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JAK JE TO DOOPRAVDY

Jedním z hlavních cílů, které si předsevzali 
členové redakce Líbeznického zpravodaje, je boj 
s různými mýty a polopravdami, jichž koluje 
mezi lidmi v naší obci více než dost. Tyto 
„zaručené zprávy“ se týkají jak různých udá-
lostí nebo institucí, tak i lidí s nimi spojených 
přímo či nepřímo. Redakce zpravodaje se proto 
rozhodla uvádět vše na pravou míru tím, že 
poskytne prostor osobám, kterých se toto týká, 
aby se mohly k těmto fámám vyjádřit.
Takovým člověkem, o kterém se mluví, je osoba 
dříve matrikářky, dnes tajemnice Obecního úřadu 
Galiny Polednové Studené, za kterou jsem právě 
pro objasnění různých „informací“ přišel s otáz-
kami, které jsou podloženy dotazy, připomín-
kami a námitkami od vás, spoluobčanů.

Jak dlouho pracujete na Obecním úřadě, dříve na 
MNV v Líbeznicích, a jaké jste zastávala funkce?
Na MNV jsem nastoupila v roce 1983 jako adminis-
trativní pracovnice a po složení zkoušky jsem vedla 

samostatně  matriku. V roce 1988 byl zří-
zen hospodářsko správní odbor a na návrh 
rady jsem byla schválena jako vedoucí 
tohoto odboru. Od této chvíle vykonávám 
stále kumulovanou funkci, tj. administra-
tivní pracovnice, matrikářky,  pokladní a od 
1. 5. 1992 funkci tajemnice OÚ.
Jakou jste měla pravomoc v těchto funkcích?
Do roku 1989 byla veškerá pravomoc vlo-
žena do rukou strany a vlády, kterou na 
našem úřadu zastupoval  předseda MNV 
a uvolněný pracovník ve funkci tajem-
níka. Nejvyšším orgánem bylo plenární zasedání 
a rada. Ostatní zaměstnanci, tudíž i já, byly 
pěšáky, kteří museli vykonávat příkazy svých 
nadřízených, nikoli naopak. I v současné době 
je nejvyšším orgánem obce zastupitelstvo obce, 
které rozhoduje v samostatné působnosti. 
Jakým způsobem se dalo a dá z titulu funkcí, které 
jste vykonávala, zasahovat do rozhodování MNV 
(Obecního úřadu)?
Z předchozí odpovědi vyplývá, kdo mohl zasa-
hovat do rozhodování MNV,  já jsem to určitě 
nebyla. Jako tajemník úřadu se  stále musím řídit 
zákonem  o obcích, kde je tajemník odpovědný 
za splnění úkolů obecního úřadu starostovi. Naše 
zákony dávají velká práva obcím, které spravují 
zastupitelstva obcí a tajemník v našich podmín-
kách je byť velmi významným, ale stále jen pra-
covníkem obce, nikoli však občany volený funk-
cionář. Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, 
radou nebo starostou. Je nadřízený všem zaměst-
nancům obce zařazeným do obecního úřadu 

(nikoli zaměstnancům služeb, policie, knihovny), 
plní vůči nim úkoly zaměstnavatele, stanoví jim 
plat podle zvláštních předpisů, zúčastňuje se 
s hlasem poradním zasedání zastupitelstva 
a rady a zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva 
a rady. Tímto je snad vysvětleno i event. zasaho-
vání do rozhodování obecního úřadu.
Na kolik procent jste odhadem pracovně vytížená?
Jsem přesvědčena, že snaha měřit neměřitelné 
a vypočítávat nevypočitatelné, je v současné 
době anachronismem. Věřte mi, že veškeré 
úkoly, které jsou mi přiděleny, ať už konkrétně, 
nebo vyplývají z mé funkce či mého pracovního 
zařazení, plním tak, aby mé svědomí bylo čisté. 
Ze skutečnosti, že většina z nás zastává několik 
funkcí najednou, by logicky vyplynulo číslo větší 
než 100, přičemž jsem si vědoma, že těm, kteří si 
tuto otázku kladou, to bude připadat směšné. 
V OÚ jste vlastně jakýmsi vedoucím. Uplatňujete 
tento postup i ve vztahu ke svým podřízeným, nebo 
jste spíše „parta dobrých kamarádů“?
Zákon o úřednících upravuje pracovní poměr 
úředníků územních samosprávných celků. 
Vedoucím úřadu, nikoli jakýmsi, se podle tohoto 
zákona rozumí vedoucí úředník, který vykonává 
funkci tajemníka obecního úřadu. Jsem však 
smutná, že se ptáte na něco, co mnoho lidí, ať 
už zúčastněných i nezúčastněných, vidí a oce-
ňuje. Chci zdůraznit, že mým hlavním úkolem 
je vytvořit funkční a profesionálně pracující 
tým lidí, který si klidně nazývejte “partou dob-
rých kamarádů“. Spolehněte se, že jsem si plně 
vědoma své zodpovědnosti tento kolektiv vést 
a za něj plně zodpovídat. Toto břemeno ze 
mne nikdo nesejme, ale přes tuto zodpovědnost 
a nutnost udávat celému týmu směr, je můj 
tým pro mne především skupinou lidí per-
fektně ovládajících svou práci, na které se mohu 
v každé situaci spolehnout. Jsem ráda, že moji 
zaměstnanci pracují pro občany bez zvýšeného 
hlasu, práskání bičem, atmosféry strachu, ale 
s úsměvem ve tváři.
V různých názorech slýchávám, že zaměstnanci OÚ 
mají dobře placenou práci, blízko od domovů a moc 
se nenadřou, čemuž prý odpovídá také fakt, že stálá 
pracovní doba stylu od - do je pro ně pojem vcelku 
neznámý. Jaká je skutečnost?  

/pokračování na str. 3/
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INZERCE

Opravdový divadelní bonbónek připravilo pro 
všechny místní obyvatele Divadle kouzel. Ve 
středu 20. dubna od 19:00 hod. se můžete 
těšit na legendární komedii „Lekce lásky“ 
s Václavem Postráneckým v hlavní roli! Jedná 
se o jedno z nejúspěšnějších divadelních před-
stavení poslední doby. Tři poněkud lechtivé pří-
běhy s řadou záměn, klamů, komických nedo-
rozumění a s pestrými dějovými propletenci, 
které jsou utkané z boccacciovských vyprávění, 
vás opravdu skvěle pobaví. Humor, laskavost a radost ze života jsou typické znaky těchto 
půvabných milostných příběhů, které jsou přípitkem všem láskám i účinným lékem na 
posmutnělou duši. Toto slavné představení se může v Líbeznicích realizovat pouze díky 
spolupráci a finanční podpoře místního Obecního úřadu, který dotuje část představení. 
Vedle hereckého koncertu Václava Postráneckého dále účinkují Jan Čenský, Mario Kubec, 
Jindřich Bonaventura, Hana Ševčíková nebo Kateřina Petrová, Martina Válková nebo 
Monika Kobrová, Jaroslava Hanušová nebo Hana Houbová. Rozhodně by jste si neměli 
toto představení nechat ujít. Vstupenky jsou již v předprodeji v pokladně divadla nebo si je 
také můžete objednat přes internet na www.divadlokouzel.cz.
Přeji vám příjemnou zábavu! Pavel Kožíšek

VÁCLAV POSTRÁNECKÝ A JEHO LEKCE 
LÁSKY V LÍBEZNICÍCH!

PODNIKATELÉ, CHCETE INZEROVAT V LÍBEZNICKÉM ZPRAVODAJI?
Není nic jednoduššího, než zavolat na tele-
fonní číslo 283 981 142, 603 268 076 nebo 
poslat e-mail na adresu rkraus@volny.cz 
a inzerát si objednat. Přijímáme nejen hotová 
data ve formátu tiskové PDF, EPS s textem 
v křivkách nebo JPG, ale také inzerát vytvo-

říme podle vašich poža-
davků. Zde jsou ceny za 

uveřejnění inzerátu:
6,5 x 4 cm – 250 Kč  •  6,5 x 8 cm – 500 Kč  
12,5 x 8 cm – 800 Kč  •  19 x 8 cm – 1200 Kč  
19 x 16 cm – 2000 Kč
Cena za vytvoření inzerátu se pohybuje od 250 Kč
do 1000 Kč bez DPH podle náročnosti zadání 
a cena za vytvoření bude fakturována grafickým 
studiem, které inzerát vytvořilo.             VKSV

