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V sobotu 17. 9. proběhla největší letošní akce, 
kterou připravil Výbor pro kulturu a styk s 
veřejností společně s místními organizacemi 
baráčníků, hasičů, zahrádkářů, skautského 
střediska, Obecní policie a Základní školy 
- Líbeznické posvícení 2005. Pro návštěvníky 
jsme připravili bohatý odpolední kulturní 
program pro děti i dospělé, pouťové atrakce, 
které bylo možno navštívit i v neděli, stánky 
s výrobky lidových řemesel a občerstvením, 
skauti připravili soutěže pro děti. Na pódiu 
na Mírovém náměstí bylo možno zhlédnout 
koncert Stanislava Hložka, vystoupení Luďka 
Soboty s manželkou Adrianou, kterým zdatně 
sekundovala Beatrice Albrecht, zakouzlil nám 
Pavel Kožíšek s Martinou Poulíčkovou, zaz-
pívala semifinalistka soutěže Česko hledá 
Superstar Zuzana Schubertová se sestrou 
Ewou; se svižným rockem přišla hudební sku-
pina Sweeper a jazzové melodie hráli a zpívali 
členové skupiny Jazz Death. Divadlo kou-
zel nám k narozeninám připravilo lahůdku - 
magickou show nejlepších mladých iluzionistů.
Stejně jako v minulých ročnících jsme mohli 
zhlédnout předst avení a ohnivou show 
šermířského sdružení Escargots, scénky, které 
připravili žáci Základní školy a Skautského 
střediska Líbeznice a další lahůdky pro 
pobavení.
Odpolednem nás provázela nejdříve Nicol 
Lenertová a po ní naše milá policistka Lída 
Žemberyová. 
Je důležité také připomenout, že bez finanční 
pomoci sponzorů, kterými byli Auto Elso s. r. o.,

Elpring Praha a. s., Athis Europeen, Alumex 
s. r. o., Truhlářství Červenka, Drogerie Zlatá 
trumpeta, Stavobazar Julie Hrdinová, Swagelok, 
Divadlo kouzel, Zahradnictví Líbeznice, 
Stavebniny Srb s. r. o., Drogerie Janů, Saret s. r. 
o ., Karel Veselý Agency, Grafis Radek Kraus a 
Václav Vašenda, by se takovou akci nepodařilo 
uskutečnit. Proto bychom všem jmenovaným 
sponzorům touto formou rádi poděkovali.
Pro připomenutí této akce pro vás přinášíme 
několik obrázků.

VKSV, Foto: Jan Krejčí

JAK JSME SE LETOS MĚLIJAK JSME SE LETOS MĚLI??

JAK PROŽÍVALI LÉTO LÍBEZNIČTÍ BARÁČNÍCI...

INZERCE
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HUMANITÁRNÍ PODZIMNÍ SBÍRKA ŠATSTVA
Vážení spoluobčané, dne 29. 10. 2005 od 11. 30 hod. se pořádá 
sběr šatstva pro Diakonii Broumov.

Kde: Obecní knihovna Líbeznice, Martinova 142, 250 65 
Líbeznice. knihovna.lib@seznam.cz. Děkuji Hana Závorková

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ 
KONCERT A VÁNOČNÍ TRHY

Milí spoluobčané, rádi bychom vás co nejsrdečněji všechny opět 
pozvali na tradiční Adventní koncert, který se bude konat 
v sobotu 3. prosince od 18:00 hodin v kostele sv. Martina, kde 
se budete moci těšit na zpěv vítězky pěvecké Mozartovy soutěže 
v rakouském Salcburku Karolíny Berkové.
Také vás všechny zveme na letošní Vánoční trhy, které budou 
konat tento rok již v neděli 4. prosince od 13:00 do 18:00 hodin. 
Opět budete mít možnost nakoupit dárky u stánků s výrobky 
lidových řemesel v příjemné atmosféře na Mírovém náměstí. Po 
celou dobu jejich konání si budete moci opět na chvíli oddechnout 
od předvánočního shonu a zaposlouchat se do melodií koled a při 
kalíšku dobrého punče nebo svařeného vína si popovídat se svými 
sousedy, které jste dlouho neviděli. Přijďte, jste srdečně zváni.

VKSV

Vítr ze strniště odvál letní měsíce a nám už 
zůstaly jen vzpomínky na krásné chvíle 
prožité v červnu na projížďce parníkem po 
Vltavě. Prošli jsme se po Vyšehradě a zavz-
pomínali na osobnosti našeho národa, tiše 
zde ležící. V červenci někteří z nás čerpali síly 
v Baráčnické zotavovně v Černovicích a již 
se těšíme na příští rok, jak si to zopakujeme. 
Spolu se Zahrádkáři jsme navštívili zámek ve 
Veltrusích a Nelahozevsi. Uspořádali jsme výlet 
na zámek v Zákupech, podívali jsme se do 
malebného městečka Jablonného v Podještědí 

a zámek Lemberk. Naše tetičky i sousedé 
pomáhali při již 3. Líbeznickém posvícení a 
jistě byli zpestřením této události. Koláče, 
které jsme napekli, chutnaly i letos a i když 
počasí moc nepřálo, byl to hezký den. Přes 
vyšší věkový průměr náš spolek srší aktivitou 
a již připravujeme plán na příští rok. Ještě letos 
navštívíme divadelní představení a zatancujeme 
si v Restauraci U kouzeníka. Na každou akci 
pořádanou Baráčníky srdečně zveme i naše 
spoluobčany.

Syndička OB, Věra Vörösová

Skautské středisko hledá do družiny 
vlčat kluky z 1. nebo 2. třídy z Líbeznic 
a okol í .  Vlčat a se schází  1x týdně 
odpoledne na 1,5–2 hodiny, každý 
měsíc jedou na výlet nebo je společná 
akce celého střediska a v létě se koná 
dvoutýdenní  tábor .  Na schůzkách 
poznají nové kamarády, hrají různé hry 
a soutěže, učí se skautské dovednosti, 
jezdí na závody, poznávají př írodu 
a věci okolo nás.  Schůzky se budou konat 
v malé klubovně v Areálu zdraví. Pokud 
vás naše nabídka zaujala, zavolejte 
vedoucí H. Matulíkové – 283 98 01 42.

