedrichovi, Lucii
Neumannové, Besřichu Řehořovi, Jakubovi
Nečesánkovi, bratrům Ferencovým, Láďovi
Vágnerovi a zaměstnankyním OÚ.
S velkým díkem - Obecní policie

Z AKTIVIT NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DRUŽINY…
DEN MATEK
Opět se nám vrací ten den, kdy si vzpomínáme
na naše maminky, babičky a prababičky. Je to
Den matek.
Letošní svátek připomněli 12. května i žáci
5. A a 5. B našim ženám v Domově důchodců
v Bořanovicích.
Již čtrnáct dní předem se na toto setkání řádně
připravovali. Děti ze 4. B vyrobily s paní učitelkou
L. Novákovou hezká přáníčka a žáci pátých tříd
do nich vepsali pěkné básníčky. V pracovním
vyučování vyrobili umělé hyacinty, zasadili je
do květináčů a ty předali jako dárek. Babičky
se neubránily slzám dojetí.
V programu potom děti přednesly básničky,
zazpívaly písničky a zahrály scénku.
Na závěr zazpívaly písničku a babičky si s nimi
zatancovaly.
Bylo to velmi pěkné
dopoledne, které jsme
s babičkami všichni prožili. Popřáli jsme babičkám pevné zdraví a aby
si podzim života ve
velmi pěkném prostředí
s ochotným personálem
ještě dlouho užívaly.
L. Jahodová a H. Mengrová
Učitelky 5. tříd

VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
„AMÁLKA“
Dne 16. května 2003 jsme závěrečným vystoupením pro rodiče ukončili celoroční projekt
„Ve vemíru nejsme sami“. Účast byla velká
a úsměvy odcházejících rodičů nám napověděly, že se představení povedlo.
Dětem se celý projekt líbil. Velmi rády mezi
sebou soutěžily a předháněly se v dovednostech. Dokonce si založily svou vlastní „meziplanetární cestovní kancelář“.
Nyní nás již čeká závěrečná diskotéka s vyhlášením nejlepších a předání cen.
Zároveň bych chtěla touto cestou velmi poděkovat všem rodičům za pomoc při tomto
projektu.
Věra Frühaufová
ŠD „Amálka“

ŽÁCI ZŠ LÍBEZNICE ZNOVU
NAVŠTÍVILI BABIČKY A DĚDEČKY
V BOŘANOVICKÉM DOMOVĚ
DŮCHODCŮ
Dva dny před velikonočními svátky navštívili žáci čtvrtých tříd Domov důchodců
v Bořanovicích. Přišli sem popřát babičkám
a dědečkům k tradičním svátkům jara. Zároveň
se svým přáním přinesli i drobné dárky, které
sami vyrobili. Stařečci měli ze zasetého obilíčka, stejně jako z kuřátek či zajíčků obrovskou radost.
Na závěr žáci přednesli pásmo písniček
a básniček, které si nacvičili speciálně pro tuto
příležitost.
Všechny děti nadchla velikonoční výzdoba
celého domova, kterou měli babičky a dědečkové skutečně nádhernou. Nejen proto jim
slíbily, že se na ně zase
brzo přijedou podívat.
Po tomto slibu již
následovalo rozloučení
nejen se stařečky, ale
i s pečovatelkami, které
děti po celou dobu
ochotně provázely.
Václava Zahrádková
Učitelka ZŠ
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MISS A MISSÁK LÍBEZNICE 2003

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
• Od minulého vydání našeho časopisu se
sešla rada obce třikrát. Opětovně se zabývala problémy v Základní škole Líbeznice,
které nakonec vedly až k odvolání ředitele
Mgr. Zdenka Šáleného. Byl vypsán konkurz
na funkci ředitele základní školy a všichni
k němu vzhlížíme s nadějí na vyřešení stávající situace v naší škole.
• Rada uvítala nabídku občanského sdružení
Diakonie husitská - STROM na zorganizování humanitární sbírky. Občané mohou
darovat veškeré dámské, pánské i dětské
letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostě-