GALINA POLEDNOVÁ STUDENÁ

SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY - pokračování... Úprava celého terénu na 
Areálu byla prováděna v etapách. Nejdříve byl zavezen taras, který sloužil vlakové 
dráze při nakládce řepy. Na této stráni a kolem celého Areálu bylo vysazeno 700 
různých druhů keřů a stromů. Našlo se i místo pro dětský koutek s houpačkami 
a brouzdalištěm. Za malou budovou byla zapuštěna do betonu vana na podnožích 
a k ní přivedena voda na mytí při různých podnicích v Areálu. U obou budov byly 
postaveny plechové garáže, aby sloužily pro úschovu sportovního nářadí.
A v duchu hnutí „Buď fit“ se konaly v Areálu „Dětské dny“, turnaje v nohejbalu 
a tenisu, turnaje stolního tenisu, oslavy 1. Máje, okrsková cvičení na Spartakiádu, 
cvičení podniku Řempo Praha v civilní obraně, závody v lehké atletice nebo 
oslavy 750 let Líbeznic. Dnes už asi nikdo nespočítá stovky brigádnických hodin, 
které odpracovali občané Líbeznic od roku 1971, kdy se s výstavbou Areálu 
zdraví započalo. Každý přispěl svou trochou do mlýna, práce šla pěkně od ruky 
a plody z nadšení stále doznívají. Areál zdraví citlivě zarostl do přírody a naplnil 
záměr dát člověku moderní doby možnost aktivního a zdravého pohybu. Jaroslav 
Dietl by pravděpodobně napsal další pokračování své Inženýrské odyssey, kdyby 

poznal anabázi stolního tenisu v Líbeznicích. U všeho byli čtyři inženýři: Jan Srbek, 
M. Čacký, J. Korejs a Jiří Srbek. Spolu chodili na střední školy, společně získali 
inženýrské diplomy. Areál zdraví v letošním roce oslaví 34. narozeniny a za dobu 
své existence si získal 
hodně přátel.
Krátká procházka 
sportem v Líbeznicích,
malé obci bývalého 
okresu Praha – východ 
byla určitě důkazem, 
že ani v malé obci 
nemusí být nouze o 
úspěchy, když nechy-
bějí zapálení obětavci, 
kteří dovedou dát čin-
nosti správný kurs.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Líbeznicích se dne 5. března 2005  sešla na výroční 

členské schůzi, aby  projednala činnost organizace a zvolila výbor základní organizace. Do čela byl opět zvolen 
Jaroslav Durčo, místopředsedkyní Ludmila Horáčková, pokladníkem Alena Vyhlídalová, jednatelkou Drahuška 
Vrabcová, gratulantkou Eva Durčová. Členy výboru jsou př. Protivová a př. Protiva. Revizní komise ve složení Hana 
Závorková, předsedkyně, Jiří Vávra, člen. Přítel Protiva, který vykonával funkci pokladníka ZO ČZS  Líbeznice tři-
cet let, se této funkce vzdal ze zdravotních důvodů. Za práci pro ZO mu předseda př. Durčo a všichni přítomní 
členové upřímně poděkovali. Byl schválen plán činnosti pro rok 2005, který zahrnuje mimo jiné dva tématické 
zájezdy, jeden v červenci, druhý koncem srpna. Každý ze zájezdů má v prvé řadě tématiku zahrádkářskou (např. 
výstavy květin, botanickou zahradu, arboretum ap.), v druhé řadě kulturní (návštěvy skanzenů, zámků, kulturních 
výstav). Dále dva společenské večery, v květnu a listopadu. Zpestřením plánu jsou akce, které jsou pořádány 
v úzké spolupráci s VKSV Obecního úřadu a ostatními společenskými organizacemi v obci, například posvícení 
v září, Vánoční trhy v prosinci, dětský karneval v únoru a připravovaný dětský den. Všechny akce jsou členy naší 
ZO, ostatních organizací a líbeznickou veřejností dobře hodnoceny, o čemž svědčí jejich hojná návštěvnost. Velmi 
dobře byla členem Územní rady ČZS Praha-východ přítelem J. Dubeněm hodnocena výstava ovoce, zeleniny 
a květin, vypěstovaných našimi členy v roce 2004. Tuto akci bude ZO ČZS Líbeznice, za účasti členů ZO Bašť, 
opakovat i v letošním roce. Máme za to, že výše uvedené akce můžeme konat proto, že jim dává zelenou Obecní 
úřad, který zapůjčuje pro tyto příležitosti své prostory.  Doufáme, že se nám ve spolupráci se všemi organizacemi 
i OÚ, podaří všechny plánované akce úspěšně splnit.                              D.Vrabcová, jednatelka ZO ČZS Líbeznice

 VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ V LÍBEZNICÍCH

Naše OB se pravidelně schází každý měsíc na pracovním sezení. V lednu jsme připravili plán akcí na tento rok 
a v únoru, jak už se stává tradicí, to byl masopust. Letos se obzvlášť vydařil, bylo veselo a nechyběly ani maso-
pustní koblížky, které napekl náš soused Beran. Maskovaných bylo víc než vloni a v tombole vyhrál  snad každý. 
Důležité bylo, že všichni se náramně bavili a na chvíli zapomněli na všední starosti.    Syndička Věra Vörösová

 

Najdete nás: 
V Měšicích u Prahy, Průmyslová 176

telefon a fax: 283 981 735
www.thermomur.cz

e-mail: thermomur@volny.cz

POLYSTYREN

otevírací doba: Po–Pá, 8.00–15.30h

�  Výroba a prodej 
polystyrenových tvárnic na 
výstavbu domů a bazénů.

�  Polystyrenové stropní systémy.
�  Prodej polystyrenu
  �  podlahový
  �  fasádní včetně doplňků
  �  extrudovaný
�  Systémové desky pro 

podlahové vytápění.
�  Plnivo do polystyrenbetonu.

ZAHRÁDKÁŘI LÍBEZNICE KOUPÍM POLE, LOUKU 
NEBO MALÝ DOMEK 

V TÉTO LOKALITĚ.
TEL.: 603 442 474

KOUPÍM POLE, LOUKU KOUPÍM POLE, LOUKU 
NEBO MALÝ DOMEK NEBO MALÝ DOMEK 

V TÉTO LOKALITĚ.V TÉTO LOKALITĚ.
TEL.: 603 442 474TEL.: 603 442 474



K první změně daňových příjmů došlo v roce 1996, kdy byla nově zave-
dena položka daní z příjmu právnických osob. Přitom došlo ke snížení 
poměru daňového příjmu z daní fyzických osob ze závislé činnosti.

K další změně, která významným způsobem ovlivnila daňové příjmy, 
byla změna zákona o rozpočtovém určení daní s platností od ledna 
2001. Nejvíce nás postihla změna v dani z příjmu fyzických osob z pod-
nikání, do té doby ze 100 % příjmem obce, nově pouze 30%. Ostatní 
daňové příjmy státu, včetně DPH, jsou od té doby rozpočítávány na 
1 obyvatele v závislosti na velikosti obce. Z celkového objemu vybra-
ných daní jde do obcí asi 1/5, při velikosti naší obce dostáváme z této 
pětiny podíl 0,5881. Ze všech námi zaplacených daní, včetně DPH, 
s výjimkou daně z nemovitosti (ta je celá příjmem obce), se tak dostane 

do místa našeho trvalého bydliště asi 12%. Z daní podnikatelů s trva-
lým bydlištěm v obci je to zmíněných  30%.  Zbytek má k dispozici 
stát a kraje. Daně osob, které nejsou v obci trvale hlášeny, jdou do 
místa jejich trvalého bydliště.
Pro zajímavost - Praha má podíl 2,7611 (asi 4,7 x větší podíl), tedy 56%.

Obě změny zákona měly, jak je vidět z tabulky, negativní dopad na cel-
kové daňové příjmy naší obce.

Vysvětlivky k tabulce: ZČ - závislá činnost, SVČ - samostatná výdělečná 
činnost (podnikání), DPH - daň z přidané hodnoty, ČSÚ - Český statis-
tický úřad, Příjmy v cenové úrovni 1995 - očištěno o inflaci

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU - PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE ZA POSLEDNÍCH 10 LET
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SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY Z DĚJIN LÍBEZNIC

Kdo chtěl prožít spolu se svými dětmi jedno neo-
byčejné odpoledne, přišel v sobotu 12. 2. 2005 do 
tělocvičny Základní školy. Konal se tu již druhý 
ročník Dětského karnevalu, který pořádal Výbor 
pro kulturu a styk s veřejností spolu s místním 
sdružením zahrádkářů. Tentokrát jsme tuto akci 
uskutečnili o měsíc dříve, což se bohatě vyplatilo. 
Oproti loňsku přišlo více než 80 masek, což jsme 
rozhodně nečekali a bylo opravdu z čeho vybírat. 
Moderování si vzala na starost Bea Pšeničková, 
jejíž píseň Don Diego jistě z Country rádia znáte. 
Celou akci pojala v netradičním stylu a oproti 
loňským Klaunům to byla jistě příjemná změna. 
Organizátorům dalo také opravdu dost práce, než  
sečetli všechny anketní lístky, kde dávali rodiče 
hlas třem nejhezčím maskám. A jak to dopadlo? 
S drtivým náskokem před ostatními vyhrála 
maska Křemílka a Vochomůrky.

