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POZVÁNKA NA KONCERTY

číslo 6 • ročník 2 • 2004

ČAS VÁNOČNÍ u nás na vsi

Dovoluji si Vás pozvat na koncerty v kostele sv. Martina:

24. 12. od 22:00 hod - Koledy a pastorely českých mistrů

31. 12. od 16:00 hod - Česká mše vánoční J. J. Ryby  "Hej mistře"

ve spolupráci se sborem z Mělníka, s přizvanými profesionálními sólisty a instrumen-
tálními umělci do orchestru. Zveme srdečně všechny občany   Ing. Karel Stoll

Možná máme tak trochu smůlu na lidové 
zvyky, Líbeznice leží v blízkosti Prahy, 
kam se  vždy stěhovali lidé z různých 
koutů  země, kteří v Praze a jejím okolí 
nacházeli pracovní příležitosti a do svých 
nových domovů si přinášeli své krajové 

zvyklosti, které se prolínaly s místními, 
a tak asi těžko najdeme čistě libeznický 
vánoční zvyk. Navíc i zvyky se přizpůso-
bují nové době.
Mikuláš s čertem a andělem už nenosí 
zlobidlům uhlí, kde by jej koneckonců shá-
něli, když se topí plynem a tak nosí cibuli 
nebo brambory.

Klasický vánoční stromeček byl vždy 
smrček nebo jedlička, až v 60. letech 
min. stol. jej pozvolna začala nahrazovat 
borovička. Ale co s padajícím jehličím zapi-
chujícím se nepříjemně do koberce. Proto 

člověk vymyslel vánoční stromeček umělo-
hmotný, který je stále zelený, neopadavý, 
každoročně použitelný a vždy po ruce,  
jen vůbec vánočně nevoní...
Na štědrovečerní stůl se  původně dávaly 
2 vánočky (nespálené, jinak by rodina 

stonala), jablka, ořechy, amprle, 
pracny. Podával se houbový 
kuba, zajíc nebo králík "na černo" 
s knedlíkem, méně již kapr se 
salátem nebo vinná klobása, ty 
až později. Pila se kořalka pivo,-
griotka či vaječňák.
Jak by se asi tvářily dnešní děti 
na skromné dárečky jejich předků  
namísto očekávaných DVD, PC,  
nebo mluvících panenek. Lidé  
si rádi zpívali koledy, o televizi, 
která by je bavila, ještě naštěstí 
neměli ani potuchy, a tak se 
museli o zábavu postarat sami.
V době adventní se porazil pašík, 

ze kterého byla udělána černá polévka 
"prdelačka", jelítka, jitrničky, které pak 
roznesly obvykle děti po sousedech. Na 
Silvestra si dali ovárek s "vejmrdou" /jablko 
s křenem, octem a cukrem/.
Přebytečná kila je příliš netrápila, když 
uhodily mrazy, popadli dospěláci i děti
šlajfky a šli bruslit na rybník. Sáňkaři 

vyrazili za sněhem na Chrupavku
nebo na Kopec. Z Postolo-
prtského kopce sjížděli až 
k hospodě u Tišnovských, 
i když se občas stalo, že některý 
vybočil z dráhy a octl se u Jiráčků 
v chodbě i se sáňkami. Kde se 
dalo, byly klouzačky a nikdo je 
neposypal popelem, byly přeci 
dětí. Škoda jen, že většina dneš-
ních dětí dává přednost před zim-
ními radovánkami hrám na PC, 
ale snad je to taky někdy přejde 
a raději si půjdou zasáňkovat 
nebo zabobovat.

Je pochopitelné, že se vše  mění, náš 
život je díky technickým vynálezům 
v mnoha směrech snadnější, jsme mate-
riálně bohatší než  byli naši předci, ale 
mnohdy společensky chudší. Lidé se dříve 

 

Naši stolní tenisté po loňském 
postupu do Krajského přeboru I. 
třídy zahájili sezonu velmi úspěšně. 
Jako nováček soutěže nebyli 
v konkurenci velkých městských 
oddílů považováni za mužstvo, 
které by mělo promlouvat do 
pořadí v první polovině tabulky 
a spíše se očekával od počátku 
urputný boj o záchranu. Družstvo 
však s příchodem hráče Tomáše 
Juklíka z Čelákovic s divizními 
zkušenostmi získalo po prvním 
vítězném zápase sebevědomí 

a zaslouženě porazilo několik 
silných soupeřů. V pátem kole 
se pak za přítomnosti řady 
domácích diváků a značného 
zájmu  ostatních oddílů střetlo 
v souboji o průběžné první místo 
s týmem Auto Škody Mladá 
Boleslav B. Jen několik málo 
míčků v závěru velmi kvalitního 
zápasu chybělo k dosažení neroz-
hodného výsledku. Tento pro nás 
historický zápas vyhrála Mladá 
Boleslav nejtěsnějším rozdílem 10:8
a protože v celé soutěži zatím 

neztratila jediný bod, byl náš tým 
blízko opravdu velkého úspěchu.
Z naší nově rekonstruované herny 
pak v průběhu podzimu odešla 
poražena mužstva jako např. Týnec 
nad Labem, Bělá pod Bezdězem, 
Sadská, či naposledy Lokomotiva 
Nymburk. V současné době se 
mužstvo nachází dvě kola před kon-
cem 1. poloviny soutěže na vynika-
jícím druhém místě a sestupové 
problémy tak nejsou rozhodně na 
pořadu dne. Výsledky všech zápasů 
jsou uveřejňovány každý druhý 

týden ve Středočeských denících 
BOHEMIA i v podrobném inter-
netovém zpravodajství a lze tak 
říci, že obec je reprezentována 
ve středočeskén výkonnostním 
sportu velmi důstojným způso-
bem. Současný vývoj v Krajském 
přeboru I. třídy udává následná 
tabulka. Další naše družstva B, C 
a D hrají se střídavými úspěchy v 
okrením přeboru a I. a II. třídy.
Výsledky jsou průběžně zvěřejňo-
vány ve vývěsce na náměstí

Oddíl stolního tenisu

LÍBEZNIČTÍ STOLNÍ TENISTÉ ÚSPĚŠNĚ BOJUJÍ V KRAJSKÉM PŘEBORU I.TŘÍDY

INZERCE

více stýkali na různých akcích, více se znali a zdravili 
a vesnice byla díky tomu kompaktnější.
Naší snahou je a bylo, abychom pomohli zlepšit 
vzájemnou komunikaci pořádáním společenských 
akcí jako byly např. karneval, dětský den, posví-
cení, vánoční trh a třeba také vydávání tohoto 
Zpravodaje. Do jaké míry se to zdařilo, můžete 
posoudit jen vy.   
V jedné české koledě se zpívá, “ štěstí, zdraví, pokoj 
svatý, vinšujeme vám!“  I my bychom se chtěli zto-
tožnit s autorem tohoto textu, protože, lidské štěstí, 
zdraví, pokoj svatý a hlavně láska, jsou těmi nej-
vzácnějšími dary, které člověk může v životě dostat 
a vůbec není podstatné, v jakém století právě žije.
Přejeme vám tedy, abyste těchto vzácných darů měli 
dostatek, sešli jste se u vánočního stolu se svými 
blízkými a přáteli v plném počtu a byli šťastni, a to 
nejenom v čase vánočním.