radla, ručníky, utěrky, záclony, látky, vlny,
zbytky látek, příze i vlny, péřové a vatované
přikrývky, polštáře a deky. Sběrné místo je
v knihovně, v době výpůjčních hodin.
• Rada m.j. rozhodla o dokončení zámkové
dlažby na chodníku u hřbitova v ulici
Hovorčovické.
• Zastupitelstvo obce zasedalo v dubnu
a květnu. Obec stále projednává soudní
spory s firmou PROFA, která nedokončila
výstavbu cyklotrialového hřiště v areálu
školy, dále soudem hrozí Středočeské sběrné
suroviny a.s., které požadují zaplacení částky

KONKURZ NA ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY LÍBEZNICE
„Obec Líbeznice, okres Praha - východ, vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství v platném znění
a v souladu s vyhláškou MŠMT č. 72/2003 Sb., o sestavování konkurzních komisí a pravidlech jejich činností při konkurzním řízení na vybrané
funkce v oblasti školství, konkurz na místo ředitele (ky) Základní školy
Líbeznice. Nástup do funkce 1. 8. 2003.
Požadavky:
vzdělání a pedagogická praxe podle vyhlášky MŠMT č. 139/1997 Sb.,
o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců v platném

PROČ BYL ŘEDITEL ŠKOLY ODVOLÁN?
Při nástupu do funkce se ředitel školy Mgr. Zdeněk Šálený zavázal
zastupitelstvu, že svolá informativní schůzku s rodiči žáků, při které
vysvětlí základní rozdíly mezi výukovými programy Základní škola
a Národní škola, podle kterého se v té době učilo, jelikož se objevily
spekulace, že projekt Národní škola je méně vhodný. Toto setkání, na
kterém rodiče měli šanci vyjádřit se k tomuto problému, se přes opakované urgence ze strany zastupitelstva neuskutečnilo. Na základě této
skutečnosti byl řediteli školy zaslán vytýkací dopis, na který nereagoval.
Dalším problémem byly opakované stížnosti učitelů na způsob
jednání ředitele s podřízenými, problémy, které mu byly předkládány,
odmítal řešit. Stížnosti se týkaly i toho, že nechodil na hospitace a nebyl nápomocen radou nebo vytknutím chyb při výuce, a že tedy neměl
zájem o odborné a pedagogické vedení učitelského sboru a nijak pozitivně neovlivňoval kvalitu výuky.
Tato atmosféra panovala podle vyjádření učitelů v Základní škole.
Ředitel byl s těmito stížnostmi seznámen a podal vysvětlení, z kterého

cca 890 tisíc Kč za užívání pozemku p.č.
589/8 v k.ú. Líbeznice bez právního důvodu.
Pro Vaši informaci se jedná o cestu za samoobsluhou vedoucí směrem k areálu zdraví. Ve
všech soudních sporech obec zastupuje paní
JUDr. Regina Soukupová.
• Rovněž byla již poněkolikáté projednávána
změna č. 1 územního plánu obce Líbeznice,
tentokrát po zapracování připomínek dotčených orgánů.
Galina Polednová Studená
Tajemnice OÚ

Text inzerátu uveřejněného v Mladé frontě Dnes
a Učitelských novinách
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republiky v účesové tvorbě), zpěvák a imitátor
Aleš Prázdnovský a zpívající moderátorka TV
Nova Lucie Borhyová.
Děti bojovaly o přízeň poroty v následujících
disciplínách:
- Promenáda v kostýmu + rozhovor
- Volná disciplína
- Promenáda ve společenském obleku
Vybrat ty nejlepší ze všech těch krásných
a šikovných dětí bylo opravdu těžké a skoro
nemožné.
V přestávce, kdy se porota radila a děti čekaly na
výsledky, nám zatančilo dívčí trio MAJ z Mělníka, předvedly se nám dámy z Aerobic týmu
Líbeznice, zazpíval a všechny roztančil DJ Bacara
z Prahy a písničku přidala i naše policistka.