Rádi bychom také touto cestou poděkovali vedení 
ZŠ za bezplatný pronájem tělocvičny, bez které 
by nešlo takovou akci uskutečnit.               VKSV

TJ SOKOL LÍBEZNICE, ZO ČZS LÍBEZNICE A KNIHOVNY LÍBEZNICE A TŘEBORADICE,
PŘÁTELÉ MÍSTNÍ HISTORIE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

VEJŠLAPY POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA  - 2. ROČNÍK    
na kole i pěšky přes chráněná území Draháň – Zámky, Dolní Povltaví a Máslovickou roklí do Máslovic
PREZENTACE od 9:30 do 10:00 hod, START -  sobota 16.4.2005 od kostela sv. Martina v Líbeznicích
CÍL - Máslovice 18 r.“Máslovické šlápoty„ (se stloukáním másla), zpět Bášť
STARTOVNÉ - Dospělí 10,-Kč, děti 5,-Kč, PRÉMIE - Draháň, Máslovice, cílová Bášť v restauraci Ve vile od 
16:00 hod, ODMĚNA - Pamětní list, radost z pohybu a objev neznámých míst.
KONTAKT: Sokol Líbeznice – Miroslav Krbec tel.: 283 981 301, Obecní knihovna Líbeznice – Hana 
Závorková tel.: 283 981 834, e-mail: knihovna.lib@seznam.cz, Knihovna Třeboradice – Ilona Bervicová 
e-mail: knihovna.tr@cakovice.cz, Informace na www.pochod.unas.cz
SPONZOŘI: Bravo elektrospotřebiče /www.isolit-bravo.cz/, Ampra cz s.r.o. /www.ampra.cz/
Pražská Teplárenská a.s. /www.ptas.cz/

POZVÁNKA OD SKAUTŮ

SLET ČARODĚJNIC - Skautské 
středisko zve všechny a především 
malé čarodějnice na velký slet, který 
se koná tradičně 30. dubna 2005 
v Areálu zdraví od 18:00 hodin. Zde 
malé adeptky čarodějnického řemesla 
ukáží své umění a na závěr bude zvo-
lena MISS ČARODĚJNICE pro rok 
2005. Po volbě Miss bude následovat 
táborák s upálením čarodějnice a opé-
káním buřtů (vezměte si s sebou).

KULIČKYÁDA - 1. května 2005 
od 14:00 hodin se v Areálu zdraví 
uskuteční v pořadí již 14. ročník 
Kuličkyády. Tato soutěž v cvrnkání 
kuliček je věkově neomezena. Letos 
pod heslem „Cvrnkni si – jaro je 
tady“.

Srdečně zveme všechny, co se chtějí 
pobavit.

Vedení skautského střediska Líbeznice

Daň 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
rozpočet

Právnické osoby 1,375,354 1,218,854 1,427,243 1,690,178 1,550,453 1,409,013 1,590,462 1,614,830 1,831,998 1,700,000
Fyzické osoby ZČ 2,745,025 1,243,203 1,477,233 1,587,596 1,772,693 2,226,433 1,328,567 1,505,831 1,647,794 1,884,218 1,700,000
Fyzické osoby SVČ 2,925,601 2,239,416 4,321,143 5,005,191 7,259,959 5,800,799 1,671,429 1,791,821 1,643,788 2,120,704 1,700,000
DPH (od roku 2001) 2,182,438 2,327,584 2,359,247 2,620,564 2,500,000
Nemovitosti 655,338 700,418 502,832 692,679 570,506 880,396 869,758 697,487 667,095 784,759 700,000

Součet daňových příjmů 6,325,964 5,558,391 7,520,062 8,712,709 11,293,336 10,458,081 7,461,205 7,913,185 7,932,754 9,242,243 8,300,000

Meziroční nárůst -12.13% 35.29% 15.86% 29.62% -7.40% -28.66% 6.06% 0.25% 16.51% -10.20%
Daňové příjmy na 1 obyv. 5,272 4,632 6,164 6,915 8,864 8,075 5,739 5,940 5,964 6,726 6,058
Inflace podle ČSÚ (%) 9.1 8.8 8.5 10.7 2.1 3.9 4.1 1.8 0.1 2.8
Příjem na obyv. úrov. 1995 5,272 4,246 5,193 5,369 6,217 5,547 3,795 3,773 3,721 4,192 3,673

MALÝ DĚTSKÝ SVÁTEK

JAK JE TO DOOPRAVDY - pokračování...
Pracovní doba od - do je stanovena v úřední dny, mimo tyto dny si začátek 
a konec pracovní doby volí pracovníci sami. Je však povinnost odpracovat 
minimálně 40 hod. týdně. Ve skutečnosti je to pravidelně o mnoho více 
(zasedání rady, zastupitelstva, vítání občánků, svatby, hlášení rozhlasem 
o víkendech apod.). Práce blízko domova má své nesporné výhody, ale 
i zápory. Pokud jdete například v době své dovolené  dopoledne nakoupit, 
snadno vzbudíte dojem, že tak trávíte pracovní dobu.
Ráda bych vám řekla, že být úředníkem neznamená mít koncem pracovní 
doby čistou hlavu. Být  dobrým úředníkem znamená přijmout úřednický 
úděl tak trochu jako poslání. Nikdo  nevidí a ani nedocení nutnost obětovat 
své práci vnitřní klid, volný čas, klidné spaní a občas i rodinnou pohodu. Ne 
vždy Váš partner chápe, že příprava voleb, referenda, zasedání rady nebo 
zastupitelstva či podkladů pro časté kontroly nadřízených orgánů  jsou 
v ten moment určitě důležitější než domácnost. Nutnost orientovat se ve 
stále složitější legislativě přináší i povinnost neustálého sebevzdělávání a stu-
dia. Protože během pracovní doby na to není zpravidla kdy, zbývají mnohdy 
jen večery a víkendy.
Proč jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze dva dny v týdnu, když toto zákon pouze 
doporučuje, ale nijak striktně nenařizuje?
Jak jsem již uvedla, většina z nás zastává několik funkcí najednou, jsme 
schopni se vzájemně zastoupit. Myslím si ale, že každý soudný člověk 
chápe, že není možné zároveň vybírat poplatky v pokladně, zapisovat 
záznamy do matrik, přijímat žádosti o občanské průkazy a pasy, ověřovat 
podpisy či dokumenty a přitom připravovat znění vyhlášek, vnitřních před-
pisů, psát objednávky, vyřizovat faktury, psát zápis a usnesení ze zasedání 
zastupitelstva a rady, vyplňovat statistická hlášení, vyřizovat množství došlé 
korespondence,  být na poště pro další, dopravovat žádosti o občanské 
průkazy a přivážet hotové doklady totožnosti občanům do Líbeznic. A 
současně třeba ještě konat svatební obřad. Stavební úřad má zase za povin-

nost kromě styku s  veřejností vykonávat místní šetření a kolaudační řízení 
a samozřejmě někdy musí také ta rozhodnutí napsat.
Více úředních dnů je možné stanovit na úřadech, jejichž někteří zaměst-
nanci mají na starost pouze styk s veřejností a nezabývají se jinou činností, 
což ovšem přináší další náklady. Naši občané se však mohli přesvědčit, že 
v naléhavých případech, pokud je to jen trochu možné,  požadované služby 
poskytujeme i mimo úřední dny. 
Některým občanům nejen z Líbeznic je trnem v oku Stavební úřad. Jakou máte pra-
vomoc nad jeho zaměstnanci a jak může Obecní úřad do chodu SÚ zasahovat?
Stavební úřad je orgánem státní správy v přenesené působnosti, do jehož 
rozhodování nemůže tajemník zasahovat, ale ani rada či zastupitelstvo obce. 
Tajemník má pouze zákonné možnosti dle zákoníku práce, zákona o úřední-
cích a správního řádu. Tajemník je nadřízeným všem zaměstnancům úřadu 
po pracovní stránce (docházka, dovolené, mzdy, vzdělávání, podjatost, 
způsob jednání se zákazníky apod.).  Nadřízeným orgánem státní správy 
je krajský úřad, který vykonává metodickou a odbornou pomoc. Ten může 
zasahovat do pravomoci rozhodování stavebního úřadu jako odvolací orgán.
Údajně se uvažuje i o změně zákona v tom smyslu, že stavební úřady budou 
pouze na obcích s rozšířenou působností (v našem případě Brandýs nad 
Labem). Pokud k tomu dojde, budou mít občané možnost srovnání. 
Měla jste někdy chuť tuto práci opustit a jít pracovat někam jinam?
Práce mne těší, pokud vím, že mohu lidem pomoci a neočekávám, že za to 
budou vděční. Chuť tuto práci opustit mám pouze v případech, že někdo 
(většinou lidé, kteří sami nevědí, co slovo práce znamená)  zpochybňuje 
práci jiných, kterou si nedokáže ani představit. 
Co máte v plánu do budoucna?
Vydržet.