To vše srdečně přejí členové Výboru pro kulturu 
a styk s veřejností

1. AŠ JOSYMA Mladá Boleslav "B" 9  9  0  0  0  116:46  27
2. Sokol Líbeznice 9 6 1 2 0 96:66 19
3. TTC Bělá p.B. 9 6 1 2 0 97:65 19
4. Sokol Libice n. Cidlinou 9 5 3 1 0 93:69 18
5. TTC Beno Říčany 9 5 0 4 0 79:83 15
6. Sokol Sadská "B" 9 4 1 4 0 80:82 13
7. TTC Brandýs n. Labem "B" 9 4 0 5 0 77:85 12
8. Sokol Benešov 9 3 1 5 0 72:90 10
9. Lokomotiva Nymburk 9 3 1 5 0 72:90 10

10. Sokol Mnichovo Hradiště 9 3 0 6 0 75:87 9
11. Sokol Velké Popovice "B" 9 2 0 7 0 62:100 6
12. KST Týnec n. Sázavou 9 0 0 9 0 53:109 0

Krajská soutěž 1. třídy skupina B

NÁBOR ŽÁKŮ DO ODDÍLU 
STOLNÍHO TENISU.
V současné době zahájil oddíl stolního tenisu nábor do 
družstva žáků. Je k dispozici trenér a určitá nezbytná 
finanční podpora obce. Za optimální věkovou hranici je 
považován věk mezi 8–10 lety, do oddílu je však možno 
přijmout i žáky starší mezi 11–14 lety. Tréninky budou 
probíhat 2x týdně v podvečerních hodinách.Třikrát za 
zimu budou zajištěny účasti na okresních přeborech žac-
tva. Další podrobnosti na tel. č. 602 660 113.

STANDARDNĚ

www.plastovaokna.net e-mail: info@plastovaokna.net

Krycí deska - urnov˘ hrob 4.999,- /síla 3 cm/

Rám - urnov˘ hrob 6.999,-
Pomník urnov˘ hrob tmav˘ 7.999,-

Krycí deska jednohrob /3 díly/ 10.999,- /síla 3/4/3/

Krycí deska jednohrob /3 díly/ 13.999,- /síla 4/5/4/

Krycí deska jednohrob /3 díly/ 16.999,- /síla 5/7/5/

Krycí deska jednohrob /3 díly/ 21.999,- /síla 7/10/7/

Rám jednohrob /‰ífie 12 cm, v˘‰ka 15 cm/ 17.999,-

Pomník jednohrob tmav˘ 10.999,-

Krycí deska dvouhrob /3 díly/ 24.999,- /síla 4/5/4/

Krycí deska dvouhrob /3 díly/ 31.999,- /síla 5/7/5/

Komplet jednohrob  35.999,-
/rám, krycí deska, pomník/

 
Ceny jsou vã. práce a 19%DPH

• Nápisy do skla a kamene, fota, lampy, vázy

• KuchyÀské pracovní desky - Ïula mramor - 
cena od bm 1.999,- /bez DPH a osazení/

• Dále krápníky, dekoraãní kámen do zahrad, 
fontány atd.

Nabídka platí do 31. 3. 2005

Kamenictví Obelisk s.r.o.Kamenictví Obelisk s.r.o.
Božanovská 1581, 193 00 Praha 9Božanovská 1581, 193 00 Praha 9

Tel.: 281 923 501, 602 333 076, fax: 281 926 125Tel.: 281 923 501, 602 333 076, fax: 281 926 125

Zak. kancelář: hl. vchod Olšanské hřbitovy, Zak. kancelář: hl. vchod Olšanské hřbitovy, 
Vinohradská 153, Praha 3Vinohradská 153, Praha 3

Tel./fax: 272 730 316, 602 333 075, 602 262 892Tel./fax: 272 730 316, 602 333 075, 602 262 892
hl. vchod hřbitov Ďáblicehl. vchod hřbitov Ďáblice

Tel./fax: 286 580 633, 606 748 748Tel./fax: 286 580 633, 606 748 748

www.stones.czwww.stones.cz
e-mail: kamenictvi-obelisk@seznam.cz, e-mail: kamenictvi-obelisk@seznam.cz, 

kamenictviolsany@seznam.cz kamenictviolsany@seznam.cz 

USCHOVEJTE!
po předložení tohoto inzerátu obdržíte 10% slevu! Vše kvalitní žula 10 let záruka na materiál

VÁNOČNÍ RECEPT
Tradiční líbeznické štědrovečerní jídlo - Zajíc 
nebo králík s černou omáčkou.
Nálev: svaří se 2,5 litru vody s 2 polévkovými 
lžícemi soli, 4 polévkové lžíce octa, 20 kuliček 
pepře, 8 kuliček nového koření, 4 kusy bobko-
vého listu a nechá se vychladnout.
Příprava masa: zajíce nebo králíka odblaníme a 
vložíme do nálevu, maso musí být potopeno.
Do nálevu přidáme 2 nakrájené cibule, kořeno-
vou zeleninu, celer, mrkev, petržel, od každého 
přibližně 20 dkg. Vše necháme asi 3 dny marino-
vat. Po této době vše uvaříme do měkka. Měkké 
maso z vývaru vyjmeme, vývar přecedíme a opět 
přivedeme do varu, přidáme švestková povidla 
a nastrouhaný perník. Povidel dáme asi 1 a půl 
kelímku a perníku až do zhoustnutí. Opět pře-
cedíme, přidáme uvařené, vypeckované suché 
švestky, trochu rozinek, oloupané mandle nebo 
vlašské ořechy a většího panáka rumu. 
Poté do omáčky vložíme maso. Nejlépe kon-
zumovat druhý den po uležení a jako přílohu 
houskový knedlík.
   Dobrou chuť !

Za rodinný recept děkujeme paní Nadě Štemprokové



• Na říjnovém zasedání rady byla projedná-
vána výroční zpráva o činnosti Základní školy 
Líbeznice za školní rok 2003/2004. Součástí 
předložené zprávy je i projektové vyučování 
s názvem “Vše pro zdraví našich dětí“. 
Tématice zdraví a okruhů s ním souvisejícím 
se věnovala škola během celého školního 
roku. Domnívám se, že nejen obec, ale pře-
devším rodiče již v současné době nepronásle-
duje “noční můra“ ŠKOLA LÍBEZNICE.
• Daleko větším problémem je nadměrný 
chov psů v lokalitě směrem na Bašť. Krajská 
veterinární správa pro Středočeský kraj, 
Inspektorát Praha-východ, předložila obci 
protokol o zjištěném stavu. Chovatelce byla 
nabídnuta pomoc ve formě smlouvy o spolu-
práci ve snaze zredukovat počet psů. Do dneš-
ního dne však smlouva nebyla uzavřena.
• V listopadu byla svolána rada mimořádně 
ve čtvrtek 18. 11. 2004. Přítomný arch. 
Vasiluk osvětlil nutnost zrušení regulativ v 
územním plánu obce. Se změnou č. 2 by z 
důvodu nové legislativy neměly regulativy 
být již součástí územních plánů. Lze to 
řešit vytvořením regulačních plánů na určitá 
území.
• Do projektové dokumentace stavby “Stavba 
I/9 Líbeznice - Most ev. č. 9-003“ byly zapra-
covány téměř všechny připomínky obce k 
rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího pře-

mostění Líbeznického potoka. Obec však stále 
zásadně nesouhlasí se zahájením rekonstrukce 
mostu ještě před dokončením obchvatu obce.
• Otázka plánovaného Pražského dopravního 
okruhu podle záměru MČ Praha Březiněves 
byla řešena na jednání zastupitelstva dne 6. 
12. 2004. Obchvat by měl být vybudován v 
souvislosti s rekonstrukcí křižovatky dálnice 
a severní částí Pražského dopravního okruhu. 
Má probíhat východně od zastavěné části 
Březiněvsi. Projektant má zájem projednat 
návaznost plánovaného obchvatu na k. ú. 
Bořanovice a Líbeznice. Při proběhlém jednání 
s projektantem, kterého se zúčastnil zástupce 
obce Bořanovice a za obec Líbeznice člen ZO 
Ing. Vondráš a starosta Hlavín, navrhl projek-
tant několik možností, jak propojit obchvat 
Březiněvsi s křižovatkou na plánovaném 
obchvatu Líbeznic. S přímým propojením 
nesouhlasí obec Bořanovice a propojení podél 
hranic obou katastrálních území by zhoršilo 
kvalitu bydlení v této již zastavěné oblasti. 
Obec Líbeznice navrhuje omezení tranzitní 
dopravy na této komunikaci bezprostředně 
po dokončení plánovaného obchvatu Líbeznic, 
event. změnu kategorie silnice II/243 na 
silnici třetí třídy a ponechání pouze místní 
dopravy zabezpečující dopravní obslužnost 
uvnitř tohoto území. Podle starosty MČ Praha 
Březiněvěs se však obchvat této MČ bude rea-