Vaše policistka Lída

znění, nejméně 4 roky pedagogické praxe na ZŠ, odborné, řídící a organizační schopnosti, znalost školských předpisů, občanská a morální
bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.
K přihlášce přiložte:
ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, doklad o průběhu zaměstnání
potvrzený posledním zaměstnavatelem, strukturovaný životopis, koncepci
rozvoje školy, výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce), čestné prohlášení
podle ost. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., lékařské potvrzení o zdravotním stavu (ne starší dva měsíce). Přihlášky s doklady zasílejte do 10. 6. 2003
na adresu : Obec Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice.“

je patrno, že ani práce některých učitelů, kteří nejvíce volali po změně,
nebyla vždy stoprocentní. Za nedostatky je samozřejmě káral, což
mohlo být impulzem k napsání některých stížností.
Z informativní schůzky zastupitelů obce s učitelským sborem vyplynulo, že přibližně polovina učitelů z uvedených důvodů vážně uvažuje
o odchodu ze školy, nebo si již hledá nové zaměstnání, což by v nejhorším případě mohlo vést i k uzavření školy.
Tato obava dovedla obecní zastupitelstvo k názoru, že stav ve škole
je neudržitelný a zažádalo Odbor školství Krajského úřadu o vyslovení
souhlasu s odvoláním ředitele školy, které dostalo. Vedením školy byla
do doby než bude znám výsledek konkurzního řízení pověřena Mgr.
Ivana Pekárková, zástupkyně ředitele školy, které ovšem nemohly být
svěřeny všechny pravomoci ředitele školy, jelikož ten je stále v pracovní
neschopnosti a obsílku s odvoláním si do dnešního dne na poště nevyzvedl.
(příspěvek není osobním stanoviskem,
pouze chronologickým přehledem událostí)

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 3. května 2003 proběhlo ve svatební
síní Obecní úřadu v Líbeznicích už tradiční
vítání nových občánků do naší obce. Dostavily
se děti narozené v roce 2002 a 2003 v doprovodu svých rodičů, babiček, dědečků a svých
nejbližších. Starosta obce naše malé občánky
náležitě přivítal a nechyběl ani malý kulturní
program, který si nacvičily děti ze ZŠ a MŠ
v Líbeznicích. Myslím, že všichni budou rádi
na tento jarní den vzpomínat a malé dárečky
i fotografie jim budou vstup do života v naší
obci, i když pouze symbolický, připomínat.
Vzhledem k tomu, že přírůstek nových
občánků do naší obce není tak velký, pořádá
obecní úřad tuto akci jen jednou za rok.
Rozhodně chceme tuto tradici v naší obci
zachovat i do budoucna, protože pamětní
zápis o slavnostním uvítání do života zůstane
navždy uchován pro další generace.

V neděli 18. 5. 2003 proběhla v Líbeznicích na
náměstí pod širým nebem akce pro děti „MISS
a MISSÁK 2003“, kterou pořádala a připravila
Obecní policie, firma Britaňak, Restaurace na
náměstí a Obecní úřad. Akci zahájilo vystoupení hudebního tělesa „Jazz dead“ z Bořanovic
a pak už to všechno začalo.
Moderátoři Radek Müller a Nikola Vörösová
vyzvali 39 soutěžících dětí ve věku od mateřinky do 18 let, aby se představily divákům,
kterých tentoktát bylo plné náměstí, a porotě,
kterou čekal nelehký úkol. Předsedkyní poroty
byla podnikatelka Milada Britaňaková, dále
v porotě zasedli majitelé a kadeřníci vlasového
studia Hear area Jan Třešík, Adéla Krysmanová
a Blanka Hašková (pětinásobná mistryně

Vyhlášení výsledků se bravurně zhostila Lucie
Borhyová, která v samotném závěru zazpívala
a zatančila spolu s Alešem Prázdnovským.
Co dodat na závěr? Počasí, na kterém to tentokrát hodně záleželo i přes nepříznivou předpověď meteorologů, zůstalo s námi, což přispělo
ke zdaru celé akce.
Dnes je doba, kdy děti potřebují více volného
času než kdykoli předtím. Děti jsou totiž
poslední šancí zvrátit skóre, ve kterém už delší
dobu naše společnost prohrává. Takže pokud
budu mít sílu a bude to možné, budu dělat akce
pro děti a s dětmi za nás za všechny a budu
věřit, že ony to pro nás a za nás zvrátí. Toto je
jedno z mých poslání v životě a to je opravdu
vše, co vám mohu dnes říci s určitostí.