Pro dříve narozené je to už jen vzpomínka a pro mladší 
nepředstavitelná věc. O co že vlastně tedy jde? Jde o to, že jsme 
se stejně jako sousední Měšice, mohli pyšnit až do současnosti 
rybníky na území naší obce. Neměly sice takovou rozlohu jako 
ty Měšické, byly ale přesto nedílnou součástí tehdejšího života 
v obci. Byly celkem tři a jeden, který byl přímo ve středu 
Líbeznic, přinášíme na této fotografii. Pro porovnání dnešního 
stavu slouží fotografie druhá. Určitě poznáte, o které místo 
jde...                VKSV

OZNÁMENÍ OD SKAUTŮ

MÍSTA ZNÁMÁ - NEZNÁMÁ

JAK JSME SE LETOS MĚLI?

PODNIKATELÉ, 
CHCETE INZEROVAT 

V LÍBEZNICKÉM 
ZPRAVODAJI?

Není nic jednoduššího než 

zavolat na te lefonní č ís lo 

283 981 142, 603 268 076 

nebo poslat e-mail na adresu 

rkraus@volny.cz a inzerát si 

objednat. Př ij ímáme nejen 

hotová data ve formátu tis-

kové  PDF ,  EPS  s  t e x t em 

v křivkách nebo JPG, ale také 

inzerát vytvoříme podle vašich 

požadavků. 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 fak-

turována grafickým studiem, které 

inzerát vytvořilo.           VKSV POZVÁNKA NA ADVENTNÍ 
KONCERT A VÁNOČNÍ TRHY



Vážení občané,
zastupitelstvo obce se na svém posledním 
zasedání zabývalo podnětem obyvatel, sou-
visejícím s pokračováním výstavby za ulicí 
Jižní směrem k Hovorčovicím. Mělo totiž 
dojít k vykácení řady jírovců kvůli rozšíření 
vozovky. Po diskusi byla nakonec schválena 
varianta, při níž bude zachován současný pás 
stromů s výjimkou vyústění příčné komuni-
kace. Chodník bude umístěn mezi stromy a 
plotem přilehlých pozemků. Protější chodník 
v šíří 1,5m bude na náklady investora snížen 
na úroveň stávající vozovky a barevně odlišen 
podle ČSN. Celková šíře (vozovka + pojížděný 
chodník ve stejné úrovni) bude 6 m a bude 
odpovídat zadání ÚP. Pokud by SÚ nevydal 

k navrženému řešení souhlasné stanovisko, 
bude tento bod znovu projednán 31. 10. 2005.
Dále se zastupitelstvo zabývalo oznámením, 
týkajícím se výstavby paralelní přistávací dráhy 
pro letiště Ruzyně a rozhodlo, že nesouhlasí 
s tím, aby oznámení nahradilo dokumen-
taci vlivů záměru na životní prostředí, a proto 
žádá, aby se obec Líbeznice stala přímým 
účastníkem řízení ve věci zpracování E.I.A., 
neboť je obcí v kategorii „B“ a nesouhlasí se 
záměrem omezit okruh účastníků řízení.
Rovněž byl řešen př ístup ke st avebním 
pozemkům v jižní části obce, z čehož vyply-
nuly úkoly pro obecní policii a stavební úřad.
Další informace se týká bezpečnosti silničního 
provozu v obcích. Již byla schválena novela 

zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
dávající mimo jiné rozsáhlejší pravomoci obec-
ním strážníkům. Ti budou moci s účinností od 
1. 7. 2006 měřit rychlost projíždějících vozidel 
a vybírat pokuty za překročení rychlosti. Proto 
navrhnu zastupitelstvu na nejbližším zasedání 
31. 10. 2005 posílení obecní policie a zakoupení 
radaru (pravděpodobně na leasing). I když 
nebude možné měřit rychlost 24 hodin denně, 
domnívám se, že každodenní kontroly v ne-
pravidelnou dobu by jistě přispěly k tomu, aby 
se zvýšila zejména bezpečnost dětí v silničním 
provozu a současně vybrané pokuty snížily cel-
kové náklady na provoz obecní policie.
S přáním dobrého zdraví a spokojenosti

Otakar Hlavín
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„VYHRAJTE VSTUPENKY DO DIVADLA KOUZEL!“
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V září 2005 byla opět naplněna ka-
pacita mateřské školy v Líbeznicích 
na 45 dětí .
Hned v tomto měsíci byli rodiče dětí 
pozváni na schůzku, na které byli 
seznámeni s režimem, provozem a 
programem MŠ v novém školním 
roce.
Pro jejich děti byly nabídnuty zájmové 
kroužky - výuky angličtiny, cvičení 
dětské jógy a hudebně pohybové 
výchovy se zaměřením na počátek 
výuky hry na zobcovou flétnu.
Rovněž byli seznámeni s pláno-
vanými kulturními akcemi v tomto 
roce -  návštěva divadel  v Praze 
a Neratovicích, zájezdy divadel-
ních společností přímo k nám do 
mateř inky,  návštěva P lanetár ia 

v Praze, Toulcova dvora v Praze 4, 
kde se děti seznámí s domácími 
zvířaty.
V měsíci únoru začneme jezdit na 
plavání do bazénu do Neratovic.
Mateřinka se také zapojila do kulturní 
akce Líbeznické posvícení. Výtvarné 
práce našich dětí ,  které můžete 
vidět na přiloženích fotografiích, se 
staly součástí zahrádkářské výstavy 
uspořádané u příležitosti této akce. Za 
své obrázky děti obdržely diplomy od 
členek Svazu zahrádkářů. Výpěstky 
z  výs t avy  by ly  posky tnu t y  ke 
zpestření stravy dětí, taktéž dekora-
tivní dýně byly věnovány k podzimní 
výzdobě mateřinky.