lizovat bez ohledu na jeho vyústění za hranicí 
Prahy.
• Obyvatele bydlící v ulici Pakoměřické bude 
zajímat následující informace. V zastoupení 
občanů bydlících v domech v ulici U Cihelny 
v Bořanovicích, k. ú. Pakoměřice a dále 
v zastoupení obchodních firem, se na obec 
obrátil advokát JUDr. Václav Bartoš ve věci 
závory v ulici Pakoměřická, která dle advo-
káta brání nerušenému a rychlému příjezdu 
k domům. JUDr. Bartoš žádá o zajištění 
odstranění závory ve lhůtě 15 dnů od doručení 
dopisu. V opačném případě žádá o podání 
písemného stanoviska ohledně stavby této 
závory, aby mohl podniknout příslušné právní 
kroky ke sjednání nápravy, odstranění závory 
a potrestání viníka. Vzhledem k tomu, že obec 
Líbeznice hodlá tuto záležitost samozřejmě 
nějak řešit, rozhodla rada, že starosta celou 
tuto věc projedná ještě s odborem dopravy 
Městského úřadu v Brandýse nad Labem 
- Staré Boleslavi a výsledky jednání předloží 
k posouzení zastupitelstvu obce. 
• Na jednání zastupitelstva dne 6. 12. 2004 
byl mimo jiné projednáván rozpočet obce na 
příští rok (návrh rozpočtu byl v souladu se 
zákonem zveřejněn 9. 11. 2004).

Galina Polednová Studená
tajemnice OÚ

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
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V roce 1986 se konaly oslavy 750. výročí 
trvání Líbeznic. Je to jistě dlouhá doba vývoje 
obce a někteří naši zvláště mladší občané by se 
rádi dozvěděli o dávné minulosti obce, ale také 
o vzpomínkách s bohatstvím faktů a o obecní 
historii doložené obrazovou dokumentací. 
Stručnost a věcnost informací ani v nejmen-
ším neubírá na poutavosti pro čtenáře při 
procházce dějinami naší obce. Bohatou tradici 
mají Líbeznice v divadle. V určitém období se 
hrálo na několika scénách. Sportovní dějiny 
mají zase naopak bohatou škálu různých 
činností, které se pěstují až do dnešních dní. 

Výstavba Líbeznic pama-
tovala na stavbu Základní 
školy, zdravotního střediska 
či samoobsluhy či Areálu 
zdraví. Rozvodem plynu 
a kanalizace se ulehčil život 
všem občanům obce. Toto 
je pouze část momentů 
z našich moderních dějin 
a uvítali bychom, kdyby 
články o historii vycházely 
ve Zpravodaji i nadále.

Milana Svobodová

TROCHA Z HISTORIE

Vážení občané,
jak jsem Vás již dříve informoval, měla naše 
obec připomínky k hromadné dopravě ze 
stanice Nádraží Holešovice do Líbeznic, 
a to zejména v odpoledních hodinách. 
Podle poslední informace z Krajského úřadu 
Středočeského kraje již došlo k určitým úpra-
vám, ale od 12. 12. 2004 mají platit nové 
jízdní řády, ve kterých by měly být pro-
vedeny úpravy ke zlepšení situace. Žádám 
proto všechny cestující, kteří uvedené spoje 
využívají, aby nás informovali, zda se po 
uvedeném datu situace zlepšila či nikoliv.

Rovněž proběhlo jednání o možnosti zkrá-
cení tratě autobusových spojů z Líbeznic ke 
konečné metra „C“ - Ládví. V současné době 
je na této trase 14 zastávek a cesta trvá déle 
než do Holešovic. Pracovníci Pražské integro-
vané dopravy provedou průzkum vytíženosti 
spojů a podle výsledku navrhnou eventuální 
změny - pravděpodobně až v březnu 2005.

Váš starosta O. Hlavín

CO NOVÉHO V DOPRAVĚ

Divadlo kouzel v září oslavilo první rok svého 

života a tak jsem přišel s několika otázkami za 

Pavlem Kožíškem, který měl ten úžasný nápad 

přeměnit nepoužívaný kinosál na divadlo.

Vzpomínám si na první rozhovor v loňském prv-
ním čísle Zpravodaje a mohu říci, že jsi do puntíku 
všechno, o čem jsi tehdy hovo-
řil, splnil. Divadlo funguje, 
divákům se představení líbí a 
máš už dokonce vlastní magic-
kou show. Jak bys uplynulý 
rok zhodnotil?
S divadlem je na jedné 
strašně moc práce 
a starostí, ale na druhé 
straně je to obrovská radost, 
když člověk vidí, že se diváci 
dobře baví a odcházejí spo-
kojeni. Myslím, že uplynulá 
divadelní sezóna byla velice 
úspěšná. Diváci si k nám 
poměrně rychle našli cestu 
a většina představení byla vyprodána.

V divadle se za ten rok vystřídalo spousta známých 
hereckých osobností. Stalo se někdy něco nepředví-
daného, co tě pobavilo?
Velice mě pobavila a potěšila zároveň jedna, bohu-
žel nepublikovatelná, hláška našeho předního herce, 
když přišel k nám do divadla poprvé. Stručně 
a výstižně projevil svoje nadšení, když viděl, jaké 
máme hezké a originální divadlo. Koneckonců 
všichni umělci se shodují, že se jim v Líbeznicích 
moc hezky účinkuje. Sál má vynikající akustiku 
a příjemnou komorní atmosféru. Divákům se zase 
líbí, že je ze všech míst dobře vidět.

Uvedl jsi do života Magická esa, jedinou show 
tohoto druhu v Čechách, kterou jsem měl také 
možnost vidět. Máš za sebou již několik repríz, jaké 
jsou první ohlasy?
Ohlasy jsou více než pozitivní a velice mile nás 
překvapil zájem diváků. Premiéru také tajně 
navštívil americký producent z Las Vegas Stephen 

Zadrick, který získal 
v roce 1999 prestižní oce-
nění producenta roku a 
je ve světě showbyznysu 
velice respektovanou 
osobností. Když mi 
druhý den ráno zavolal 
a pozval mě na oběd, 
myslel jsem si, že jde 
o nějaký vtip nebo skry-
tou kameru. Ale v hotelu 
mě opravdu čekal on 
s manželkou. Nemohl 
jsem si přát lepší dárek 
k premiéře, než jeho 
osobní gratulaci.
 

I když pan Zadrick produkoval největší show 
v Las Vegas, Magická 
esa se mu velice 
líbila. Nejvíce oceňo-
val právě to, že naše 
přestavení je zcela 
odlišné a originální. 
Sázíme zkrátka ne 
na mystickou podíva-
nou, ale na zábavnou 
show.

Představení se mi velice 
líbilo a podle potlesku 

diváků v sále mělo velký úspěch. Dílo se tedy poda-
řilo, ale slyšel jsem, že cesta k tomuto krásnému 
výsledku byla poněkud trnitá. Co ty na to?
Při zkouškách každého nového představení je 
spousta problémů. A u tak technicky náročného 
představení jako jsou Magická esa to platilo dvoj-
násob. Ještě pár dnů před premiérou jsme neměli 
plně funkční druhou oponu a nemohli jsme do 
divadla nastěhovat čtyřmetrovou Skluzavku času, 
takže se musela rozřezat a přímo na jevišti zase 
složit. Kdo zná poměrně nevelké jevištní zázemí 
a viděl naše představení, tak nechápe, jak jsme 
tam tolik rekvizit a dekorace dokázali dostat.