Uvítány do obce byly tyto děti: Eliška
Červená, David Friedrich, Martin Frydrych,
Lukáš Hons, Zuzana Krausová, Milan
Lachout, Pavlína Lindová, Šárka Oliveriusová,
Jaroslav Opletal, Tomáš Řenč, Kateřina
Šoltysová, Petr Štikar a Petra Vorlíčková.
Lucie Vörösová

PODĚKOVÁNÍ Obecní knihovna
Líbeznice děkuje
firmě Křenek Motosport, s.r.o. za
finanční dar na nákup naučné literatury.
Hana Závorková, Obecní knihovna Líbeznice

PODĚKOVÁNÍ
Za pomoc při přípravě a při průběhu akce MISS
a MISSÁK 2003 bychom chtěli touto cestou
zvláště poděkovat majitelce Restaurace na
náměstí Renatě Nečesánkové a jejímu personálu, kteří nám pomáhali s obrovským nadšením a zápalem.

Poděkování dále patří těmto sponzorům: firma
Britaňak, Drogerie Janů, Alumex, Ovoce zelenina
Šmoranc, Automix Štemprok, Hear area Praha,
FAM elektronic, chovatelské potřeby Mazlíček,
Mirka sport Štemproková, ubytovací služby Hali
Praha, Trafika u Moliho, Večerka na Mělnické,
Občerstvení u Martiny, Zahradnictví Líbeznice,
Zuzatex Bořanovice, restaurace Vila Bašť, Barvy

laky Zlatá trumpeta, Luboš Voňka a Obecní úřad
Líbeznice.
Za technickou pomoc děkujeme: Věře Frühaufové,
DJ Jirkovi Fiklíkovi, Janu Friedrichovi, Lucii
Neumannové, Besřichu Řehořovi, Jakubovi
Nečesánkovi, bratrům Ferencovým, Láďovi
Vágnerovi a zaměstnankyním OÚ.
S velkým díkem - Obecní policie

Z AKTIVIT NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY A DRUŽINY…
DEN MATEK
Opět se nám vrací ten den, kdy si vzpomínáme
na naše maminky, babičky a prababičky. Je to
Den matek.
Letošní svátek připomněli 12. května i žáci
5. A a 5. B našim ženám v Domově důchodců
v Bořanovicích.
Již čtrnáct dní předem se na toto setkání řádně
připravovali. Děti ze 4. B vyrobily s paní učitelkou
L. Novákovou hezká přáníčka a žáci pátých tříd
do nich vepsali pěkné básníčky. V pracovním
vyučování vyrobili umělé hyacinty, zasadili je
do květináčů a ty předali jako dárek. Babičky
se neubránily slzám dojetí.
V programu potom děti přednesly básničky,
zazpívaly písničky a zahrály scénku.
Na závěr zazpívaly písničku a babičky si s nimi
zatancovaly.
Bylo to velmi pěkné
dopoledne, které jsme
s babičkami všichni prožili. Popřáli jsme babičkám pevné zdraví a aby
si podzim života ve
velmi pěkném prostředí
s ochotným personálem
ještě dlouho užívaly.
L. Jahodová a H. Mengrová
Učitelky 5. tříd

VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
„AMÁLKA“
Dne 16. května 2003 jsme závěrečným vystoupením pro rodiče ukončili celoroční projekt
„Ve vemíru nejsme sami“. Účast byla velká
a úsměvy odcházejících rodičů nám napověděly, že se představení povedlo.
Dětem se celý projekt líbil. Velmi rády mezi
sebou soutěžily a předháněly se v dovednostech. Dokonce si založily svou vlastní „meziplanetární cestovní kancelář“.
Nyní nás již čeká závěrečná diskotéka s vyhlášením nejlepších a předání cen.
Zároveň bych chtěla touto cestou velmi poděkovat všem rodičům za pomoc při tomto
projektu.
Věra Frühaufová
ŠD „Amálka“