Díky za rozhovor  
Radek Kraus

Historie Líbeznic je velmi bohatá na sportovní život, 
který má velkou členitost a dlouhověkost, neboť 
sportu se věnují všechny věkové kategorie žen i mužů. 
Z bohatého výběru sportů některé dnes už v naší obci 
neuvidíte. Byla to ku příkladu házená, která se hrála 
na pískovém hřišti „Na Sokolovně“ (nyní tam stojí 
škola). Na tomto hřišti se také konaly dny sokolských 

slavností dle hesla Tyrše: Ve zdravém těle - zdravý 
duch. Zde vystupovali Sokolové na různém nářadí.
Lehká atletika měla také hodně stoupenců. Pan 
Judytka A., p. Vondráš J. st. a p. Křehnáč M. byli 
závodníky v barvách AC-Sparta Praha. Krátkodobě se 
hrála i košíková a volejbal. Největší a nejdelší historii 
sportu má kopaná. Hřiště na kopanou několikrát za 

Muay Thai jsem 
začal trénovat 

v roce 1996, kdy to ještě byl sport, kterému 
se věnovalo pouze pár vyvolených nadšenců. 
Chtěl jsem se stát jedním z nich, ale o nějaké 
závodní kariéře se mi opravdu nesnilo. V té době 
mi bylo 13 let a začal jsem trénovat se svým 
kamarádem z Líbeznic Michalem „Mikešem“ 
Vančurou. Tehdy jsme to brali jen jako něco, co 
nás bavilo, a proto jsme první 2 roky trénovali 
jen tak pro zábavu. Na trénink  jsme dojížděli 
třikrát týdně, zhruba hodinu tam a hodinu zpět. 
Byli jsme v té době suverénně nejmladší, a to, že 
to byla výhoda, mi dochází teprve teď, ale v tu 
dobu tomu bylo spíše naopak. Trénink byl dost 
fyzicky náročný a sparringy (tréninkový zápas) 
a drilly (nácvik kombinací technik) se staršími 
a hlavně s o dost těžšími kamarády vyžadovaly 
silnou vůli a tréninkovou morálku. Bavila nás ale 
uvolněná atmosféra a opravdu kamarádský pří-
stup všech, takže jsme vydrželi. To, že to někdy 
opravdu bolelo a že se dřívější tréninkové metody  
dost lišily od těch současných, ani nemusím psát. 
Takže dojít na tramvaj s rozkopanými stehny byl 
někdy docela problém.
Ale všechen pot po letech tréninku se nakonec 
začínal vyplácet. Snažím se celou dobu cho-
vat podle přísloví našeho Khru (trenéra) „Jak 
trénuješ, tak budeš bojovat“. A proto přípravu 
na zápas nikdy nepodceňuji, v tomto sportu 
se to taky nevyplácí, protože v Muay Thai se 

vám nemůže stát, že prohrajete jako ve fotbale 
a v klidu si půjdete sednout do šatny. Zápas bolí 
a rekonvalescence po něm trvá minimálně 14 
dní. Zápasník musí být nejen výborně fyzicky 
a technicky vybaven, ale musí též dobře zvládat 
psychickou stránku věci. 
Já osobně jsem propadl Muay Thai a to zcela po 
první návštěvě kolébky tohoto sportu Thajska. 
Proto se snažím v boji uplatňovat takzvaný thaj-
ský styl boje, rytmus je trochu jiný a pokud to 
bojovník dobře zvládá, činí tím svým soupeřům 
nemalé problémy. Neobjektivním lidem se může 
zdát, že Muay Thai je  bezduché a surové bití 
soupeře, ale to je největší omyl. Muay Thai je o 
tvrdém tréninku, o úctě k soupeři a o vlastní víře 
ve své schopnosti. Někdo, kdo nerespektuje tyto 
základní hodnoty podle mého soudu, nemůže 
docílit výraznějších vítězství.
Přibližně v 17 letech jsem začal zápasit. Začátky 
byly krušné, sbírání zkušeností nebylo jednodu-
ché, ale nějak jsem se přes toto období přenesl 
a začal jsem na sobě více pracovat. Nebylo jed-
noduché skloubit každodenní tréninky se školou, 
ale podařilo se to a dostudoval jsem SPŠE obor 
manažer elektrotechniky. Jelikož mě thajský box 
zcela pohltil, dlouho jsem neváhal a další své stu-
dium jsem zaměřil na sport.
V současné době trénuji 6 až 7 krát týdně, před 
blížícím se zápasem i dvakrát denně. Snažím se 
i věnovat regeneraci, protože to je stejně důle-
žité jako samotný trénink. Doufám, že seženu 

nějakého sponzora a po ukončení studia bych 
se chtěl věnovat zápasnické kariéře naplno. 
Podmínky na to u nás sice nejsou zcela ide-
ální, ale pokusím se na tom trochu zapracovat 
a pokud se to nepovede mně, může se to povést 
někomu dalšímu po mně tak, jak je to již v ze-
mích západní Evropy zcela běžné.
Jelikož ale vím, že může přijít nečekané zranění, 
což se v tomto sportu ani nemůže nikdo divit, 
dávám důraz také na rozvíjení svých trenérských 
a manažerských schopností. 
Nevím, co bude za pět let, ale vím jistě, že 
pokud nebudu stát v ringu jako bojovník, budu 
sedět vedle něho jako trenér nebo manažer.

Ondřej „Spejbl“ Hutník

Ondřej „Spejbl“ Hutník, narozen 1983, váha 76 kg, 
klub Hanuman Gym Praha, kategorie A, úspěchy – zlatá 
medaile MS IFMA B 2000, zlatá medaile MS WKA 2001, 
zlatá medaile ME IFMA junior 2002, stříbrná medaile MS 
IFMA 2004

THAIBOX A JÁ

svou existenci měnila místa. Ku příkladu hřiště 
„Na Rafandě“, nebo hřiště „Na Chrupavce“, nebo 
„U kapličky“.  Nynější hřiště má konečně dlou-
hodobější trvání a je nejlépe vybaveno ze všech 
bývalých hřišť. 
U jeho zrodu stál dlouholetý vedoucí p. A. Judytka. 
V současné době je fotbal veden mladými nadšenci 
a vede si velmi dobře. Další odvětví sportu, stolní 
tenis, byl uveden do života ve skautské klubovně, 
kde se hrál na jednom stole. Dnes již klubovna 
neexistuje. Na místě je zahrada a pole. V této 
klubovně se hlavně hrálo ve dne. Večer se rozsvěco-
valy petrolejové lampy. Velkého rozkvětu a rozsahu 
dosáhl tento sport po vybudování Areálu zdraví, 
kde má svoji budovu s moderním vybavením. Hraje 

se zde v současné době již krajský přebor! 
Po 25 let se hrál o Vánocích velký turnaj na 
4 stolech ve škole, kde hráli hráči z celého okresu 
i z Prahy. Tento sport má výhodu, že se může hrát 
celý rok, a to od žákovských let až do vysokého stáří. 
Vybudováním Areálu zdraví bylo umožněno roz-
vinout sportovního ducha v Líbeznicích do větších 
rozměrů. Areál dotovaly Česká státní pojišťovna 
Praha a Řempo Praha.  Realizovaly ho MNV 
Líbeznice a TJ Sokol Líbeznice. S jeho budováním 
se začalo v roce 1971 – bez peněz – bylo pouze 
nadšení a ochotné pracovité ruce. Dělal se sběr 
železa, aby bylo na nejnutnější sportovní nářadí. 
Pro vybudování hřiště na odbíjenou a tenisových 
kurtů muselo být odkloněno slepé rameno potoka. 

Vykopala se studna a rozvedla se voda. 
Velká budova pro Areál byla dovezena z dřevař-
ských závodů v Doksech. Základy na tuto budovu 
vybudovalo JZD Líbeznice. Zavedení elektriky 
do Areálu provedla firma Hlavního města Prahy. 
Vnitřní osvětlení v místnostech provedl p. J. Kohout  
i s rozhlasovým zařízením a vytápěním akumu-
lačními kamny. Elektrické hodiny do rozvaděče 
připevnil p. Trédl st. a rozvodné závody Kralupy 
n./Vlt. Revizní technik, p. Zatloukal napsal velmi 
příznivou zprávu a pochválil dvojí jištění celého roz-
vodu elektřiny v budově. Obložení dřevem uvnitř 
a vně budovy provedl p. Květ. Sýkora. Oplechování 
střechy zajistilo a realizovalo JZD Líbeznice. 
/pokračování na str. 4/



K první změně daňových příjmů došlo v roce 1996, kdy byla nově zave-
dena položka daní z příjmu právnických osob. Přitom došlo ke snížení 
poměru daňového příjmu z daní fyzických osob ze závislé činnosti.