V tuto dobu obvykle připravuješ program na další 
dva měsíce dopředu a teď zatím nic, má to nějaký 
důvod?
To už je méně radostné téma. Důvod je proza-
ický. Peníze. První rok jsem byl připraven pro-
voz hostujících divadelních představení dotovat 
z vlastních prostředků s tím, že pro další sezónu 
obdržíme od kraje dotaci. Tu ale bohužel nedosta-
neme. Vzhledem k malé kapacitě sálu a kvalitním 
titulům ve hvězdném obsazení jsou i při plně 
vyprodaném sálu tato představení finančně ztrá-
tová. Žádné městské ani soukromé divadlo s tímto 

repertoárem nemůže fungo-
vat bez dotací nebo spon-
zorů. Pan starosta Hlavín 
mi přislíbil, že se pokusí 
se zastupitelstvem najít 
nějaké řešení, aby místní 
diváci nebyli v budoucnu 
o kvalitní kulturní vyžití 
ošizeni. Tak si musíme 
držet palce!

Díky za rozhovor.                        
Radek Kraus

Byl jsem požádán redakcí Zpravodaje 
o další informace týkající se stavu 
výstavby obchvatu. V poslední době 
jsem se setkal s několika názory 
občanů, že se kolem výstavby nic vidi-
telného neděje, že vše opět skončí jako 
v minulosti do ztracena a že se obchvatu 
stejně nedočkáme. Chtěl bych Vás 
ubezpečit, že tomu tak není a že se 
snažíme všechny kroky Ředitelství sil-
nic a dálnic (ŘSD) nejen sledovat, ale 
pokud to lze tak je stále ovlivňovat, 
urgovat a vytvářet tlak na dodržování 
stanoveného harmonogramu výstavby. 
V posledním období proběhlo několik 
zásadních rozhodnutí, které daný stav 
posunuly do již dle našeho názoru nezvrat-
ného procesu. Bylo zpracováno DÚR 
(dopravně územní rozhodnutí), následně 
několik týdnů probíhalo vynětí pozemků 
ze zemědělského půdního fondu, které 
schvalovalo Ministerstvo zemědělství. 
Následně bylo Stavebním úřadem vydáno 
územní rozhodnutí, které zhruba před 
dvěma měsíci nabylo právní moci. V 
současné době je vypsáno ze strany ŘSD 

výběrové řízení na zhotovitele stavební 
dokumentace. Jeho vítěz bude znám 
přibližně v době vydání tohoto čísla 
Zpravodaje. Po tomto kroku bude následo-
vat zhruba půlroční období pro kompletní 
dokončení dokumentace, přesné zaměření 
ploch a pokud vše půjde bez problému 
bude v červnu 2005 možno zahájit výkup 
pozemků potřebných k výstavbě obchvatu. 
V této fázi bychom opravdu nechtěli, aby 
se několik málo jednotlivců - vlastníků sna-
žilo výstavbu zablokovat, jak sdělili při prv-
ním projednávání odkupu. O této otázce 
Vás budeme dále informovat. Pokud tato 
fáze proběhne bez problémů, není termín 
zprovoznění obchvatu - 2. 5. 2007 stále 
nijak zásadně ohrožen. Na základě našich 
předchozích aktivit a permanentního tlaku 
na zodpovědné instituce je otázka obchvatu 
obce Líbeznice považována za jednu z prio-
ritních dopravních staveb ve Středočeském 
kraji. O vývoji kolem omezení dopravy na 
II/243 (Líbeznice - Březiněves) Vás budeme 
informovat v příštím čísle Zpravodaje.

Ing. Jan Vondráš, OI Za bezpečné Líbeznice

SOUČASNÁ SITUACE KOLEM VÝSTAVBY OBCHVATU

ROK POTÉ ANEB ROZHOVOR S PAVLEM KOŽÍŠKEM

POŠTA A POŠŤÁCI
Původ slova pošta najdeme v latině ve slově 
"posita" = položená, což byla zkratka výrazu 
"statio posita", t.j. stanice položená, tak se 
mluvilo o starořímských poštovních stanicích, 
stanice položená tolik a tolik mil. Její vznik 
a fungování bylo závislé na vyspělosti civilizace 
a znalosti 
písma. Ve 
starověku ji 
provozoval i 
v ý h r a d n ě 
panovníci, ve 
s t ř e d ov ě k u 
různé korpo-
race, např. 
k u p e c k é , 
klášterní, uni-
versitní nebo 
i řeznické. Za 
zak l ada t e l e 
m o d e r n í h o 
e v ropského 
poštovnictví je považována italská šlechtická 
rodina Taxisů. V roce 1500 ustanovuje syn 
Maximiliánův, Filip Sličný Františka Taxise 
správcem pošt. A od roku 1504 Taxis zřizuje 
spojení mezi Nizozemím , dvorem Maxmiliána 
I., francouzským a španělským. Začala se roz-
šiřovat síť poštovních stanic včetně poštovních 
tras. Doporučené zásilky byly zavedeny až od 
r.1788. Lehčí zásilky vozili jezdci na koních , 
většinou 2 x v týdnu projížděli danou trasu, 

těžší byly dopravovány poštovními kočáry s 
koňmi, jezdily zpravidla jedenkrát týdně. Ovšem 
důležité státní listiny vozili vojenští kurýři. Kdy 
vlastně pošťáci začali roznášet různá psaníčka 
po Líbeznicích? Podle archivních pramenů pošta 
v Líbeznicích byla již v 18. století, v období 
1. slezské války /1740 – 1742/. Když nastou-

pila.na trůn Marie Terezie, 
někteří evropští panovníci se 
s touto skutečnosti nesmí-
řili a Marii Terezii vyhlásili 
válku. Do země vtrhla voj-
ska různých národností, a 
protože Líbeznice leží na 
strategickém místě, obyvatelé 
obce velmi brzy pocítili její 
důsledky. Francouzské vojsko 
obec obsadilo a 13. června 
roku 1742 generál Bell-Isl 
potvrdil poštu v obci, v čp. l. 
Zdejšímu panství bylo přidě-
leno i panství břežanské, ctě-
nické a ta dohromady musela 

mít připraveno 16 koní pro potřebu pošty, která 
odchodem francouzského vojska zanikla.
Směrem od nás na západ je křižovatka Zdiby 
- Mělník, je na ní samostatná budova s názvem 
Stará pošta, byla skutečnou poštovní stanicí 
sloužící blízkému okolí, včetně Líbeznic. Od 
roku 1872 měli poštu v Měšicích, vznik sou-
visel se sídlem panství, a zavedením železnice  
/1871/. Následovaly Líbeznice a to výnosem 
c.k. ministerstva obchodu z roku 1895. Pošta 

sídlila v čísle 10. Tehdy v obci žilo více jak 
1200 obyvatel ve 147 domech. Pošta byla více-
účelová, poštmistr, pan František Procházka 
prodával se slečnou expedientkou noviny, ale 
i kořalku a tabák. Dopravním prostředkem mu 
byl trakař, na kterém poštovní poslové dopravo-
vali zásilky do Měšic na nádraží a po blízkém 
okolí. Dlouho si pan Procházka na poště nepo-
byl, sáhl si na život, a to těsně před vykonáním 
poštmistrovské zkoušky. Po něm, v roce 1896 
nastoupil pan Gustav Pflanzer, který se i s poš-
tovním úřadem přestěhoval do nového domu v 
č. 147. Vrcholem tehdejší techniky byl telegraf 
(k nám byl zaveden roku 1904), který slou-
žil hlavně pro informace o počasí. Tento 
komunikační prostředek byl tehdy takového 
významu, jaký má dnes pro nás internet. 
V roce 1915 došlo k modernizaci přepravy 
zásilek, pošta si pořídila koňský povoz. 
Který byl jakýmsi předchůdcem hromadné 
dopravy, vozil pasažéry z Líbeznic do Měšic na 
nádraží a zpět. Odměna listonoše nebyla při-
měřená jeho náročné a fyzicky namáhavé práci, 
bylo to jen 50 K měsíčně. Dopisnice, která 
byla zaslána například z Prahy – Vinohrad do 
Chaber, cestovala vlakem na nádraží do Měšic, 
pak na líbeznickou poštu a následně poštovním 
poslem přes Zdiby do Chaber. Za II. světové 
války byl zaveden telefon /1940/.To už pošta 
byla v domě pana Kosa čp. 33. Zatím jejím 
posledním sídlem je obecní dům v čp. 275.