ŽÁCI ZŠ LÍBEZNICE ZNOVU
NAVŠTÍVILI BABIČKY A DĚDEČKY
V BOŘANOVICKÉM DOMOVĚ
DŮCHODCŮ
Dva dny před velikonočními svátky navštívili žáci čtvrtých tříd Domov důchodců
v Bořanovicích. Přišli sem popřát babičkám
a dědečkům k tradičním svátkům jara. Zároveň
se svým přáním přinesli i drobné dárky, které
sami vyrobili. Stařečci měli ze zasetého obilíčka, stejně jako z kuřátek či zajíčků obrovskou radost.
Na závěr žáci přednesli pásmo písniček
a básniček, které si nacvičili speciálně pro tuto
příležitost.
Všechny děti nadchla velikonoční výzdoba
celého domova, kterou měli babičky a dědečkové skutečně nádhernou. Nejen proto jim
slíbily, že se na ně zase
brzo přijedou podívat.
Po tomto slibu již
následovalo rozloučení
nejen se stařečky, ale
i s pečovatelkami, které
děti po celou dobu
ochotně provázely.
Václava Zahrádková
Učitelka ZŠ

3

LÍBEZNICKÝ CHRÁMOVÝ
KOMORNÍ SBOR
Činnost sboru se traduje od roku 1980, doby
našeho příchodu do Líbeznic. Na kůru v líbeznickém kostele sv. Martina zaznělo nejprve
pár koled, později některé dvoj, troj a čtyřhlasé
vložky při mši. Zpívali jsme ve složení: moje
žena, obě dcery, já a někdy přizvaný tenorista
Dr. Michal Nedělka. Původní rodinný kvartet
se rozrostl po přistěhování a začlenění rodiny
Konopáskových na tzv. „Líbeznický chrámový
komorní sbor“ . Zpíváme především o svátcích,
ale někdy i o běžných nedělích. Od roku 1986
účinkujeme i s doprovodem orchestru v malém
obsazení, někdy pak ve velkém obsazení při
naší tradiční silvestrovské Rybově mši vánoční
„Hej mistře“. O Velikonocích pravidelně zpíváme
Nešverovy pašije. Často s námi účinkují i přední
profesionální umělci. Později vznikl i dětský sbor
„Zpěváčci“, který s námi minulých letech spoluúčinkoval.
Kromě Líbeznic účinkujeme i v okolí, např.
v Klecanech, Hovorčovicích, Odolena vodě,
Kojeticích, Panenských Břežanech, ale i v Městě
Touškově u Plzně a okolí. Zpívali jsme rovněž
na některých kůrech plzeňských i pražských,
v Karlových Varech, Chlumu n/Ohří, Lokti, při
Dvořákových oslavách v Nelahozevsi a při našich
prázdninových pobytech i na Slovensku ve Sv.
Martině a okolí.
V Klecanech jsme zpívali při vánoční mši
pro Čs. televizi (1990) a v přímém televizním
přenosu velikonoční mše (1997). Na základě
zaslaného záznamu našeho repertoáru jsme byli
vybráni mezi 10 chrámových sborů z celé České
republiky na „Festival duchovní hudby“ do Ústí
n/ Orlicí v roce 1997.
Od roce 1990 organizujeme v líbeznickém kostele koncerty duchovní hudby (1–3 krát ročně).
I v roce 2003 je plánována hudba na
Martinskou pouť, Štědrý večer a Silvestra.
Počítáme opět s účinkováním profesionálních
těles na 1–2 koncertech. Termíny budou včas
oznámeny. Je škoda, že koncerty jsou málo
navštěvovány. Jedná se o skutečně hodnotné
akce, které jsou v Praze oceňovány.
Karel Stoll