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ
Foto: Jan Krejčí

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘINCE CO BUDE V AREÁLU ZDRAVÍ?

Přibližně v polovině července našli všichni občané Líbeznic ve 
svých poštovních schránkách anketní lístek, kde se měli zamys-
let nad budoucí podobou Areálu zdraví. Nadace VIA a Nadace 
České spořitelny totiž vypsaly grant ve výši 200 000 Kč s náz-
vem „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“ a členy Výboru 
pro styk s veřejností a starostu obce napadla myšlenka, pokusit 
se tento grant získat a za jeho pomoci přeměnit Areál zdraví na 
centrum oddechu a zábavy, jelikož přímo z rozpočtu obce na 
tento krok prostředky hned tak nebudou, díky jiným prioritám 
financování (kanalizace, vozovky...). Věc ale měla jeden háček, 
kterým bylo zapojení co nejširšího spektra veřejnosti, ať co se 
týče plánování, tak i realizace samotného projektu. Díky tomuto 
hlavnímu požadavku nadací vznikla samotná anketa. A jak 
dopadla? Více než výmluvným způsobem. Zpět se vrátil pouze 
jediný anketní lístek s rozumnými nápady. Z tohoto výsledku 
je jasné, že nemělo ani smysl se o grant ucházet, jelikož pojem 
široká veřejnost je o něčem trochu jiném. Do budoucna ale 
plánujeme, že bychom s využitím některé účelové dotace Areál 
zdraví zrekonstruovali tak, aby se stal místem, které by rádo 
navštěvovalo co největší množství našich spoluobčanů.

VKSV

K d o  b y l i 
miškaři? Asi 
j e n  m á l o 
l i d í  b u d e 

znát odpověď, a přitom by se chov domácích zvířat 
bez nich asi těžko obešel. Po 2. světové válce je nah-
radili veterinární technici. Miškařství bylo řemeslo 
velice staré. Člověk domestikoval různé druhy 
zvířat, součástí domestikace byla i snaha o potlačení 
přirozených pohlavních pudů. Člověk zjistil, že pokud 
nějakým způsobem zasáhne, chovaná zvířata se změní, 
zklidní se a začnou přibírat na váze, jejich maso bude 
chutnější a voňavější. Miškař, nunvář nebo zvěroklestič, 
pojmenování bylo otázkou krajovou, byl člověkem 
znalým anatomie zvířat, obcházel hospodářské dvory 
a prováděl zákroky na různých druzích zvířat. Způsob 

zásahu se lišil. Někteří používali tlaku na pohlaví 
a drtili jej, to byl způsob starší, nekrvavý. Novější 
způsob bylo vyřezávaní gonád, ačkoliv zákrok byl 
krvavý, byl šetrnější a úspěšnější. Uspávání zvířat při 
zákrocích se v praxi začalo používat až v 60. letech 
20. století. Řemeslo se dědilo z otce na syna, získané 
zkušenosti byly tajné a předávaly se pouze potomkům 
nebo vyvoleným.
Na sever od Prahy působil miškařský rod Štemproků. 
Po několik generací muži rodu Štemproků provo-
zovali řemeslo v kraji. Dědilo se z otce na syna. 
V obci Líbeznice se usadili asi koncem 19. století. 
Jednalo se o řemeslo kočovné, jak je doslova uve-
deno v pracovní knížce, kterou tito řemeslníci v 1. 
povině dvacátého století vlastnili. Byli sdruženi ve 
Společenství zvěroklestičském. Společenství svolávalo 

Divadlo kouzel Pavla Kožíška úspěšně 
zahájilo v září další divadelní sezónu a 
my jsme pro vás připravili speciální soutěž 
o vstupenky zdarma! Stačí když odešlete 
správnou odpověď na následující otázku: 

Po jakém slavném kouzelníkovi je poj-
menován salónek v Divadle kouzel?
a) Harry Potter  b) David Copperfield 
c) Harry Houdini

Ti z Vás, kteří v Divadle kouzel ještě neb-
yli, najdou nápovědu na 
www.divadlokouzel.cz 

Odpověď posílejte na adresu: 
produkce@umeleckaagentura.cz 
a do předmětu zprávy napište heslo: 
Líbeznický zpravodaj

» MISTŘI MAGIE « 
Zábavně pojaté kouzelnické představení v podání tal-
entovaných mladých kouzelníků. Představí se mistr 
republiky v karetní magii Jan Krejsa, držitel Velké 
ceny Divadla kouzel za všeobecnou magii Ondřej 
Pšenička, držitel Velké ceny Divadla kouzel za mik-
romagii Richard Nedvěd a především mistr repub-
liky v iluzích Jiří Marek a jeho nádherné tanečnice.
Jednotné vstupné: 150,- Kč 

Bližší informace: www.mistrimagie.cz

» MAGICKÁ ESA «
Strhující show pro celou rodinu. Při velkých „cop-
perfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze 
Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška 
představí v neočekávaných rolích přední české 
modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou sklu-

zavku času, nebezpečné prostoupení obřím venti-
látorem, vystřelení člověka z děla a na řadu dalších 
velkolepých iluzí plných perfektní zábavy a napětí! 
Účinkuje: Pavel Kožíšek, Martina Poulíčková, Zuzana 

Rosáková, taneční skupina Magic Girls, The Robots 

a další… 

Jednotné vstupné: 250,- Kč

» HRA KOUZEL A MAGIE «
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Představení iluzionisty Pavla Kožíška plné 
neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen 
pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry 
Potter a naučíte se také sami kouzlit!
Účinkuje: Pavel Kožíšek, Martina Poulíčková