Hana Závorková, Obecní knihovna Líbeznice



• Na říjnovém zasedání rady byla projedná-
vána výroční zpráva o činnosti Základní školy 
Líbeznice za školní rok 2003/2004. Součástí 
předložené zprávy je i projektové vyučování 
s názvem “Vše pro zdraví našich dětí“. 
Tématice zdraví a okruhů s ním souvisejícím 
se věnovala škola během celého školního 
roku. Domnívám se, že nejen obec, ale pře-
devším rodiče již v současné době nepronásle-
duje “noční můra“ ŠKOLA LÍBEZNICE.
• Daleko větším problémem je nadměrný 
chov psů v lokalitě směrem na Bašť. Krajská 
veterinární správa pro Středočeský kraj, 
Inspektorát Praha-východ, předložila obci 
protokol o zjištěném stavu. Chovatelce byla 
nabídnuta pomoc ve formě smlouvy o spolu-
práci ve snaze zredukovat počet psů. Do dneš-
ního dne však smlouva nebyla uzavřena.
• V listopadu byla svolána rada mimořádně 
ve čtvrtek 18. 11. 2004. Přítomný arch. 
Vasiluk osvětlil nutnost zrušení regulativ v 
územním plánu obce. Se změnou č. 2 by z 
důvodu nové legislativy neměly regulativy 
být již součástí územních plánů. Lze to 
řešit vytvořením regulačních plánů na určitá 
území.
• Do projektové dokumentace stavby “Stavba 
I/9 Líbeznice - Most ev. č. 9-003“ byly zapra-
covány téměř všechny připomínky obce k 
rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího pře-

mostění Líbeznického potoka. Obec však stále 
zásadně nesouhlasí se zahájením rekonstrukce 
mostu ještě před dokončením obchvatu obce.
• Otázka plánovaného Pražského dopravního 
okruhu podle záměru MČ Praha Březiněves 
byla řešena na jednání zastupitelstva dne 6. 
12. 2004. Obchvat by měl být vybudován v 
souvislosti s rekonstrukcí křižovatky dálnice 
a severní částí Pražského dopravního okruhu. 
Má probíhat východně od zastavěné části 
Březiněvsi. Projektant má zájem projednat 
návaznost plánovaného obchvatu na k. ú. 
Bořanovice a Líbeznice. Při proběhlém jednání 
s projektantem, kterého se zúčastnil zástupce 
obce Bořanovice a za obec Líbeznice člen ZO 
Ing. Vondráš a starosta Hlavín, navrhl projek-
tant několik možností, jak propojit obchvat 
Březiněvsi s křižovatkou na plánovaném 
obchvatu Líbeznic. S přímým propojením 
nesouhlasí obec Bořanovice a propojení podél 
hranic obou katastrálních území by zhoršilo 
kvalitu bydlení v této již zastavěné oblasti. 
Obec Líbeznice navrhuje omezení tranzitní 
dopravy na této komunikaci bezprostředně 
po dokončení plánovaného obchvatu Líbeznic, 
event. změnu kategorie silnice II/243 na 
silnici třetí třídy a ponechání pouze místní 
dopravy zabezpečující dopravní obslužnost 
uvnitř tohoto území. Podle starosty MČ Praha 
Březiněvěs se však obchvat této MČ bude rea-

lizovat bez ohledu na jeho vyústění za hranicí 
Prahy.
• Obyvatele bydlící v ulici Pakoměřické bude 
zajímat následující informace. V zastoupení 
občanů bydlících v domech v ulici U Cihelny 
v Bořanovicích, k. ú. Pakoměřice a dále 
v zastoupení obchodních firem, se na obec 
obrátil advokát JUDr. Václav Bartoš ve věci 
závory v ulici Pakoměřická, která dle advo-
káta brání nerušenému a rychlému příjezdu 
k domům. JUDr. Bartoš žádá o zajištění 
odstranění závory ve lhůtě 15 dnů od doručení 
dopisu. V opačném případě žádá o podání 
písemného stanoviska ohledně stavby této 
závory, aby mohl podniknout příslušné právní 
kroky ke sjednání nápravy, odstranění závory 
a potrestání viníka. Vzhledem k tomu, že obec 
Líbeznice hodlá tuto záležitost samozřejmě 
nějak řešit, rozhodla rada, že starosta celou 
tuto věc projedná ještě s odborem dopravy 
Městského úřadu v Brandýse nad Labem 
- Staré Boleslavi a výsledky jednání předloží 
k posouzení zastupitelstvu obce. 
• Na jednání zastupitelstva dne 6. 12. 2004 
byl mimo jiné projednáván rozpočet obce na 
příští rok (návrh rozpočtu byl v souladu se 
zákonem zveřejněn 9. 11. 2004).

Galina Polednová Studená
tajemnice OÚ
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V roce 1986 se konaly oslavy 750. výročí 
trvání Líbeznic. Je to jistě dlouhá doba vývoje 
obce a někteří naši zvláště mladší občané by se 
rádi dozvěděli o dávné minulosti obce, ale také 
o vzpomínkách s bohatstvím faktů a o obecní 
historii doložené obrazovou dokumentací. 
Stručnost a věcnost informací ani v nejmen-
ším neubírá na poutavosti pro čtenáře při 
procházce dějinami naší obce. Bohatou tradici 
mají Líbeznice v divadle. V určitém období se 
hrálo na několika scénách. Sportovní dějiny 
mají zase naopak bohatou škálu různých 
činností, které se pěstují až do dnešních dní. 

Výstavba Líbeznic pama-
tovala na stavbu Základní 
školy, zdravotního střediska 
či samoobsluhy či Areálu 
zdraví. Rozvodem plynu 
a kanalizace se ulehčil život 
všem občanům obce. Toto 
je pouze část momentů 
z našich moderních dějin 
a uvítali bychom, kdyby 
články o historii vycházely 
ve Zpravodaji i nadále.

Milana Svobodová

TROCHA Z HISTORIE

Vážení občané,
jak jsem Vás již dříve informoval, měla naše 
obec připomínky k hromadné dopravě ze 
stanice Nádraží Holešovice do Líbeznic, 
a to zejména v odpoledních hodinách. 
Podle poslední informace z Krajského úřadu 
Středočeského kraje již došlo k určitým úpra-
vám, ale od 12. 12. 2004 mají platit nové 
jízdní řády, ve kterých by měly být pro-
vedeny úpravy ke zlepšení situace. Žádám 
proto všechny cestující, kteří uvedené spoje 
využívají, aby nás informovali, zda se po 
uvedeném datu situace zlepšila či nikoliv.

Rovněž proběhlo jednání o možnosti zkrá-
cení tratě autobusových spojů z Líbeznic ke 
konečné metra „C“ - Ládví. V současné době 
je na této trase 14 zastávek a cesta trvá déle 
než do Holešovic. Pracovníci Pražské integro-
vané dopravy provedou průzkum vytíženosti 
spojů a podle výsledku navrhnou eventuální 
změny - pravděpodobně až v březnu 2005.

Váš starosta O. Hlavín

CO NOVÉHO V DOPRAVĚ

Divadlo kouzel v září oslavilo první rok svého 

života a tak jsem přišel s několika otázkami za 

Pavlem Kožíškem, který měl ten úžasný nápad 

přeměnit nepoužívaný kinosál na divadlo.

Vzpomínám si na první rozhovor v loňském prv-
ním čísle Zpravodaje a mohu říci, že jsi do puntíku 
všechno, o čem jsi tehdy hovo-
řil, splnil. Divadlo funguje, 
divákům se představení líbí a 
máš už dokonce vlastní magic-
kou show. Jak bys uplynulý 
rok zhodnotil?
S divadlem je na jedné 
strašně moc práce 
a starostí, ale na druhé 
straně je to obrovská radost, 
když člověk vidí, že se diváci 
dobře baví a odcházejí spo-
kojeni. Myslím, že uplynulá 
divadelní sezóna byla velice 
úspěšná. Diváci si k nám 
poměrně rychle našli cestu 
a většina představení byla vyprodána.