REKLAMA

ZÁJEZD OBCE BARÁČNÍKŮ
Nechali jsme se inspirovat přílohou
Hospodářských novin a naplánovali
zájezd na 24. 5. 03 do Mariánských Lázní
a na zámek Kynžvart. Cestou jsme se
dohodli, že se zastavíme v klášteře Teplá,
kde v klidu poobědváme dle rady z HN.
Tam jsme však zažili skutečně neuvěřitelnou příhodu. To, že návštěva
kláštera bez předběžné objednávky
nevyšla chápeme, přijeli jsme 5 min. po
poslední prohlídce, další byla volná až
ve 13.00 hod., ale to „nejlepší“ teprve
přišlo. Zrekonstruovaná restaurace zející
prázdnotou nepřijímala zákazníky chtivé
občerstvení. Mají prý na objednávku prostřeno na 14. hodinu.
V nedaleké restauraci se stěží částečně
občerstvilo 15 lidí a opět další nezájem
o zákazníky (zbytek lidí nedostalo ani
nic k pití), a proto jsme se rozhodli
zkusit štěstí přímo v některé restauraci v městečku Teplá. A zde, v útulné
restauraci na náměstí, bylo vše jinak.
Ochota servírky a kuchařky nás dobře
nasytit v krátké době byla příkladná. Za
to jim dík.
Přes všechnu snahu jsme dorazili na
zámek s 20 min. zpožděním. S velkými
obavami a omluvami jsme přistoupili
k pokladně, tam jsme se však setkali
s ochotou a porozuměním. Bez problémů nás zařadili do dvou turnusů
prohlídek. Zámek se všem moc líbil,
možnost občerstvení též někteří využili
jak v cukrárně tak v restauraci. Počasí
nám přálo, byl krásný slunný den.
Zájezd skončil dobře, pan řidič nás
v klidu dovezl domů.
Z celého zájezdu mi však zůstal velmi
nepříjemný zážitek z neochoty, se kterou jsme se setkali v klášterní restauraci
v Teplé. Nejspíše nám chybí „dobré
platidlo“ – že by EURO napomáhalo
k aktivitě zaměstnanců? Potom věřte
doporučení, kam na výlet a na občerstvení !!!
Václav Krejčí

AKCE SKAUTŮ v Líbeznicích
Letošní kolo SVOJSÍKOVA ZÁVODU uspořádalo skautské středisko v Klecanech, kterému
pomáhali s organizací i naši skauti. Závod proběhl 24. dubna v členitém lesoparku u Klecanského zámku. Zúčastnilo se jej celkem 13 hlídek
ze skautských středisek okresu Praha – východ.
V kategorii chlapců jsme obsadili předposlední
místo. Čest střediska zachránila děvčata, která
vybojovala krásné 3. místo. Hlídka měla tyto
členy: Pavlína Černohorská – Rychlonožka, Klára
Musilová – Ještěrka, Markéta Musilová – Blecha,
Michaela Zoulová – Liška, Vendula Melicharová
– Vendy, Nikola Melicharová – Niki.
Jako každý rok, tak i letos se v Areálu zdraví
konal 30. dubna SLET ČARODĚJNIC. Malé
adeptky čarodějnického řemesla zde soutěžily
v různých disciplínách. Na závěr proběhla volba
miss čarodějnice 2003, kterou se stala Deniska
Balogová. Oslava vyvrcholila zapálením ohně,
u kterého pokračovala zábava při kytaře do
pozdních nočních hodin.
Na 1. května dopoledne se konala již 13. rokem
KULIČKIÁDA. Soutěž, kterou pořádají tradičně
skauti, je soutěží otevřenou všem. Letošního
ročníku se zúčastnilo 24 soutěžících a vítězem se
stal Jan Rozporka - Rak, který putovní cenu po
dvou letech získal opět pro oddíl.
19. května proběhla u skautské klubovny další
tradiční akce, a to FIFKŮV ZÁVOD. Letos se
konal již 6. ročník tohoto závodu, který se koná
na počest našeho nejstaršího člena Miroslava
Jelínka - Fifka v den jeho narozenin.
V tomto závodě soutěží děti na čas v jednotlivých disciplínách, jako např. vyndavání ježka
z klece, přeskok přes lano, malování Fifka atd.
Letos zvítězila Vendula Melicharová – Vendy.
Václav Mikoláš