Jednotné vstupné: 90,- Kč

» ŠAPITÓ SVĚT aneb TO JE TEDA CIRKUS! «
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Veselá cirkusová show o ceně a síle přátelství, 
o pomoci v nouzi, se spoustou písniček, do 
které jsou zapojeny všechny děti v sále a při níž 
také přímo samy účinkují. Svět se stane manéží 
a manéž světem, v němž nikdo není sám.
Účinkuje: Johana Císlerová, Zbyněk Řápek 

Jednotné vstupné: 90,- Kč 

» SANTA KLAUNI – NE TICHÁ NOC «
Štědrý den, který připravují s dětmi Santa klauni 
je plný tradičních tuzemských i mezinárodních 
vánočních zvyků a písniček. Představení se věnuje 
významu Vánoc, jejich tradicím, symbolice 
a duchovnímu kouzlu, které musí každý najít 
sám v sobě.
Účinkuje: Johana Císlerová, Zbyněk Řápek 

Jednotné vstupné: 90,- Kč 

V současné době je renovována fasáda budovy líbeznické fary. Všichni občané si 
jistě všimli jejího katastrofálního stavu a že taková oprava je po těchto dlouhých 
letech více než nutná. Finanční prostředky na kompletní opravu nejsou, proto 
bylo rozhodnuto provádět zednické a štukatérské práce postupně. Nejprve to byla 
východní strana fary a letos došlo na průčelní, jižní stranu do ulice Martinovy.
Realizace opravy mohla být zahájena jen díky dotaci z „Fondu obnovy památek 
středočeského kraje“ a vlastním příjmům farnosti z pronájmu farní budovy a dále 
bývalé márnice a části věže kostela po instalaci zařízení společnosti T - Mobile.
Obnovení této historické budovy z roku 1727, která je kulturní památkou Líbeznic, přispěje 
značnou měrou ke zvelebení této části obce.                     Ing. Karel Stoll

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

VÝZVA PRO PODNIKATELE A FIRMY

DIVADLO KOUZEL – MAGIC HALL - PROGRAM ŘÍJEN - PROSINEC 2005

Sobota 22. října 19.00 h  Mistři magie 
Neděle 23. října 15.00 h  ŠAPITÓ SVĚT aneb TO JE TEDA CIRKUS!
Neděle  6. listopadu 19.00 h  Mistři magie 
Neděle 13. listopadu 15.00 h  Hra kouzel a magie
Sobota 19. listopadu 15.00 h  MAGICKÁ ESA
Neděle 20. listopadu 19.00 h  Mistři magie 
Pondělí 21. listopadu 10.00 h  Hra kouzel a magie
Neděle  4. prosince 15.00 h Možná přijde i Mikuláš
Pondělí  5. prosince 17.00 h Možná přijde i Mikuláš
Neděle 11. prosince 15.00 h Hra kouzel a magie
Středa 14. prosince   9.30 h Santa klauni – ne tichá noc
Sobota 17. prosince 15.00 h MAGICKÁ ESA

NOVÁ FASÁDA NA FAŘE

MIŠKAŘI
Výbor pro kulturu a styk s veřejností má v plánu aktualizovat mapové 
informační tabule, z nichž jedna je u telefonní budky naproti trafice a druhá na 
zastávce autobusu Líbeznice II. Aktualizace zahrnuje celkovou obměnu mapy 
a výměnu firemních reklam. Kdo máte tedy zájem o umístění reklamy své 
firmy v těchto informačních tabulích, zavolejte na tel. 603 268 076 nebo na 
e-mail obec@libeznice.cz.          VKSV

členy pravidelně do kavárny ARCO; naproti 
Masarykovu nádraží v Praze na členské schůze.
Zde se rozdělovala území, ve kterém měli 
působit a navzájem si nekonkurovat. Například 
Štemprokové měli téměř celou severní část 
okresu Karlínského. Jak si domlouvali práci? 
Jezdili po trzích například v Čakovicích, Brandýse 
nad Labem, zde se procházeli, a zájemci se o 
jejich práci sami hlásili. Rudolf Štemprok míval 
natištěny jakési korespondenční lístky se svou 
adresou, zájemci je dal a ten pak odpověděl a 
navrhl termín. Počátkem 20. století miškaři jezdili 
za živností obvykle na kole, později na moto-
cyklech a asi od roku 1939 již měli někteří auta. 
Každý miškař musel mít svého pomocníka, byl 
jím většinou syn, který pak pokračoval v řemesle.
Syn Rudolfa Štemproka Jaroslav vzpomínal, že 
když přišli na hospodářství, otec řekl, že jdou 

vyřezávat a požádal o umyvadlo, do 
kterého nalil desinfekci, připravil si 
nářadí, kterými byl holící nůž, šicí nit, skal-
pel , bremza a různé druhy emaskulátorů, 
zvěroklestičských kleští. Syn Jaroslav podržel 
zvíře a otec provedl zákrok. Zákroky se prováděly 
u vepříků 15 kilogramových, rána se hojila 
1 týden. U 30–40 kilogramových prasniček nebo 
sviněk po porodu se musela po zákroku zašít 
pobřišnice a kůže na břiše. Rána se hojila 14 dnů. 
Berani se podvazovali koňskou žíní a bylo velmi 
nebezpečné u nich použít krvavou cestu, protože 
byli mimořádně náchylní na tetanus, stejně jako 
koně. Zákroky se prováděly do 60. let. 20. století 
při plném vědomí zvířete. Až pak se zvířata 
začala uspávat. Úspěšnost byla 98–99 procentní. 
U sviněk bylo nebezpečí zánětu pobřišnice, do 
2. světové války nebyla antibiotika. Asi od roku 

1939 začal v kraji působit veterinární lékař, do 
této doby veškeré zákroky na zvířatech prováděli 
výhradně miškaři. Pracovní doba byla v sobotu 
a neděli a zvládlo se okolo 15 prasat denně. Cenu 
zákroku stanovovalo Společenství zvěroklestičské, 
pohybovala se okolo 10 korun za vepříka a 60 
korun za sviňku.
Rudolf Štemprok začal jako první používat 
při zákroku kovová nosítka, která sám navrhl 
a rovněž zkonstruoval.
Po roce 1948 byli miškaři znárodněni a někteří 
se po vykonání kvalifikačních zkoušek stali vete-
rinárními techniky a pracovali na veterinárních 
střediscích, jako bylo veterinární středisko 
v Líbeznicích. Posledním miškařem z rodu 
Štemproků byl Oldřich, který zemřel v roce 1999.