V divadle se za ten rok vystřídalo spousta známých 
hereckých osobností. Stalo se někdy něco nepředví-
daného, co tě pobavilo?
Velice mě pobavila a potěšila zároveň jedna, bohu-
žel nepublikovatelná, hláška našeho předního herce, 
když přišel k nám do divadla poprvé. Stručně 
a výstižně projevil svoje nadšení, když viděl, jaké 
máme hezké a originální divadlo. Koneckonců 
všichni umělci se shodují, že se jim v Líbeznicích 
moc hezky účinkuje. Sál má vynikající akustiku 
a příjemnou komorní atmosféru. Divákům se zase 
líbí, že je ze všech míst dobře vidět.

Uvedl jsi do života Magická esa, jedinou show 
tohoto druhu v Čechách, kterou jsem měl také 
možnost vidět. Máš za sebou již několik repríz, jaké 
jsou první ohlasy?
Ohlasy jsou více než pozitivní a velice mile nás 
překvapil zájem diváků. Premiéru také tajně 
navštívil americký producent z Las Vegas Stephen 

Zadrick, který získal 
v roce 1999 prestižní oce-
nění producenta roku a 
je ve světě showbyznysu 
velice respektovanou 
osobností. Když mi 
druhý den ráno zavolal 
a pozval mě na oběd, 
myslel jsem si, že jde 
o nějaký vtip nebo skry-
tou kameru. Ale v hotelu 
mě opravdu čekal on 
s manželkou. Nemohl 
jsem si přát lepší dárek 
k premiéře, než jeho 
osobní gratulaci.
 

I když pan Zadrick produkoval největší show 
v Las Vegas, Magická 
esa se mu velice 
líbila. Nejvíce oceňo-
val právě to, že naše 
přestavení je zcela 
odlišné a originální. 
Sázíme zkrátka ne 
na mystickou podíva-
nou, ale na zábavnou 
show.

Představení se mi velice 
líbilo a podle potlesku 

diváků v sále mělo velký úspěch. Dílo se tedy poda-
řilo, ale slyšel jsem, že cesta k tomuto krásnému 
výsledku byla poněkud trnitá. Co ty na to?
Při zkouškách každého nového představení je 
spousta problémů. A u tak technicky náročného 
představení jako jsou Magická esa to platilo dvoj-
násob. Ještě pár dnů před premiérou jsme neměli 
plně funkční druhou oponu a nemohli jsme do 
divadla nastěhovat čtyřmetrovou Skluzavku času, 
takže se musela rozřezat a přímo na jevišti zase 
složit. Kdo zná poměrně nevelké jevištní zázemí 
a viděl naše představení, tak nechápe, jak jsme 
tam tolik rekvizit a dekorace dokázali dostat.

V tuto dobu obvykle připravuješ program na další 
dva měsíce dopředu a teď zatím nic, má to nějaký 
důvod?
To už je méně radostné téma. Důvod je proza-
ický. Peníze. První rok jsem byl připraven pro-
voz hostujících divadelních představení dotovat 
z vlastních prostředků s tím, že pro další sezónu 
obdržíme od kraje dotaci. Tu ale bohužel nedosta-
neme. Vzhledem k malé kapacitě sálu a kvalitním 
titulům ve hvězdném obsazení jsou i při plně 
vyprodaném sálu tato představení finančně ztrá-
tová. Žádné městské ani soukromé divadlo s tímto 

repertoárem nemůže fungo-
vat bez dotací nebo spon-
zorů. Pan starosta Hlavín 
mi přislíbil, že se pokusí 
se zastupitelstvem najít 
nějaké řešení, aby místní 
diváci nebyli v budoucnu 
o kvalitní kulturní vyžití 
ošizeni. Tak si musíme 
držet palce!

Díky za rozhovor.                        
Radek Kraus

Byl jsem požádán redakcí Zpravodaje 
o další informace týkající se stavu 
výstavby obchvatu. V poslední době 
jsem se setkal s několika názory 
občanů, že se kolem výstavby nic vidi-
telného neděje, že vše opět skončí jako 
v minulosti do ztracena a že se obchvatu 
stejně nedočkáme. Chtěl bych Vás 
ubezpečit, že tomu tak není a že se 
snažíme všechny kroky Ředitelství sil-
nic a dálnic (ŘSD) nejen sledovat, ale 
pokud to lze tak je stále ovlivňovat, 
urgovat a vytvářet tlak na dodržování 
stanoveného harmonogramu výstavby. 
V posledním období proběhlo několik 
zásadních rozhodnutí, které daný stav 
posunuly do již dle našeho názoru nezvrat-
ného procesu. Bylo zpracováno DÚR 
(dopravně územní rozhodnutí), následně 
několik týdnů probíhalo vynětí pozemků 
ze zemědělského půdního fondu, které 
schvalovalo Ministerstvo zemědělství. 
Následně bylo Stavebním úřadem vydáno 
územní rozhodnutí, které zhruba před 
dvěma měsíci nabylo právní moci. V 
současné době je vypsáno ze strany ŘSD 

výběrové řízení na zhotovitele stavební 
dokumentace. Jeho vítěz bude znám 
přibližně v době vydání tohoto čísla 
Zpravodaje. Po tomto kroku bude následo-
vat zhruba půlroční období pro kompletní 
dokončení dokumentace, přesné zaměření 
ploch a pokud vše půjde bez problému 
bude v červnu 2005 možno zahájit výkup 
pozemků potřebných k výstavbě obchvatu. 
V této fázi bychom opravdu nechtěli, aby 
se několik málo jednotlivců - vlastníků sna-
žilo výstavbu zablokovat, jak sdělili při prv-
ním projednávání odkupu. O této otázce 
Vás budeme dále informovat. Pokud tato 
fáze proběhne bez problémů, není termín 
zprovoznění obchvatu - 2. 5. 2007 stále 
nijak zásadně ohrožen. Na základě našich 
předchozích aktivit a permanentního tlaku 
na zodpovědné instituce je otázka obchvatu 
obce Líbeznice považována za jednu z prio-
ritních dopravních staveb ve Středočeském 
kraji. O vývoji kolem omezení dopravy na 
II/243 (Líbeznice - Březiněves) Vás budeme 
informovat v příštím čísle Zpravodaje.

Ing. Jan Vondráš, OI Za bezpečné Líbeznice

SOUČASNÁ SITUACE KOLEM VÝSTAVBY OBCHVATU

ROK POTÉ ANEB ROZHOVOR S PAVLEM KOŽÍŠKEM

POŠTA A POŠŤÁCI
Původ slova pošta najdeme v latině ve slově 
"posita" = položená, což byla zkratka výrazu 
"statio posita", t.j. stanice položená, tak se 
mluvilo o starořímských poštovních stanicích, 
stanice položená tolik a tolik mil. Její vznik 
a fungování bylo závislé na vyspělosti civilizace 
a znalosti 
písma. Ve 
starověku ji 
provozoval i 
v ý h r a d n ě 
panovníci, ve 
s t ř e d ov ě k u 
různé korpo-
race, např. 
k u p e c k é , 
klášterní, uni-
versitní nebo 
i řeznické. Za 
zak l ada t e l e 
m o d e r n í h o 
e v ropského 
poštovnictví je považována italská šlechtická 
rodina Taxisů. V roce 1500 ustanovuje syn 
Maximiliánův, Filip Sličný Františka Taxise 
správcem pošt. A od roku 1504 Taxis zřizuje 
spojení mezi Nizozemím , dvorem Maxmiliána 
I., francouzským a španělským. Začala se roz-
šiřovat síť poštovních stanic včetně poštovních 
tras. Doporučené zásilky byly zavedeny až od 
r.1788. Lehčí zásilky vozili jezdci na koních , 
většinou 2 x v týdnu projížděli danou trasu, 

těžší byly dopravovány poštovními kočáry s 
koňmi, jezdily zpravidla jedenkrát týdně. Ovšem 
důležité státní listiny vozili vojenští kurýři. Kdy 
vlastně pošťáci začali roznášet různá psaníčka 
po Líbeznicích? Podle archivních pramenů pošta 
v Líbeznicích byla již v 18. století, v období 
1. slezské války /1740 – 1742/. Když nastou-