HLEDÁME NOVÉ VEDOUCÍ
V poslední době vzrůstá zájem dětí o činnost ve
skautských oddílech. Z tohoto důvodu hledáme
zájemce z řad dospělých pro činnost vedoucích
oddílů.
Skautská průprava není nutná, důležitá je chuť
k práci s dětmi.
Chcete-li se přidat do našich řad, kontaktujte
Evu Červenkovou, telefon 283 981 856.
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V průběhu ustavujícího zasedání nově zvoleného
zastupitelstva obce dne 14. 11. 2002, při němž byla
zvolena rada obce, starosta a místostarostové, jsem
zodpověděl několik dotazů, týkajících se komunálních voleb a volebního zákona. Protože zasedání
zastupitelstva se z pochopitelných důvodů nemůže
zúčastňovat většina obyvatelstva obce, a protože
jsem dostal informaci o tom, že by tyto otázky
mohly zajímat i ty ostatní občany, dovolte, abych se
krátce k těmto otázkám vrátil:
Jeden dotaz zněl přibližně takto: Proč pro zvolení členem
zastupitelstva není rozhodující jen počet získaných hlasů
od voličů ? Zdá se nám divné, že se kandidáti s větším
počtem hlasů do zastupitelstva nedostali a jiní s nižším
počtem hlasů ano.
Odpověď: Oproti minulosti schválil parlament
změnu volebního zákona. Okrsková volební komise
zjistila počty obdržených hlasů a Český statistický
úřad podle ustanovení §45 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů provedl výpočet mandátů. Podle uvedeného
volebního zákona mají skutečně jednotlivě kandidující
osoby situaci obtížnější než volební strany nebo uskupení s více kandidáty. Tuto změnu v zákoně pravděpodobně prosadily politické strany, pro které je tento
systém výhodnější.
Na druhé straně ale nutno říci, že volební systém
neovlivní výběr členů zastupitelstva rozhodujícím způsobem. Například Sdružení nezávislých, které mělo na
kandidátce 15 kandidátů, získalo podle nového volebního zákona 11 mandátů a kdyby rozhodoval pouze
počet hlasů bez přepočtu, získalo by mandátů 10,

Alumex, s. r. o.,

• Úprava na míru pro různé užití •
Kompletní sortiment příslušenství ke střechám
z Al, Cu, ZnFe a TiZn
• Materiál k odběru na počkání •
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v nejhorším případě 9. Kandidáti, kteří měli skutečně
velkou podporu voličů, jako např. Ing. Jan Vondráš
nebo Zuzana Černá, uspěli bez ohledu na to, zda kandidovali za sdružení nebo jako jednotlivci.
Další dotaz: Proč nebyli kandidáti seznámeni s volebním
zákonem?
Odpověď: Již ta skutečnost, že všichni kandidáti
podali na zákonem stanovené místě v zákonem
stanoveném termínu a zákonem stanoveným způsobem své kandidátky, doplněné petičními archy
se zákonem stanoveným počtem podpisů, svědčí
o tom, že se s volebním zákonem museli předem
seznámit, protože jinde tyto informace nebyly
uvedeny. Všichni se tudíž dobrovolně a podle vlastní
úvahy rozhodli, zda budou kandidovat jednotlivě
a nebo ve sdružení. Je rovněž samozřejmé, že
všichni kandidáti zvoleni nebudou, i když budou
kandidovat ve sdružení. Nikomu nevyplývá povinnost seznamovat kandidáty (jejichž počet ani nikdo
nezná) se zněním jakýchkoliv zákonů. Je v jejich
vlastním zájmu se s nimi podrobně seznámit.
Další dotaz se týkal toho, proč jsou neustále v okrskové
volební komisi stejní lidé a ještě k tomu zaměstnanci
obecního úřadu.
Odpověď: Každá volební strana má podle výše
uvedeného zákona o volbách jmenovat svého
zástupce do okrskové volební komise. Členové minulého zastupitelstva na toto byli výslovně upozorněni
a přímo žádáni, aby tak učinili, což je i v zápisu
ze zasedání zastupitelstva. Žádný ze samostatně
kandidujících členů bývalého zastupitelstva přesto
v zákonném termínu svého zástupce nejmenoval.
Potom je povinností starosty,
koncem posledního dne zákonné
lhůty, jmenovat na neobsazená
místa zbývající členy do stanoveného počtu. Pak je obtížné oslovit
někoho jiného než vlastní spolupracovníky.
(Výsledky voleb jsou k dispozici na internetové adrese
www.volby.cz a www.libeznice.obec.cz)