K další změně, která významným způsobem ovlivnila daňové příjmy, 
byla změna zákona o rozpočtovém určení daní s platností od ledna 
2001. Nejvíce nás postihla změna v dani z příjmu fyzických osob z pod-
nikání, do té doby ze 100 % příjmem obce, nově pouze 30%. Ostatní 
daňové příjmy státu, včetně DPH, jsou od té doby rozpočítávány na 
1 obyvatele v závislosti na velikosti obce. Z celkového objemu vybra-
ných daní jde do obcí asi 1/5, při velikosti naší obce dostáváme z této 
pětiny podíl 0,5881. Ze všech námi zaplacených daní, včetně DPH, 
s výjimkou daně z nemovitosti (ta je celá příjmem obce), se tak dostane 

do místa našeho trvalého bydliště asi 12%. Z daní podnikatelů s trva-
lým bydlištěm v obci je to zmíněných  30%.  Zbytek má k dispozici 
stát a kraje. Daně osob, které nejsou v obci trvale hlášeny, jdou do 
místa jejich trvalého bydliště.
Pro zajímavost - Praha má podíl 2,7611 (asi 4,7 x větší podíl), tedy 56%.

Obě změny zákona měly, jak je vidět z tabulky, negativní dopad na cel-
kové daňové příjmy naší obce.

Vysvětlivky k tabulce: ZČ - závislá činnost, SVČ - samostatná výdělečná 
činnost (podnikání), DPH - daň z přidané hodnoty, ČSÚ - Český statis-
tický úřad, Příjmy v cenové úrovni 1995 - očištěno o inflaci

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU - PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE ZA POSLEDNÍCH 10 LET

32

SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY Z DĚJIN LÍBEZNIC

Kdo chtěl prožít spolu se svými dětmi jedno neo-
byčejné odpoledne, přišel v sobotu 12. 2. 2005 do 
tělocvičny Základní školy. Konal se tu již druhý 
ročník Dětského karnevalu, který pořádal Výbor 
pro kulturu a styk s veřejností spolu s místním 
sdružením zahrádkářů. Tentokrát jsme tuto akci 
uskutečnili o měsíc dříve, což se bohatě vyplatilo. 
Oproti loňsku přišlo více než 80 masek, což jsme 
rozhodně nečekali a bylo opravdu z čeho vybírat. 
Moderování si vzala na starost Bea Pšeničková, 
jejíž píseň Don Diego jistě z Country rádia znáte. 
Celou akci pojala v netradičním stylu a oproti 
loňským Klaunům to byla jistě příjemná změna. 
Organizátorům dalo také opravdu dost práce, než  
sečetli všechny anketní lístky, kde dávali rodiče 
hlas třem nejhezčím maskám. A jak to dopadlo? 
S drtivým náskokem před ostatními vyhrála 
maska Křemílka a Vochomůrky.

Rádi bychom také touto cestou poděkovali vedení 
ZŠ za bezplatný pronájem tělocvičny, bez které 
by nešlo takovou akci uskutečnit.               VKSV

TJ SOKOL LÍBEZNICE, ZO ČZS LÍBEZNICE A KNIHOVNY LÍBEZNICE A TŘEBORADICE,
PŘÁTELÉ MÍSTNÍ HISTORIE VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

VEJŠLAPY POVODÍM MRATÍNSKÉHO POTOKA  - 2. ROČNÍK    
na kole i pěšky přes chráněná území Draháň – Zámky, Dolní Povltaví a Máslovickou roklí do Máslovic
PREZENTACE od 9:30 do 10:00 hod, START -  sobota 16.4.2005 od kostela sv. Martina v Líbeznicích
CÍL - Máslovice 18 r.“Máslovické šlápoty„ (se stloukáním másla), zpět Bášť
STARTOVNÉ - Dospělí 10,-Kč, děti 5,-Kč, PRÉMIE - Draháň, Máslovice, cílová Bášť v restauraci Ve vile od 
16:00 hod, ODMĚNA - Pamětní list, radost z pohybu a objev neznámých míst.
KONTAKT: Sokol Líbeznice – Miroslav Krbec tel.: 283 981 301, Obecní knihovna Líbeznice – Hana 
Závorková tel.: 283 981 834, e-mail: knihovna.lib@seznam.cz, Knihovna Třeboradice – Ilona Bervicová 
e-mail: knihovna.tr@cakovice.cz, Informace na www.pochod.unas.cz
SPONZOŘI: Bravo elektrospotřebiče /www.isolit-bravo.cz/, Ampra cz s.r.o. /www.ampra.cz/
Pražská Teplárenská a.s. /www.ptas.cz/

POZVÁNKA OD SKAUTŮ

SLET ČARODĚJNIC - Skautské 
středisko zve všechny a především 
malé čarodějnice na velký slet, který 
se koná tradičně 30. dubna 2005 
v Areálu zdraví od 18:00 hodin. Zde 
malé adeptky čarodějnického řemesla 
ukáží své umění a na závěr bude zvo-
lena MISS ČARODĚJNICE pro rok 
2005. Po volbě Miss bude následovat 
táborák s upálením čarodějnice a opé-
káním buřtů (vezměte si s sebou).

KULIČKYÁDA - 1. května 2005 
od 14:00 hodin se v Areálu zdraví 
uskuteční v pořadí již 14. ročník 
Kuličkyády. Tato soutěž v cvrnkání 
kuliček je věkově neomezena. Letos 
pod heslem „Cvrnkni si – jaro je 
tady“.

Srdečně zveme všechny, co se chtějí 
pobavit.

Vedení skautského střediska Líbeznice

Daň 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
rozpočet

Právnické osoby 1,375,354 1,218,854 1,427,243 1,690,178 1,550,453 1,409,013 1,590,462 1,614,830 1,831,998 1,700,000
Fyzické osoby ZČ 2,745,025 1,243,203 1,477,233 1,587,596 1,772,693 2,226,433 1,328,567 1,505,831 1,647,794 1,884,218 1,700,000
Fyzické osoby SVČ 2,925,601 2,239,416 4,321,143 5,005,191 7,259,959 5,800,799 1,671,429 1,791,821 1,643,788 2,120,704 1,700,000
DPH (od roku 2001) 2,182,438 2,327,584 2,359,247 2,620,564 2,500,000
Nemovitosti 655,338 700,418 502,832 692,679 570,506 880,396 869,758 697,487 667,095 784,759 700,000

Součet daňových příjmů 6,325,964 5,558,391 7,520,062 8,712,709 11,293,336 10,458,081 7,461,205 7,913,185 7,932,754 9,242,243 8,300,000

Meziroční nárůst -12.13% 35.29% 15.86% 29.62% -7.40% -28.66% 6.06% 0.25% 16.51% -10.20%
Daňové příjmy na 1 obyv. 5,272 4,632 6,164 6,915 8,864 8,075 5,739 5,940 5,964 6,726 6,058
Inflace podle ČSÚ (%) 9.1 8.8 8.5 10.7 2.1 3.9 4.1 1.8 0.1 2.8
Příjem na obyv. úrov. 1995 5,272 4,246 5,193 5,369 6,217 5,547 3,795 3,773 3,721 4,192 3,673

MALÝ DĚTSKÝ SVÁTEK

JAK JE TO DOOPRAVDY - pokračování...
Pracovní doba od - do je stanovena v úřední dny, mimo tyto dny si začátek 
a konec pracovní doby volí pracovníci sami. Je však povinnost odpracovat 
minimálně 40 hod. týdně. Ve skutečnosti je to pravidelně o mnoho více 
(zasedání rady, zastupitelstva, vítání občánků, svatby, hlášení rozhlasem 
o víkendech apod.). Práce blízko domova má své nesporné výhody, ale 
i zápory. Pokud jdete například v době své dovolené  dopoledne nakoupit, 
snadno vzbudíte dojem, že tak trávíte pracovní dobu.
Ráda bych vám řekla, že být úředníkem neznamená mít koncem pracovní 
doby čistou hlavu. Být  dobrým úředníkem znamená přijmout úřednický 
úděl tak trochu jako poslání. Nikdo  nevidí a ani nedocení nutnost obětovat 
své práci vnitřní klid, volný čas, klidné spaní a občas i rodinnou pohodu. Ne 
vždy Váš partner chápe, že příprava voleb, referenda, zasedání rady nebo 
zastupitelstva či podkladů pro časté kontroly nadřízených orgánů  jsou 
v ten moment určitě důležitější než domácnost. Nutnost orientovat se ve 
stále složitější legislativě přináší i povinnost neustálého sebevzdělávání a stu-
dia. Protože během pracovní doby na to není zpravidla kdy, zbývají mnohdy 
jen večery a víkendy.
Proč jsou úřední hodiny pro veřejnost pouze dva dny v týdnu, když toto zákon pouze 
doporučuje, ale nijak striktně nenařizuje?
Jak jsem již uvedla, většina z nás zastává několik funkcí najednou, jsme 
schopni se vzájemně zastoupit. Myslím si ale, že každý soudný člověk 
chápe, že není možné zároveň vybírat poplatky v pokladně, zapisovat 
záznamy do matrik, přijímat žádosti o občanské průkazy a pasy, ověřovat 
podpisy či dokumenty a přitom připravovat znění vyhlášek, vnitřních před-
pisů, psát objednávky, vyřizovat faktury, psát zápis a usnesení ze zasedání 
zastupitelstva a rady, vyplňovat statistická hlášení, vyřizovat množství došlé 
korespondence,  být na poště pro další, dopravovat žádosti o občanské 
průkazy a přivážet hotové doklady totožnosti občanům do Líbeznic. A 
současně třeba ještě konat svatební obřad. Stavební úřad má zase za povin-