pila.na trůn Marie Terezie, 
někteří evropští panovníci se 
s touto skutečnosti nesmí-
řili a Marii Terezii vyhlásili 
válku. Do země vtrhla voj-
ska různých národností, a 
protože Líbeznice leží na 
strategickém místě, obyvatelé 
obce velmi brzy pocítili její 
důsledky. Francouzské vojsko 
obec obsadilo a 13. června 
roku 1742 generál Bell-Isl 
potvrdil poštu v obci, v čp. l. 
Zdejšímu panství bylo přidě-
leno i panství břežanské, ctě-
nické a ta dohromady musela 

mít připraveno 16 koní pro potřebu pošty, která 
odchodem francouzského vojska zanikla.
Směrem od nás na západ je křižovatka Zdiby 
- Mělník, je na ní samostatná budova s názvem 
Stará pošta, byla skutečnou poštovní stanicí 
sloužící blízkému okolí, včetně Líbeznic. Od 
roku 1872 měli poštu v Měšicích, vznik sou-
visel se sídlem panství, a zavedením železnice  
/1871/. Následovaly Líbeznice a to výnosem 
c.k. ministerstva obchodu z roku 1895. Pošta 

sídlila v čísle 10. Tehdy v obci žilo více jak 
1200 obyvatel ve 147 domech. Pošta byla více-
účelová, poštmistr, pan František Procházka 
prodával se slečnou expedientkou noviny, ale 
i kořalku a tabák. Dopravním prostředkem mu 
byl trakař, na kterém poštovní poslové dopravo-
vali zásilky do Měšic na nádraží a po blízkém 
okolí. Dlouho si pan Procházka na poště nepo-
byl, sáhl si na život, a to těsně před vykonáním 
poštmistrovské zkoušky. Po něm, v roce 1896 
nastoupil pan Gustav Pflanzer, který se i s poš-
tovním úřadem přestěhoval do nového domu v 
č. 147. Vrcholem tehdejší techniky byl telegraf 
(k nám byl zaveden roku 1904), který slou-
žil hlavně pro informace o počasí. Tento 
komunikační prostředek byl tehdy takového 
významu, jaký má dnes pro nás internet. 
V roce 1915 došlo k modernizaci přepravy 
zásilek, pošta si pořídila koňský povoz. 
Který byl jakýmsi předchůdcem hromadné 
dopravy, vozil pasažéry z Líbeznic do Měšic na 
nádraží a zpět. Odměna listonoše nebyla při-
měřená jeho náročné a fyzicky namáhavé práci, 
bylo to jen 50 K měsíčně. Dopisnice, která 
byla zaslána například z Prahy – Vinohrad do 
Chaber, cestovala vlakem na nádraží do Měšic, 
pak na líbeznickou poštu a následně poštovním 
poslem přes Zdiby do Chaber. Za II. světové 
války byl zaveden telefon /1940/.To už pošta 
byla v domě pana Kosa čp. 33. Zatím jejím 
posledním sídlem je obecní dům v čp. 275.

Hana Závorková, Obecní knihovna Líbeznice
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POZVÁNKA NA KONCERTY

číslo 6 • ročník 2 • 2004

ČAS VÁNOČNÍ u nás na vsi

Dovoluji si Vás pozvat na koncerty v kostele sv. Martina:

24. 12. od 22:00 hod - Koledy a pastorely českých mistrů

31. 12. od 16:00 hod - Česká mše vánoční J. J. Ryby  "Hej mistře"

ve spolupráci se sborem z Mělníka, s přizvanými profesionálními sólisty a instrumen-
tálními umělci do orchestru. Zveme srdečně všechny občany   Ing. Karel Stoll

Možná máme tak trochu smůlu na lidové 
zvyky, Líbeznice leží v blízkosti Prahy, 
kam se  vždy stěhovali lidé z různých 
koutů  země, kteří v Praze a jejím okolí 
nacházeli pracovní příležitosti a do svých 
nových domovů si přinášeli své krajové 

zvyklosti, které se prolínaly s místními, 
a tak asi těžko najdeme čistě libeznický 
vánoční zvyk. Navíc i zvyky se přizpůso-
bují nové době.
Mikuláš s čertem a andělem už nenosí 
zlobidlům uhlí, kde by jej koneckonců shá-
něli, když se topí plynem a tak nosí cibuli 
nebo brambory.

Klasický vánoční stromeček byl vždy 
smrček nebo jedlička, až v 60. letech 
min. stol. jej pozvolna začala nahrazovat 
borovička. Ale co s padajícím jehličím zapi-
chujícím se nepříjemně do koberce. Proto 

člověk vymyslel vánoční stromeček umělo-
hmotný, který je stále zelený, neopadavý, 
každoročně použitelný a vždy po ruce,  
jen vůbec vánočně nevoní...
Na štědrovečerní stůl se  původně dávaly 
2 vánočky (nespálené, jinak by rodina 

stonala), jablka, ořechy, amprle, 
pracny. Podával se houbový 
kuba, zajíc nebo králík "na černo" 
s knedlíkem, méně již kapr se 
salátem nebo vinná klobása, ty 
až později. Pila se kořalka pivo,-
griotka či vaječňák.
Jak by se asi tvářily dnešní děti 
na skromné dárečky jejich předků  
namísto očekávaných DVD, PC,  
nebo mluvících panenek. Lidé  
si rádi zpívali koledy, o televizi, 
která by je bavila, ještě naštěstí 
neměli ani potuchy, a tak se 
museli o zábavu postarat sami.
V době adventní se porazil pašík, 

ze kterého byla udělána černá polévka 
"prdelačka", jelítka, jitrničky, které pak 
roznesly obvykle děti po sousedech. Na 
Silvestra si dali ovárek s "vejmrdou" /jablko 
s křenem, octem a cukrem/.
Přebytečná kila je příliš netrápila, když 
uhodily mrazy, popadli dospěláci i děti
šlajfky a šli bruslit na rybník. Sáňkaři 

vyrazili za sněhem na Chrupavku
nebo na Kopec. Z Postolo-
prtského kopce sjížděli až 
k hospodě u Tišnovských, 
i když se občas stalo, že některý 
vybočil z dráhy a octl se u Jiráčků 
v chodbě i se sáňkami. Kde se 
dalo, byly klouzačky a nikdo je 
neposypal popelem, byly přeci 
dětí. Škoda jen, že většina dneš-
ních dětí dává přednost před zim-
ními radovánkami hrám na PC, 
ale snad je to taky někdy přejde 
a raději si půjdou zasáňkovat 
nebo zabobovat.

Je pochopitelné, že se vše  mění, náš 
život je díky technickým vynálezům 
v mnoha směrech snadnější, jsme mate-
riálně bohatší než  byli naši předci, ale 
mnohdy společensky chudší. Lidé se dříve 

 

Naši stolní tenisté po loňském 
postupu do Krajského přeboru I. 
třídy zahájili sezonu velmi úspěšně. 
Jako nováček soutěže nebyli 
v konkurenci velkých městských 
oddílů považováni za mužstvo, 
které by mělo promlouvat do 
pořadí v první polovině tabulky 
a spíše se očekával od počátku 
urputný boj o záchranu. Družstvo 
však s příchodem hráče Tomáše 
Juklíka z Čelákovic s divizními 
zkušenostmi získalo po prvním 
vítězném zápase sebevědomí 

a zaslouženě porazilo několik 
silných soupeřů. V pátem kole 
se pak za přítomnosti řady 
domácích diváků a značného 
zájmu  ostatních oddílů střetlo 
v souboji o průběžné první místo 
s týmem Auto Škody Mladá 
Boleslav B. Jen několik málo 
míčků v závěru velmi kvalitního 
zápasu chybělo k dosažení neroz-
hodného výsledku. Tento pro nás 
historický zápas vyhrála Mladá 
Boleslav nejtěsnějším rozdílem 10:8
a protože v celé soutěži zatím 

neztratila jediný bod, byl náš tým 
blízko opravdu velkého úspěchu.
Z naší nově rekonstruované herny 
pak v průběhu podzimu odešla 
poražena mužstva jako např. Týnec 
nad Labem, Bělá pod Bezdězem, 
Sadská, či naposledy Lokomotiva 
Nymburk. V současné době se 
mužstvo nachází dvě kola před kon-
cem 1. poloviny soutěže na vynika-
jícím druhém místě a sestupové 
problémy tak nejsou rozhodně na 
pořadu dne. Výsledky všech zápasů 
jsou uveřejňovány každý druhý 

týden ve Středočeských denících 
BOHEMIA i v podrobném inter-
netovém zpravodajství a lze tak 
říci, že obec je reprezentována 
ve středočeskén výkonnostním 
sportu velmi důstojným způso-
bem. Současný vývoj v Krajském 
přeboru I. třídy udává následná 
tabulka. Další naše družstva B, C 
a D hrají se střídavými úspěchy v 
okrením přeboru a I. a II. třídy.
Výsledky jsou průběžně zvěřejňo-
vány ve vývěsce na náměstí