Hana Závorková



Vážení občané,
zastupitelstvo obce se na svém posledním 
zasedání zabývalo podnětem obyvatel, sou-
visejícím s pokračováním výstavby za ulicí 
Jižní směrem k Hovorčovicím. Mělo totiž 
dojít k vykácení řady jírovců kvůli rozšíření 
vozovky. Po diskusi byla nakonec schválena 
varianta, při níž bude zachován současný pás 
stromů s výjimkou vyústění příčné komuni-
kace. Chodník bude umístěn mezi stromy a 
plotem přilehlých pozemků. Protější chodník 
v šíří 1,5m bude na náklady investora snížen 
na úroveň stávající vozovky a barevně odlišen 
podle ČSN. Celková šíře (vozovka + pojížděný 
chodník ve stejné úrovni) bude 6 m a bude 
odpovídat zadání ÚP. Pokud by SÚ nevydal 

k navrženému řešení souhlasné stanovisko, 
bude tento bod znovu projednán 31. 10. 2005.
Dále se zastupitelstvo zabývalo oznámením, 
týkajícím se výstavby paralelní přistávací dráhy 
pro letiště Ruzyně a rozhodlo, že nesouhlasí 
s tím, aby oznámení nahradilo dokumen-
taci vlivů záměru na životní prostředí, a proto 
žádá, aby se obec Líbeznice stala přímým 
účastníkem řízení ve věci zpracování E.I.A., 
neboť je obcí v kategorii „B“ a nesouhlasí se 
záměrem omezit okruh účastníků řízení.
Rovněž byl řešen př ístup ke st avebním 
pozemkům v jižní části obce, z čehož vyply-
nuly úkoly pro obecní policii a stavební úřad.
Další informace se týká bezpečnosti silničního 
provozu v obcích. Již byla schválena novela 

zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
dávající mimo jiné rozsáhlejší pravomoci obec-
ním strážníkům. Ti budou moci s účinností od 
1. 7. 2006 měřit rychlost projíždějících vozidel 
a vybírat pokuty za překročení rychlosti. Proto 
navrhnu zastupitelstvu na nejbližším zasedání 
31. 10. 2005 posílení obecní policie a zakoupení 
radaru (pravděpodobně na leasing). I když 
nebude možné měřit rychlost 24 hodin denně, 
domnívám se, že každodenní kontroly v ne-
pravidelnou dobu by jistě přispěly k tomu, aby 
se zvýšila zejména bezpečnost dětí v silničním 
provozu a současně vybrané pokuty snížily cel-
kové náklady na provoz obecní policie.
S přáním dobrého zdraví a spokojenosti

Otakar Hlavín
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„VYHRAJTE VSTUPENKY DO DIVADLA KOUZEL!“
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V září 2005 byla opět naplněna ka-
pacita mateřské školy v Líbeznicích 
na 45 dětí .
Hned v tomto měsíci byli rodiče dětí 
pozváni na schůzku, na které byli 
seznámeni s režimem, provozem a 
programem MŠ v novém školním 
roce.
Pro jejich děti byly nabídnuty zájmové 
kroužky - výuky angličtiny, cvičení 
dětské jógy a hudebně pohybové 
výchovy se zaměřením na počátek 
výuky hry na zobcovou flétnu.
Rovněž byli seznámeni s pláno-
vanými kulturními akcemi v tomto 
roce -  návštěva divadel  v Praze 
a Neratovicích, zájezdy divadel-
ních společností přímo k nám do 
mateř inky,  návštěva P lanetár ia 

v Praze, Toulcova dvora v Praze 4, 
kde se děti seznámí s domácími 
zvířaty.
V měsíci únoru začneme jezdit na 
plavání do bazénu do Neratovic.
Mateřinka se také zapojila do kulturní 
akce Líbeznické posvícení. Výtvarné 
práce našich dětí ,  které můžete 
vidět na přiloženích fotografiích, se 
staly součástí zahrádkářské výstavy 
uspořádané u příležitosti této akce. Za 
své obrázky děti obdržely diplomy od 
členek Svazu zahrádkářů. Výpěstky 
z  výs t avy  by ly  posky tnu t y  ke 
zpestření stravy dětí, taktéž dekora-
tivní dýně byly věnovány k podzimní 
výzdobě mateřinky.

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ
Foto: Jan Krejčí

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V MATEŘINCE CO BUDE V AREÁLU ZDRAVÍ?

Přibližně v polovině července našli všichni občané Líbeznic ve 
svých poštovních schránkách anketní lístek, kde se měli zamys-
let nad budoucí podobou Areálu zdraví. Nadace VIA a Nadace 
České spořitelny totiž vypsaly grant ve výši 200 000 Kč s náz-
vem „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“ a členy Výboru 
pro styk s veřejností a starostu obce napadla myšlenka, pokusit 
se tento grant získat a za jeho pomoci přeměnit Areál zdraví na 
centrum oddechu a zábavy, jelikož přímo z rozpočtu obce na 
tento krok prostředky hned tak nebudou, díky jiným prioritám 
financování (kanalizace, vozovky...). Věc ale měla jeden háček, 
kterým bylo zapojení co nejširšího spektra veřejnosti, ať co se 
týče plánování, tak i realizace samotného projektu. Díky tomuto 
hlavnímu požadavku nadací vznikla samotná anketa. A jak 
dopadla? Více než výmluvným způsobem. Zpět se vrátil pouze 
jediný anketní lístek s rozumnými nápady. Z tohoto výsledku 
je jasné, že nemělo ani smysl se o grant ucházet, jelikož pojem 
široká veřejnost je o něčem trochu jiném. Do budoucna ale 
plánujeme, že bychom s využitím některé účelové dotace Areál 
zdraví zrekonstruovali tak, aby se stal místem, které by rádo 
navštěvovalo co největší množství našich spoluobčanů.