nost kromě styku s  veřejností vykonávat místní šetření a kolaudační řízení 
a samozřejmě někdy musí také ta rozhodnutí napsat.
Více úředních dnů je možné stanovit na úřadech, jejichž někteří zaměst-
nanci mají na starost pouze styk s veřejností a nezabývají se jinou činností, 
což ovšem přináší další náklady. Naši občané se však mohli přesvědčit, že 
v naléhavých případech, pokud je to jen trochu možné,  požadované služby 
poskytujeme i mimo úřední dny. 
Některým občanům nejen z Líbeznic je trnem v oku Stavební úřad. Jakou máte pra-
vomoc nad jeho zaměstnanci a jak může Obecní úřad do chodu SÚ zasahovat?
Stavební úřad je orgánem státní správy v přenesené působnosti, do jehož 
rozhodování nemůže tajemník zasahovat, ale ani rada či zastupitelstvo obce. 
Tajemník má pouze zákonné možnosti dle zákoníku práce, zákona o úřední-
cích a správního řádu. Tajemník je nadřízeným všem zaměstnancům úřadu 
po pracovní stránce (docházka, dovolené, mzdy, vzdělávání, podjatost, 
způsob jednání se zákazníky apod.).  Nadřízeným orgánem státní správy 
je krajský úřad, který vykonává metodickou a odbornou pomoc. Ten může 
zasahovat do pravomoci rozhodování stavebního úřadu jako odvolací orgán.
Údajně se uvažuje i o změně zákona v tom smyslu, že stavební úřady budou 
pouze na obcích s rozšířenou působností (v našem případě Brandýs nad 
Labem). Pokud k tomu dojde, budou mít občané možnost srovnání. 
Měla jste někdy chuť tuto práci opustit a jít pracovat někam jinam?
Práce mne těší, pokud vím, že mohu lidem pomoci a neočekávám, že za to 
budou vděční. Chuť tuto práci opustit mám pouze v případech, že někdo 
(většinou lidé, kteří sami nevědí, co slovo práce znamená)  zpochybňuje 
práci jiných, kterou si nedokáže ani představit. 
Co máte v plánu do budoucna?
Vydržet.

Díky za rozhovor  
Radek Kraus

Historie Líbeznic je velmi bohatá na sportovní život, 
který má velkou členitost a dlouhověkost, neboť 
sportu se věnují všechny věkové kategorie žen i mužů. 
Z bohatého výběru sportů některé dnes už v naší obci 
neuvidíte. Byla to ku příkladu házená, která se hrála 
na pískovém hřišti „Na Sokolovně“ (nyní tam stojí 
škola). Na tomto hřišti se také konaly dny sokolských 

slavností dle hesla Tyrše: Ve zdravém těle - zdravý 
duch. Zde vystupovali Sokolové na různém nářadí.
Lehká atletika měla také hodně stoupenců. Pan 
Judytka A., p. Vondráš J. st. a p. Křehnáč M. byli 
závodníky v barvách AC-Sparta Praha. Krátkodobě se 
hrála i košíková a volejbal. Největší a nejdelší historii 
sportu má kopaná. Hřiště na kopanou několikrát za 

Muay Thai jsem 
začal trénovat 

v roce 1996, kdy to ještě byl sport, kterému 
se věnovalo pouze pár vyvolených nadšenců. 
Chtěl jsem se stát jedním z nich, ale o nějaké 
závodní kariéře se mi opravdu nesnilo. V té době 
mi bylo 13 let a začal jsem trénovat se svým 
kamarádem z Líbeznic Michalem „Mikešem“ 
Vančurou. Tehdy jsme to brali jen jako něco, co 
nás bavilo, a proto jsme první 2 roky trénovali 
jen tak pro zábavu. Na trénink  jsme dojížděli 
třikrát týdně, zhruba hodinu tam a hodinu zpět. 
Byli jsme v té době suverénně nejmladší, a to, že 
to byla výhoda, mi dochází teprve teď, ale v tu 
dobu tomu bylo spíše naopak. Trénink byl dost 
fyzicky náročný a sparringy (tréninkový zápas) 
a drilly (nácvik kombinací technik) se staršími 
a hlavně s o dost těžšími kamarády vyžadovaly 
silnou vůli a tréninkovou morálku. Bavila nás ale 
uvolněná atmosféra a opravdu kamarádský pří-
stup všech, takže jsme vydrželi. To, že to někdy 
opravdu bolelo a že se dřívější tréninkové metody  
dost lišily od těch současných, ani nemusím psát. 
Takže dojít na tramvaj s rozkopanými stehny byl 
někdy docela problém.
Ale všechen pot po letech tréninku se nakonec 
začínal vyplácet. Snažím se celou dobu cho-
vat podle přísloví našeho Khru (trenéra) „Jak 
trénuješ, tak budeš bojovat“. A proto přípravu 
na zápas nikdy nepodceňuji, v tomto sportu 
se to taky nevyplácí, protože v Muay Thai se 

vám nemůže stát, že prohrajete jako ve fotbale 
a v klidu si půjdete sednout do šatny. Zápas bolí 
a rekonvalescence po něm trvá minimálně 14 
dní. Zápasník musí být nejen výborně fyzicky 
a technicky vybaven, ale musí též dobře zvládat 
psychickou stránku věci. 
Já osobně jsem propadl Muay Thai a to zcela po 
první návštěvě kolébky tohoto sportu Thajska. 
Proto se snažím v boji uplatňovat takzvaný thaj-
ský styl boje, rytmus je trochu jiný a pokud to 
bojovník dobře zvládá, činí tím svým soupeřům 
nemalé problémy. Neobjektivním lidem se může 
zdát, že Muay Thai je  bezduché a surové bití 
soupeře, ale to je největší omyl. Muay Thai je o 
tvrdém tréninku, o úctě k soupeři a o vlastní víře 
ve své schopnosti. Někdo, kdo nerespektuje tyto 
základní hodnoty podle mého soudu, nemůže 
docílit výraznějších vítězství.
Přibližně v 17 letech jsem začal zápasit. Začátky 
byly krušné, sbírání zkušeností nebylo jednodu-
ché, ale nějak jsem se přes toto období přenesl 
a začal jsem na sobě více pracovat. Nebylo jed-
noduché skloubit každodenní tréninky se školou, 
ale podařilo se to a dostudoval jsem SPŠE obor 
manažer elektrotechniky. Jelikož mě thajský box 
zcela pohltil, dlouho jsem neváhal a další své stu-
dium jsem zaměřil na sport.
V současné době trénuji 6 až 7 krát týdně, před 
blížícím se zápasem i dvakrát denně. Snažím se 
i věnovat regeneraci, protože to je stejně důle-
žité jako samotný trénink. Doufám, že seženu 

nějakého sponzora a po ukončení studia bych 
se chtěl věnovat zápasnické kariéře naplno. 
Podmínky na to u nás sice nejsou zcela ide-
ální, ale pokusím se na tom trochu zapracovat 
a pokud se to nepovede mně, může se to povést 
někomu dalšímu po mně tak, jak je to již v ze-
mích západní Evropy zcela běžné.
Jelikož ale vím, že může přijít nečekané zranění, 
což se v tomto sportu ani nemůže nikdo divit, 
dávám důraz také na rozvíjení svých trenérských 
a manažerských schopností. 
Nevím, co bude za pět let, ale vím jistě, že 
pokud nebudu stát v ringu jako bojovník, budu 
sedět vedle něho jako trenér nebo manažer.