Oddíl stolního tenisu

LÍBEZNIČTÍ STOLNÍ TENISTÉ ÚSPĚŠNĚ BOJUJÍ V KRAJSKÉM PŘEBORU I.TŘÍDY

INZERCE

více stýkali na různých akcích, více se znali a zdravili 
a vesnice byla díky tomu kompaktnější.
Naší snahou je a bylo, abychom pomohli zlepšit 
vzájemnou komunikaci pořádáním společenských 
akcí jako byly např. karneval, dětský den, posví-
cení, vánoční trh a třeba také vydávání tohoto 
Zpravodaje. Do jaké míry se to zdařilo, můžete 
posoudit jen vy.   
V jedné české koledě se zpívá, “ štěstí, zdraví, pokoj 
svatý, vinšujeme vám!“  I my bychom se chtěli zto-
tožnit s autorem tohoto textu, protože, lidské štěstí, 
zdraví, pokoj svatý a hlavně láska, jsou těmi nej-
vzácnějšími dary, které člověk může v životě dostat 
a vůbec není podstatné, v jakém století právě žije.
Přejeme vám tedy, abyste těchto vzácných darů měli 
dostatek, sešli jste se u vánočního stolu se svými 
blízkými a přáteli v plném počtu a byli šťastni, a to 
nejenom v čase vánočním.

To vše srdečně přejí členové Výboru pro kulturu 
a styk s veřejností

1. AŠ JOSYMA Mladá Boleslav "B" 9  9  0  0  0  116:46  27
2. Sokol Líbeznice 9 6 1 2 0 96:66 19
3. TTC Bělá p.B. 9 6 1 2 0 97:65 19
4. Sokol Libice n. Cidlinou 9 5 3 1 0 93:69 18
5. TTC Beno Říčany 9 5 0 4 0 79:83 15
6. Sokol Sadská "B" 9 4 1 4 0 80:82 13
7. TTC Brandýs n. Labem "B" 9 4 0 5 0 77:85 12
8. Sokol Benešov 9 3 1 5 0 72:90 10
9. Lokomotiva Nymburk 9 3 1 5 0 72:90 10

10. Sokol Mnichovo Hradiště 9 3 0 6 0 75:87 9
11. Sokol Velké Popovice "B" 9 2 0 7 0 62:100 6
12. KST Týnec n. Sázavou 9 0 0 9 0 53:109 0

Krajská soutěž 1. třídy skupina B

NÁBOR ŽÁKŮ DO ODDÍLU 
STOLNÍHO TENISU.
V současné době zahájil oddíl stolního tenisu nábor do 
družstva žáků. Je k dispozici trenér a určitá nezbytná 
finanční podpora obce. Za optimální věkovou hranici je 
považován věk mezi 8–10 lety, do oddílu je však možno 
přijmout i žáky starší mezi 11–14 lety. Tréninky budou 
probíhat 2x týdně v podvečerních hodinách.Třikrát za 
zimu budou zajištěny účasti na okresních přeborech žac-
tva. Další podrobnosti na tel. č. 602 660 113.

STANDARDNĚ

www.plastovaokna.net e-mail: info@plastovaokna.net

Krycí deska - urnov˘ hrob 4.999,- /síla 3 cm/

Rám - urnov˘ hrob 6.999,-
Pomník urnov˘ hrob tmav˘ 7.999,-

Krycí deska jednohrob /3 díly/ 10.999,- /síla 3/4/3/

Krycí deska jednohrob /3 díly/ 13.999,- /síla 4/5/4/

Krycí deska jednohrob /3 díly/ 16.999,- /síla 5/7/5/

Krycí deska jednohrob /3 díly/ 21.999,- /síla 7/10/7/

Rám jednohrob /‰ífie 12 cm, v˘‰ka 15 cm/ 17.999,-

Pomník jednohrob tmav˘ 10.999,-

Krycí deska dvouhrob /3 díly/ 24.999,- /síla 4/5/4/

Krycí deska dvouhrob /3 díly/ 31.999,- /síla 5/7/5/

Komplet jednohrob  35.999,-
/rám, krycí deska, pomník/

 
Ceny jsou vã. práce a 19%DPH

• Nápisy do skla a kamene, fota, lampy, vázy

• KuchyÀské pracovní desky - Ïula mramor - 
cena od bm 1.999,- /bez DPH a osazení/

• Dále krápníky, dekoraãní kámen do zahrad, 
fontány atd.

Nabídka platí do 31. 3. 2005

Kamenictví Obelisk s.r.o.Kamenictví Obelisk s.r.o.
Božanovská 1581, 193 00 Praha 9Božanovská 1581, 193 00 Praha 9

Tel.: 281 923 501, 602 333 076, fax: 281 926 125Tel.: 281 923 501, 602 333 076, fax: 281 926 125

Zak. kancelář: hl. vchod Olšanské hřbitovy, Zak. kancelář: hl. vchod Olšanské hřbitovy, 
Vinohradská 153, Praha 3Vinohradská 153, Praha 3

Tel./fax: 272 730 316, 602 333 075, 602 262 892Tel./fax: 272 730 316, 602 333 075, 602 262 892
hl. vchod hřbitov Ďáblicehl. vchod hřbitov Ďáblice

Tel./fax: 286 580 633, 606 748 748Tel./fax: 286 580 633, 606 748 748

www.stones.czwww.stones.cz
e-mail: kamenictvi-obelisk@seznam.cz, e-mail: kamenictvi-obelisk@seznam.cz, 

kamenictviolsany@seznam.cz kamenictviolsany@seznam.cz 

USCHOVEJTE!
po předložení tohoto inzerátu obdržíte 10% slevu! Vše kvalitní žula 10 let záruka na materiál

VÁNOČNÍ RECEPT
Tradiční líbeznické štědrovečerní jídlo - Zajíc 
nebo králík s černou omáčkou.
Nálev: svaří se 2,5 litru vody s 2 polévkovými 
lžícemi soli, 4 polévkové lžíce octa, 20 kuliček 
pepře, 8 kuliček nového koření, 4 kusy bobko-
vého listu a nechá se vychladnout.
Příprava masa: zajíce nebo králíka odblaníme a 
vložíme do nálevu, maso musí být potopeno.
Do nálevu přidáme 2 nakrájené cibule, kořeno-
vou zeleninu, celer, mrkev, petržel, od každého 
přibližně 20 dkg. Vše necháme asi 3 dny marino-
vat. Po této době vše uvaříme do měkka. Měkké 
maso z vývaru vyjmeme, vývar přecedíme a opět 
přivedeme do varu, přidáme švestková povidla 
a nastrouhaný perník. Povidel dáme asi 1 a půl 
kelímku a perníku až do zhoustnutí. Opět pře-
cedíme, přidáme uvařené, vypeckované suché 
švestky, trochu rozinek, oloupané mandle nebo 
vlašské ořechy a většího panáka rumu. 
Poté do omáčky vložíme maso. Nejlépe kon-
zumovat druhý den po uležení a jako přílohu 
houskový knedlík.
   Dobrou chuť !

Za rodinný recept děkujeme paní Nadě Štemprokové