VKSV

K d o  b y l i 
miškaři? Asi 
j e n  m á l o 
l i d í  b u d e 

znát odpověď, a přitom by se chov domácích zvířat 
bez nich asi těžko obešel. Po 2. světové válce je nah-
radili veterinární technici. Miškařství bylo řemeslo 
velice staré. Člověk domestikoval různé druhy 
zvířat, součástí domestikace byla i snaha o potlačení 
přirozených pohlavních pudů. Člověk zjistil, že pokud 
nějakým způsobem zasáhne, chovaná zvířata se změní, 
zklidní se a začnou přibírat na váze, jejich maso bude 
chutnější a voňavější. Miškař, nunvář nebo zvěroklestič, 
pojmenování bylo otázkou krajovou, byl člověkem 
znalým anatomie zvířat, obcházel hospodářské dvory 
a prováděl zákroky na různých druzích zvířat. Způsob 

zásahu se lišil. Někteří používali tlaku na pohlaví 
a drtili jej, to byl způsob starší, nekrvavý. Novější 
způsob bylo vyřezávaní gonád, ačkoliv zákrok byl 
krvavý, byl šetrnější a úspěšnější. Uspávání zvířat při 
zákrocích se v praxi začalo používat až v 60. letech 
20. století. Řemeslo se dědilo z otce na syna, získané 
zkušenosti byly tajné a předávaly se pouze potomkům 
nebo vyvoleným.
Na sever od Prahy působil miškařský rod Štemproků. 
Po několik generací muži rodu Štemproků provo-
zovali řemeslo v kraji. Dědilo se z otce na syna. 
V obci Líbeznice se usadili asi koncem 19. století. 
Jednalo se o řemeslo kočovné, jak je doslova uve-
deno v pracovní knížce, kterou tito řemeslníci v 1. 
povině dvacátého století vlastnili. Byli sdruženi ve 
Společenství zvěroklestičském. Společenství svolávalo 

Divadlo kouzel Pavla Kožíška úspěšně 
zahájilo v září další divadelní sezónu a 
my jsme pro vás připravili speciální soutěž 
o vstupenky zdarma! Stačí když odešlete 
správnou odpověď na následující otázku: 

Po jakém slavném kouzelníkovi je poj-
menován salónek v Divadle kouzel?
a) Harry Potter  b) David Copperfield 
c) Harry Houdini

Ti z Vás, kteří v Divadle kouzel ještě neb-
yli, najdou nápovědu na 
www.divadlokouzel.cz 

Odpověď posílejte na adresu: 
produkce@umeleckaagentura.cz 
a do předmětu zprávy napište heslo: 
Líbeznický zpravodaj

» MISTŘI MAGIE « 
Zábavně pojaté kouzelnické představení v podání tal-
entovaných mladých kouzelníků. Představí se mistr 
republiky v karetní magii Jan Krejsa, držitel Velké 
ceny Divadla kouzel za všeobecnou magii Ondřej 
Pšenička, držitel Velké ceny Divadla kouzel za mik-
romagii Richard Nedvěd a především mistr repub-
liky v iluzích Jiří Marek a jeho nádherné tanečnice.
Jednotné vstupné: 150,- Kč 

Bližší informace: www.mistrimagie.cz

» MAGICKÁ ESA «
Strhující show pro celou rodinu. Při velkých „cop-
perfieldovských“ iluzích se vedle mistra světa ze 
Světového poháru bavičů, iluzionisty Pavla Kožíška 
představí v neočekávaných rolích přední české 
modelky. Těšit se můžete na čtyřmetrovou sklu-

zavku času, nebezpečné prostoupení obřím venti-
látorem, vystřelení člověka z děla a na řadu dalších 
velkolepých iluzí plných perfektní zábavy a napětí! 
Účinkuje: Pavel Kožíšek, Martina Poulíčková, Zuzana 

Rosáková, taneční skupina Magic Girls, The Robots 

a další… 

Jednotné vstupné: 250,- Kč

» HRA KOUZEL A MAGIE «
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Představení iluzionisty Pavla Kožíška plné 
neuvěřitelných kouzel a perfektní zábavy nejen 
pro děti. Pojďte si hrát na kouzelníky jako Harry 
Potter a naučíte se také sami kouzlit!
Účinkuje: Pavel Kožíšek, Martina Poulíčková

Jednotné vstupné: 90,- Kč

» ŠAPITÓ SVĚT aneb TO JE TEDA CIRKUS! «
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
Veselá cirkusová show o ceně a síle přátelství, 
o pomoci v nouzi, se spoustou písniček, do 
které jsou zapojeny všechny děti v sále a při níž 
také přímo samy účinkují. Svět se stane manéží 
a manéž světem, v němž nikdo není sám.
Účinkuje: Johana Císlerová, Zbyněk Řápek 

Jednotné vstupné: 90,- Kč 

» SANTA KLAUNI – NE TICHÁ NOC «
Štědrý den, který připravují s dětmi Santa klauni 
je plný tradičních tuzemských i mezinárodních 
vánočních zvyků a písniček. Představení se věnuje 
významu Vánoc, jejich tradicím, symbolice 
a duchovnímu kouzlu, které musí každý najít 
sám v sobě.
Účinkuje: Johana Císlerová, Zbyněk Řápek 