Ondřej „Spejbl“ Hutník

Ondřej „Spejbl“ Hutník, narozen 1983, váha 76 kg, 
klub Hanuman Gym Praha, kategorie A, úspěchy – zlatá 
medaile MS IFMA B 2000, zlatá medaile MS WKA 2001, 
zlatá medaile ME IFMA junior 2002, stříbrná medaile MS 
IFMA 2004

THAIBOX A JÁ

svou existenci měnila místa. Ku příkladu hřiště 
„Na Rafandě“, nebo hřiště „Na Chrupavce“, nebo 
„U kapličky“.  Nynější hřiště má konečně dlou-
hodobější trvání a je nejlépe vybaveno ze všech 
bývalých hřišť. 
U jeho zrodu stál dlouholetý vedoucí p. A. Judytka. 
V současné době je fotbal veden mladými nadšenci 
a vede si velmi dobře. Další odvětví sportu, stolní 
tenis, byl uveden do života ve skautské klubovně, 
kde se hrál na jednom stole. Dnes již klubovna 
neexistuje. Na místě je zahrada a pole. V této 
klubovně se hlavně hrálo ve dne. Večer se rozsvěco-
valy petrolejové lampy. Velkého rozkvětu a rozsahu 
dosáhl tento sport po vybudování Areálu zdraví, 
kde má svoji budovu s moderním vybavením. Hraje 

se zde v současné době již krajský přebor! 
Po 25 let se hrál o Vánocích velký turnaj na 
4 stolech ve škole, kde hráli hráči z celého okresu 
i z Prahy. Tento sport má výhodu, že se může hrát 
celý rok, a to od žákovských let až do vysokého stáří. 
Vybudováním Areálu zdraví bylo umožněno roz-
vinout sportovního ducha v Líbeznicích do větších 
rozměrů. Areál dotovaly Česká státní pojišťovna 
Praha a Řempo Praha.  Realizovaly ho MNV 
Líbeznice a TJ Sokol Líbeznice. S jeho budováním 
se začalo v roce 1971 – bez peněz – bylo pouze 
nadšení a ochotné pracovité ruce. Dělal se sběr 
železa, aby bylo na nejnutnější sportovní nářadí. 
Pro vybudování hřiště na odbíjenou a tenisových 
kurtů muselo být odkloněno slepé rameno potoka. 

Vykopala se studna a rozvedla se voda. 
Velká budova pro Areál byla dovezena z dřevař-
ských závodů v Doksech. Základy na tuto budovu 
vybudovalo JZD Líbeznice. Zavedení elektriky 
do Areálu provedla firma Hlavního města Prahy. 
Vnitřní osvětlení v místnostech provedl p. J. Kohout  
i s rozhlasovým zařízením a vytápěním akumu-
lačními kamny. Elektrické hodiny do rozvaděče 
připevnil p. Trédl st. a rozvodné závody Kralupy 
n./Vlt. Revizní technik, p. Zatloukal napsal velmi 
příznivou zprávu a pochválil dvojí jištění celého roz-
vodu elektřiny v budově. Obložení dřevem uvnitř 
a vně budovy provedl p. Květ. Sýkora. Oplechování 
střechy zajistilo a realizovalo JZD Líbeznice. 
/pokračování na str. 4/
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JAK JE TO DOOPRAVDY

Jedním z hlavních cílů, které si předsevzali 
členové redakce Líbeznického zpravodaje, je boj 
s různými mýty a polopravdami, jichž koluje 
mezi lidmi v naší obci více než dost. Tyto 
„zaručené zprávy“ se týkají jak různých udá-
lostí nebo institucí, tak i lidí s nimi spojených 
přímo či nepřímo. Redakce zpravodaje se proto 
rozhodla uvádět vše na pravou míru tím, že 
poskytne prostor osobám, kterých se toto týká, 
aby se mohly k těmto fámám vyjádřit.
Takovým člověkem, o kterém se mluví, je osoba 
dříve matrikářky, dnes tajemnice Obecního úřadu 
Galiny Polednové Studené, za kterou jsem právě 
pro objasnění různých „informací“ přišel s otáz-
kami, které jsou podloženy dotazy, připomín-
kami a námitkami od vás, spoluobčanů.

Jak dlouho pracujete na Obecním úřadě, dříve na 
MNV v Líbeznicích, a jaké jste zastávala funkce?
Na MNV jsem nastoupila v roce 1983 jako adminis-
trativní pracovnice a po složení zkoušky jsem vedla 

samostatně  matriku. V roce 1988 byl zří-
zen hospodářsko správní odbor a na návrh 
rady jsem byla schválena jako vedoucí 
tohoto odboru. Od této chvíle vykonávám 
stále kumulovanou funkci, tj. administra-
tivní pracovnice, matrikářky,  pokladní a od 
1. 5. 1992 funkci tajemnice OÚ.
Jakou jste měla pravomoc v těchto funkcích?
Do roku 1989 byla veškerá pravomoc vlo-
žena do rukou strany a vlády, kterou na 
našem úřadu zastupoval  předseda MNV 
a uvolněný pracovník ve funkci tajem-
níka. Nejvyšším orgánem bylo plenární zasedání 
a rada. Ostatní zaměstnanci, tudíž i já, byly 
pěšáky, kteří museli vykonávat příkazy svých 
nadřízených, nikoli naopak. I v současné době 
je nejvyšším orgánem obce zastupitelstvo obce, 
které rozhoduje v samostatné působnosti. 
Jakým způsobem se dalo a dá z titulu funkcí, které 
jste vykonávala, zasahovat do rozhodování MNV 
(Obecního úřadu)?
Z předchozí odpovědi vyplývá, kdo mohl zasa-
hovat do rozhodování MNV,  já jsem to určitě 
nebyla. Jako tajemník úřadu se  stále musím řídit 
zákonem  o obcích, kde je tajemník odpovědný 
za splnění úkolů obecního úřadu starostovi. Naše 
zákony dávají velká práva obcím, které spravují 
zastupitelstva obcí a tajemník v našich podmín-
kách je byť velmi významným, ale stále jen pra-
covníkem obce, nikoli však občany volený funk-
cionář. Plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, 
radou nebo starostou. Je nadřízený všem zaměst-
nancům obce zařazeným do obecního úřadu 

(nikoli zaměstnancům služeb, policie, knihovny), 
plní vůči nim úkoly zaměstnavatele, stanoví jim 
plat podle zvláštních předpisů, zúčastňuje se 
s hlasem poradním zasedání zastupitelstva 
a rady a zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva 
a rady. Tímto je snad vysvětleno i event. zasaho-
vání do rozhodování obecního úřadu.
Na kolik procent jste odhadem pracovně vytížená?
Jsem přesvědčena, že snaha měřit neměřitelné 
a vypočítávat nevypočitatelné, je v současné 
době anachronismem. Věřte mi, že veškeré 
úkoly, které jsou mi přiděleny, ať už konkrétně, 
nebo vyplývají z mé funkce či mého pracovního 
zařazení, plním tak, aby mé svědomí bylo čisté. 
Ze skutečnosti, že většina z nás zastává několik 
funkcí najednou, by logicky vyplynulo číslo větší 
než 100, přičemž jsem si vědoma, že těm, kteří si 
tuto otázku kladou, to bude připadat směšné. 
V OÚ jste vlastně jakýmsi vedoucím. Uplatňujete 
tento postup i ve vztahu ke svým podřízeným, nebo 
jste spíše „parta dobrých kamarádů“?
Zákon o úřednících upravuje pracovní poměr 
úředníků územních samosprávných celků. 
Vedoucím úřadu, nikoli jakýmsi, se podle tohoto 
zákona rozumí vedoucí úředník, který vykonává 
funkci tajemníka obecního úřadu. Jsem však 
smutná, že se ptáte na něco, co mnoho lidí, ať 
už zúčastněných i nezúčastněných, vidí a oce-
ňuje. Chci zdůraznit, že mým hlavním úkolem 
je vytvořit funkční a profesionálně pracující 
tým lidí, který si klidně nazývejte “partou dob-
rých kamarádů“. Spolehněte se, že jsem si plně 
vědoma své zodpovědnosti tento kolektiv vést 
a za něj plně zodpovídat. Toto břemeno ze 
mne nikdo nesejme, ale přes tuto zodpovědnost 
a nutnost udávat celému týmu směr, je můj 
tým pro mne především skupinou lidí per-
fektně ovládajících svou práci, na které se mohu 
v každé situaci spolehnout. Jsem ráda, že moji 
zaměstnanci pracují pro občany bez zvýšeného 
hlasu, práskání bičem, atmosféry strachu, ale 
s úsměvem ve tváři.
V různých názorech slýchávám, že zaměstnanci OÚ 
mají dobře placenou práci, blízko od domovů a moc 
se nenadřou, čemuž prý odpovídá také fakt, že stálá 
pracovní doba stylu od - do je pro ně pojem vcelku 
neznámý. Jaká je skutečnost?  