Otakar Hlavín, starosta obce

•
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INFORMACE o zveřejnění
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ve smyslu příl.
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí

LOGISTICKÉ CENTRUM LÍBEZNICE
• Výše uvedený záměr bude podroben zjišťovacímu řízení. Oznamovatelem záměru je
firma INVESTA PB spol. s.r.o., Orlov 8, 261
01 Příbram. Zpracovatelem oznámení je p. g.
Jiří Maňour, CSc, Praha. Záměr bude umístěn v k. ú. Obce Bořanovice u komunikace
II/243 ve stávajícím areálu SHL &PARTNER
(původně Řempo).
• 109 stran Oznámení záměru je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Líbeznicích vždy
v úředních dnech: t.j. pondělí, středa od 8.00
do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin v kanceláři starosty, v neúředních dnech vždy po
telefonické domluvě: 283 981 058.
• Záměr bude projednávat zastupitelstvo na
svém příštím zasedání.
• Plné znění informace o oznámení
a část G oznámení je rovněž zveřejněna
na internetových stránkách Ministerstva
životního prostředí www.ceu.cz/eia/is/
info.asp?kodAkce=STC092
V Líbeznicích dne 5. 6. 2003
Vyvěšeno dne 6. 6. 2003
Otakar Hlavín, starosta obce

POJĎTE ZVOLIT SVOJI BUDOUCNOST
V POLOVINĚ ČERVNA PROBĚHNE
REFERENDUM, VE KTERÉM BUDEME
SPOLUROZHODOVAT O PŘISTOUPENÍ
ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII.
Hlasování se koná v pátek 13. června od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 14. června od 8.00
do 14.00 hodin v zasedací místnosti v přízemí
budovy Obecního úřadu. Svůj hlas bude moci
odevzdat každý občan ČR, který aspoň druhý
den konání referenda dosáhne věku 18 let, není

Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice• redakčně zpracovali členové Výboru pro kulturu, mládež a styk s veřejností •
• náklad 500 ks • distribuce zdarma • grafická úprava a tisk: Kvinta - Radek Blažej •
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zbaven způsobilosti k právním úkonům a prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem). Hlasovat lze pouze na území
ČR. Pokud nebudete moci hlasovat ve svém
okrsku, můžete požádat na úřadu o vydání hlasovacího průkazu. Poslední příležitost budete mít
ve středu 11. června.
Hlasovací lístek pro referendum nebude občanům doručen do schránky, každý ho obdrží až
v hlasovací místnosti. Jeho obsahem bude otázka
pro referendum, kde budou občané odpovídat na
otázku, zda souhlasí se členstvím podle smlouvy
o přistoupení Česka k EU, poučení o způsobu

hlasování, v levé části slovo „ANO“, v pravé
části slovo „NE“ a vedle každého těchto slov
rámeček. Hlasovací lístek bude opatřen razítkem
Ministerstva vnitra.
Odpověď vyznačíte křížkem a hlasovací lístek
vložíte do úřední obálky, jež před okrskovou
komisí vhodíte do hlasovací schránky.
Smlouva o přistoupení ČR k Evropské unii je
uveřejněna na internetové adrese nebo v tištěné
podobě na našem matričním úřadu. Vstupem do
EU nerozhodujeme o ničem jiném, než o návratu
do míst, kde jsme vždy byli.

Václav Krejčí, Galina Polednová Studená
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