Jednotné vstupné: 90,- Kč 

V současné době je renovována fasáda budovy líbeznické fary. Všichni občané si 
jistě všimli jejího katastrofálního stavu a že taková oprava je po těchto dlouhých 
letech více než nutná. Finanční prostředky na kompletní opravu nejsou, proto 
bylo rozhodnuto provádět zednické a štukatérské práce postupně. Nejprve to byla 
východní strana fary a letos došlo na průčelní, jižní stranu do ulice Martinovy.
Realizace opravy mohla být zahájena jen díky dotaci z „Fondu obnovy památek 
středočeského kraje“ a vlastním příjmům farnosti z pronájmu farní budovy a dále 
bývalé márnice a části věže kostela po instalaci zařízení společnosti T - Mobile.
Obnovení této historické budovy z roku 1727, která je kulturní památkou Líbeznic, přispěje 
značnou měrou ke zvelebení této části obce.                     Ing. Karel Stoll
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členy pravidelně do kavárny ARCO; naproti 
Masarykovu nádraží v Praze na členské schůze.
Zde se rozdělovala území, ve kterém měli 
působit a navzájem si nekonkurovat. Například 
Štemprokové měli téměř celou severní část 
okresu Karlínského. Jak si domlouvali práci? 
Jezdili po trzích například v Čakovicích, Brandýse 
nad Labem, zde se procházeli, a zájemci se o 
jejich práci sami hlásili. Rudolf Štemprok míval 
natištěny jakési korespondenční lístky se svou 
adresou, zájemci je dal a ten pak odpověděl a 
navrhl termín. Počátkem 20. století miškaři jezdili 
za živností obvykle na kole, později na moto-
cyklech a asi od roku 1939 již měli někteří auta. 
Každý miškař musel mít svého pomocníka, byl 
jím většinou syn, který pak pokračoval v řemesle.
Syn Rudolfa Štemproka Jaroslav vzpomínal, že 
když přišli na hospodářství, otec řekl, že jdou 

vyřezávat a požádal o umyvadlo, do 
kterého nalil desinfekci, připravil si 
nářadí, kterými byl holící nůž, šicí nit, skal-
pel , bremza a různé druhy emaskulátorů, 
zvěroklestičských kleští. Syn Jaroslav podržel 
zvíře a otec provedl zákrok. Zákroky se prováděly 
u vepříků 15 kilogramových, rána se hojila 
1 týden. U 30–40 kilogramových prasniček nebo 
sviněk po porodu se musela po zákroku zašít 
pobřišnice a kůže na břiše. Rána se hojila 14 dnů. 
Berani se podvazovali koňskou žíní a bylo velmi 
nebezpečné u nich použít krvavou cestu, protože 
byli mimořádně náchylní na tetanus, stejně jako 
koně. Zákroky se prováděly do 60. let. 20. století 
při plném vědomí zvířete. Až pak se zvířata 
začala uspávat. Úspěšnost byla 98–99 procentní. 
U sviněk bylo nebezpečí zánětu pobřišnice, do 
2. světové války nebyla antibiotika. Asi od roku 

1939 začal v kraji působit veterinární lékař, do 
této doby veškeré zákroky na zvířatech prováděli 
výhradně miškaři. Pracovní doba byla v sobotu 
a neděli a zvládlo se okolo 15 prasat denně. Cenu 
zákroku stanovovalo Společenství zvěroklestičské, 
pohybovala se okolo 10 korun za vepříka a 60 
korun za sviňku.
Rudolf Štemprok začal jako první používat 
při zákroku kovová nosítka, která sám navrhl 
a rovněž zkonstruoval.
Po roce 1948 byli miškaři znárodněni a někteří 
se po vykonání kvalifikačních zkoušek stali vete-
rinárními techniky a pracovali na veterinárních 
střediscích, jako bylo veterinární středisko 
v Líbeznicích. Posledním miškařem z rodu 
Štemproků byl Oldřich, který zemřel v roce 1999.

Hana Závorková
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V sobotu 17. 9. proběhla největší letošní akce, 
kterou připravil Výbor pro kulturu a styk s 
veřejností společně s místními organizacemi 
baráčníků, hasičů, zahrádkářů, skautského 
střediska, Obecní policie a Základní školy 
- Líbeznické posvícení 2005. Pro návštěvníky 
jsme připravili bohatý odpolední kulturní 
program pro děti i dospělé, pouťové atrakce, 
které bylo možno navštívit i v neděli, stánky 
s výrobky lidových řemesel a občerstvením, 
skauti připravili soutěže pro děti. Na pódiu 
na Mírovém náměstí bylo možno zhlédnout 
koncert Stanislava Hložka, vystoupení Luďka 
Soboty s manželkou Adrianou, kterým zdatně 
sekundovala Beatrice Albrecht, zakouzlil nám 
Pavel Kožíšek s Martinou Poulíčkovou, zaz-
pívala semifinalistka soutěže Česko hledá 
Superstar Zuzana Schubertová se sestrou 
Ewou; se svižným rockem přišla hudební sku-
pina Sweeper a jazzové melodie hráli a zpívali 
členové skupiny Jazz Death. Divadlo kou-
zel nám k narozeninám připravilo lahůdku - 
magickou show nejlepších mladých iluzionistů.
Stejně jako v minulých ročnících jsme mohli 
zhlédnout předst avení a ohnivou show 
šermířského sdružení Escargots, scénky, které 
připravili žáci Základní školy a Skautského 
střediska Líbeznice a další lahůdky pro 
pobavení.
Odpolednem nás provázela nejdříve Nicol 
Lenertová a po ní naše milá policistka Lída 
Žemberyová. 
Je důležité také připomenout, že bez finanční 
pomoci sponzorů, kterými byli Auto Elso s. r. o.,

Elpring Praha a. s., Athis Europeen, Alumex 
s. r. o., Truhlářství Červenka, Drogerie Zlatá 
trumpeta, Stavobazar Julie Hrdinová, Swagelok, 
Divadlo kouzel, Zahradnictví Líbeznice, 
Stavebniny Srb s. r. o., Drogerie Janů, Saret s. r. 
o ., Karel Veselý Agency, Grafis Radek Kraus a 
Václav Vašenda, by se takovou akci nepodařilo 
uskutečnit. Proto bychom všem jmenovaným 
sponzorům touto formou rádi poděkovali.
Pro připomenutí této akce pro vás přinášíme 
několik obrázků.