/pokračování na str. 3/
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INZERCE

Opravdový divadelní bonbónek připravilo pro 
všechny místní obyvatele Divadle kouzel. Ve 
středu 20. dubna od 19:00 hod. se můžete 
těšit na legendární komedii „Lekce lásky“ 
s Václavem Postráneckým v hlavní roli! Jedná 
se o jedno z nejúspěšnějších divadelních před-
stavení poslední doby. Tři poněkud lechtivé pří-
běhy s řadou záměn, klamů, komických nedo-
rozumění a s pestrými dějovými propletenci, 
které jsou utkané z boccacciovských vyprávění, 
vás opravdu skvěle pobaví. Humor, laskavost a radost ze života jsou typické znaky těchto 
půvabných milostných příběhů, které jsou přípitkem všem láskám i účinným lékem na 
posmutnělou duši. Toto slavné představení se může v Líbeznicích realizovat pouze díky 
spolupráci a finanční podpoře místního Obecního úřadu, který dotuje část představení. 
Vedle hereckého koncertu Václava Postráneckého dále účinkují Jan Čenský, Mario Kubec, 
Jindřich Bonaventura, Hana Ševčíková nebo Kateřina Petrová, Martina Válková nebo 
Monika Kobrová, Jaroslava Hanušová nebo Hana Houbová. Rozhodně by jste si neměli 
toto představení nechat ujít. Vstupenky jsou již v předprodeji v pokladně divadla nebo si je 
také můžete objednat přes internet na www.divadlokouzel.cz.
Přeji vám příjemnou zábavu! Pavel Kožíšek

VÁCLAV POSTRÁNECKÝ A JEHO LEKCE 
LÁSKY V LÍBEZNICÍCH!

PODNIKATELÉ, CHCETE INZEROVAT V LÍBEZNICKÉM ZPRAVODAJI?
Není nic jednoduššího, než zavolat na tele-
fonní číslo 283 981 142, 603 268 076 nebo 
poslat e-mail na adresu rkraus@volny.cz 
a inzerát si objednat. Přijímáme nejen hotová 
data ve formátu tiskové PDF, EPS s textem 
v křivkách nebo JPG, ale také inzerát vytvo-

říme podle vašich poža-
davků. Zde jsou ceny za 

uveřejnění inzerátu:
6,5 x 4 cm – 250 Kč  •  6,5 x 8 cm – 500 Kč  
12,5 x 8 cm – 800 Kč  •  19 x 8 cm – 1200 Kč  
19 x 16 cm – 2000 Kč
Cena za vytvoření inzerátu se pohybuje od 250 Kč
do 1000 Kč bez DPH podle náročnosti zadání 
a cena za vytvoření bude fakturována grafickým 
studiem, které inzerát vytvořilo.             VKSV

GALINA POLEDNOVÁ STUDENÁ

SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY - pokračování... Úprava celého terénu na 
Areálu byla prováděna v etapách. Nejdříve byl zavezen taras, který sloužil vlakové 
dráze při nakládce řepy. Na této stráni a kolem celého Areálu bylo vysazeno 700 
různých druhů keřů a stromů. Našlo se i místo pro dětský koutek s houpačkami 
a brouzdalištěm. Za malou budovou byla zapuštěna do betonu vana na podnožích 
a k ní přivedena voda na mytí při různých podnicích v Areálu. U obou budov byly 
postaveny plechové garáže, aby sloužily pro úschovu sportovního nářadí.
A v duchu hnutí „Buď fit“ se konaly v Areálu „Dětské dny“, turnaje v nohejbalu 
a tenisu, turnaje stolního tenisu, oslavy 1. Máje, okrsková cvičení na Spartakiádu, 
cvičení podniku Řempo Praha v civilní obraně, závody v lehké atletice nebo 
oslavy 750 let Líbeznic. Dnes už asi nikdo nespočítá stovky brigádnických hodin, 
které odpracovali občané Líbeznic od roku 1971, kdy se s výstavbou Areálu 
zdraví započalo. Každý přispěl svou trochou do mlýna, práce šla pěkně od ruky 
a plody z nadšení stále doznívají. Areál zdraví citlivě zarostl do přírody a naplnil 
záměr dát člověku moderní doby možnost aktivního a zdravého pohybu. Jaroslav 
Dietl by pravděpodobně napsal další pokračování své Inženýrské odyssey, kdyby 

poznal anabázi stolního tenisu v Líbeznicích. U všeho byli čtyři inženýři: Jan Srbek, 
M. Čacký, J. Korejs a Jiří Srbek. Spolu chodili na střední školy, společně získali 
inženýrské diplomy. Areál zdraví v letošním roce oslaví 34. narozeniny a za dobu 
své existence si získal 
hodně přátel.
Krátká procházka 
sportem v Líbeznicích,
malé obci bývalého 
okresu Praha – východ 
byla určitě důkazem, 
že ani v malé obci 
nemusí být nouze o 
úspěchy, když nechy-
bějí zapálení obětavci, 
kteří dovedou dát čin-
nosti správný kurs.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Líbeznicích se dne 5. března 2005  sešla na výroční 

členské schůzi, aby  projednala činnost organizace a zvolila výbor základní organizace. Do čela byl opět zvolen 
Jaroslav Durčo, místopředsedkyní Ludmila Horáčková, pokladníkem Alena Vyhlídalová, jednatelkou Drahuška 
Vrabcová, gratulantkou Eva Durčová. Členy výboru jsou př. Protivová a př. Protiva. Revizní komise ve složení Hana 
Závorková, předsedkyně, Jiří Vávra, člen. Přítel Protiva, který vykonával funkci pokladníka ZO ČZS  Líbeznice tři-
cet let, se této funkce vzdal ze zdravotních důvodů. Za práci pro ZO mu předseda př. Durčo a všichni přítomní 
členové upřímně poděkovali. Byl schválen plán činnosti pro rok 2005, který zahrnuje mimo jiné dva tématické 
zájezdy, jeden v červenci, druhý koncem srpna. Každý ze zájezdů má v prvé řadě tématiku zahrádkářskou (např. 
výstavy květin, botanickou zahradu, arboretum ap.), v druhé řadě kulturní (návštěvy skanzenů, zámků, kulturních 
výstav). Dále dva společenské večery, v květnu a listopadu. Zpestřením plánu jsou akce, které jsou pořádány 
v úzké spolupráci s VKSV Obecního úřadu a ostatními společenskými organizacemi v obci, například posvícení 
v září, Vánoční trhy v prosinci, dětský karneval v únoru a připravovaný dětský den. Všechny akce jsou členy naší 
ZO, ostatních organizací a líbeznickou veřejností dobře hodnoceny, o čemž svědčí jejich hojná návštěvnost. Velmi 
dobře byla členem Územní rady ČZS Praha-východ přítelem J. Dubeněm hodnocena výstava ovoce, zeleniny 
a květin, vypěstovaných našimi členy v roce 2004. Tuto akci bude ZO ČZS Líbeznice, za účasti členů ZO Bašť, 
opakovat i v letošním roce. Máme za to, že výše uvedené akce můžeme konat proto, že jim dává zelenou Obecní 
úřad, který zapůjčuje pro tyto příležitosti své prostory.  Doufáme, že se nám ve spolupráci se všemi organizacemi 
i OÚ, podaří všechny plánované akce úspěšně splnit.                              D.Vrabcová, jednatelka ZO ČZS Líbeznice

 VLASTENECKO-DOBROČINNÁ OBEC BARÁČNÍKŮ V LÍBEZNICÍCH

Naše OB se pravidelně schází každý měsíc na pracovním sezení. V lednu jsme připravili plán akcí na tento rok 
a v únoru, jak už se stává tradicí, to byl masopust. Letos se obzvlášť vydařil, bylo veselo a nechyběly ani maso-
pustní koblížky, které napekl náš soused Beran. Maskovaných bylo víc než vloni a v tombole vyhrál  snad každý. 
Důležité bylo, že všichni se náramně bavili a na chvíli zapomněli na všední starosti.    Syndička Věra Vörösová

 

Najdete nás: 
V Měšicích u Prahy, Průmyslová 176

telefon a fax: 283 981 735
www.thermomur.cz

e-mail: thermomur@volny.cz

POLYSTYREN

otevírací doba: Po–Pá, 8.00–15.30h

�  Výroba a prodej 
polystyrenových tvárnic na 
výstavbu domů a bazénů.

�  Polystyrenové stropní systémy.
�  Prodej polystyrenu
  �  podlahový
  �  fasádní včetně doplňků
  �  extrudovaný
�  Systémové desky pro 

podlahové vytápění.
�  Plnivo do polystyrenbetonu.

ZAHRÁDKÁŘI LÍBEZNICE KOUPÍM POLE, LOUKU 
NEBO MALÝ DOMEK 

V TÉTO LOKALITĚ.
TEL.: 603 442 474

KOUPÍM POLE, LOUKU KOUPÍM POLE, LOUKU 
NEBO MALÝ DOMEK NEBO MALÝ DOMEK 

V TÉTO LOKALITĚ.V TÉTO LOKALITĚ.
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