VKSV, Foto: Jan Krejčí

JAK JSME SE LETOS MĚLIJAK JSME SE LETOS MĚLI??

JAK PROŽÍVALI LÉTO LÍBEZNIČTÍ BARÁČNÍCI...

INZERCE
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HUMANITÁRNÍ PODZIMNÍ SBÍRKA ŠATSTVA
Vážení spoluobčané, dne 29. 10. 2005 od 11. 30 hod. se pořádá 
sběr šatstva pro Diakonii Broumov.

Kde: Obecní knihovna Líbeznice, Martinova 142, 250 65 
Líbeznice. knihovna.lib@seznam.cz. Děkuji Hana Závorková

POZVÁNKA NA ADVENTNÍ 
KONCERT A VÁNOČNÍ TRHY

Milí spoluobčané, rádi bychom vás co nejsrdečněji všechny opět 
pozvali na tradiční Adventní koncert, který se bude konat 
v sobotu 3. prosince od 18:00 hodin v kostele sv. Martina, kde 
se budete moci těšit na zpěv vítězky pěvecké Mozartovy soutěže 
v rakouském Salcburku Karolíny Berkové.
Také vás všechny zveme na letošní Vánoční trhy, které budou 
konat tento rok již v neděli 4. prosince od 13:00 do 18:00 hodin. 
Opět budete mít možnost nakoupit dárky u stánků s výrobky 
lidových řemesel v příjemné atmosféře na Mírovém náměstí. Po 
celou dobu jejich konání si budete moci opět na chvíli oddechnout 
od předvánočního shonu a zaposlouchat se do melodií koled a při 
kalíšku dobrého punče nebo svařeného vína si popovídat se svými 
sousedy, které jste dlouho neviděli. Přijďte, jste srdečně zváni.

VKSV

Vítr ze strniště odvál letní měsíce a nám už 
zůstaly jen vzpomínky na krásné chvíle 
prožité v červnu na projížďce parníkem po 
Vltavě. Prošli jsme se po Vyšehradě a zavz-
pomínali na osobnosti našeho národa, tiše 
zde ležící. V červenci někteří z nás čerpali síly 
v Baráčnické zotavovně v Černovicích a již 
se těšíme na příští rok, jak si to zopakujeme. 
Spolu se Zahrádkáři jsme navštívili zámek ve 
Veltrusích a Nelahozevsi. Uspořádali jsme výlet 
na zámek v Zákupech, podívali jsme se do 
malebného městečka Jablonného v Podještědí 

a zámek Lemberk. Naše tetičky i sousedé 
pomáhali při již 3. Líbeznickém posvícení a 
jistě byli zpestřením této události. Koláče, 
které jsme napekli, chutnaly i letos a i když 
počasí moc nepřálo, byl to hezký den. Přes 
vyšší věkový průměr náš spolek srší aktivitou 
a již připravujeme plán na příští rok. Ještě letos 
navštívíme divadelní představení a zatancujeme 
si v Restauraci U kouzeníka. Na každou akci 
pořádanou Baráčníky srdečně zveme i naše 
spoluobčany.

Syndička OB, Věra Vörösová

Skautské středisko hledá do družiny 
vlčat kluky z 1. nebo 2. třídy z Líbeznic 
a okol í .  Vlčat a se schází  1x týdně 
odpoledne na 1,5–2 hodiny, každý 
měsíc jedou na výlet nebo je společná 
akce celého střediska a v létě se koná 
dvoutýdenní  tábor .  Na schůzkách 
poznají nové kamarády, hrají různé hry 
a soutěže, učí se skautské dovednosti, 
jezdí na závody, poznávají př írodu 
a věci okolo nás.  Schůzky se budou konat 
v malé klubovně v Areálu zdraví. Pokud 
vás naše nabídka zaujala, zavolejte 
vedoucí H. Matulíkové – 283 98 01 42.

Pro dříve narozené je to už jen vzpomínka a pro mladší 
nepředstavitelná věc. O co že vlastně tedy jde? Jde o to, že jsme 
se stejně jako sousední Měšice, mohli pyšnit až do současnosti 
rybníky na území naší obce. Neměly sice takovou rozlohu jako 
ty Měšické, byly ale přesto nedílnou součástí tehdejšího života 
v obci. Byly celkem tři a jeden, který byl přímo ve středu 
Líbeznic, přinášíme na této fotografii. Pro porovnání dnešního 
stavu slouží fotografie druhá. Určitě poznáte, o které místo 
jde...                VKSV

OZNÁMENÍ OD SKAUTŮ

MÍSTA ZNÁMÁ - NEZNÁMÁ

JAK JSME SE LETOS MĚLI?

PODNIKATELÉ, 
CHCETE INZEROVAT 

V LÍBEZNICKÉM 
ZPRAVODAJI?

Není nic jednoduššího než 

zavolat na te lefonní č ís lo 

283 981 142, 603 268 076 

nebo poslat e-mail na adresu 

rkraus@volny.cz a inzerát si 

objednat. Př ij ímáme nejen 

hotová data ve formátu tis-

kové  PDF ,  EPS  s  t e x t em 

v křivkách nebo JPG, ale také 

inzerát vytvoříme podle vašich 

požadavků. 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 fak-

turována grafickým studiem, které 

inzerát vytvořilo.           VKSV POZVÁNKA NA ADVENTNÍ 
KONCERT A VÁNOČNÍ TRHY


