
V září loňského roku se rozběhla také nová 
sezona našich stolních tenistů. Nejdříve ještě 
několik slov k sezoně minulé. Jak jsme Vás dříve 
informovali A-družstvo jako nováček Krajského 
přeboru I. třídy hrálo od počátku velmi dobře 
a místo předpokládaného boje o udržení 
nakonec ukončilo soutěž na výborném 3.místě, 
když se v závěru kvalifikovalo také do play/off 
o postup do divize. Zde již však nestačilo na 
pozdějšího finalistu TTC BENO Říčany v čele 
s nedávno ještě prvoligovým hráčem R. Pavlíčkem. 
B-družstvo se po zdařilém závěru zachránilo 
v Okresním přeboru I. třídy. C a D-družstva hrála 
se střídavými úspěchy v Okresních přeborech II. 
a III. třídy. Před novou sezonou posílil A-družstvo 
(vedle již v předchozí sezoně přestoupivšího 
T. Juklíka) další hráč s divizními zkušenostmi 
P. Kala z Prahy. B a C-družstva se také posílila 
o další hráče. Krajský přebor I. třídy je v této 

sezoně velmi vyrovnaný (viz. tabulka), neboť 
většina velkých městských mužstev jako Brandýs, 
Kutná Hora, Říčany se posílila hráči z divizními, 
či dokonce ligovými zkušenostmi. Naše mužstvo 
jako jediný vesnický účastník v této výkonnostní 
úrovni důstojně reprezentuje naši obec, neboť se po 
12 kolech nachází na velmi dobrém 4. místě, které 
by na konci sezony zajišťovalo play/off o postup 
do divize. Pro udržení této pozice bude velmi 
potřebná i divácká podpora při domácích zápa–
sech, jako tomu bylo v minulé sezoně! Program 
domácích utkání je ve vývěsce na náměstí.
B-družstvo se zatím nachází v Okresním přeboru 
I. třídy v pásmu těsně nad sestupovými pozicemi, 
avšak vzhledem k posílení na počátku sezony 
by se mělo v soutěži udržet. C-družstvo bojuje 
v současné době o postupové pozice v Okresním 
přeboru II.třídy a D-družstvo hraje se střídavými 
úspěchy v Okresním přeboru III. třídy. Za zmínku 
stojí také družstvo žáků, které bylo založeno 
v loňském roce. V současné době má kolem 
8–9 členů, kteří se zúčastňují okresních turnajů. 
Zde patří k lepším v okrese zejména D. Fišer 

a dále již s určitými výsledky 
h ra j í  t a k é  J .  Závo rk a ,

D .  Vyh l í d a l ,  P .  Doub r a v a ,  J .  D l o uhý
a D. Moucha. Příloha: tabulka Krajského přeboru 
I. třídy po 12.kole.        JV

 skautovali i ti nejmenší. Máme v plánu 1x týdně 
schůzky, kde bychom se scházeli, hráli si s dětmi 

a plánovali společné výlety a v létě 
uskutečnili týdenní tábor pod stany. 
Pokud jste prošli skautskou výchovou 

(alespoň jeden z rodičů), máte doma děti ve věku 

2 – 5 let a máte chuť to s námi zkusit, ozvěte se 
prosím na tel. 283980041 nebo e-mail ikrausova@
volny.cz. Těší se na vás - Ivana Krausová a Lenka 
Mikysková s rodinami

Vlastenecko dobročinná obec Baráčníků v Lí-
beznicích má 56 členů. Čtyřem nejstarším 

tetičkám je přes osmdesát a dvě nemají ani čtyřicet. Věková hranice se nám snížila na průměrných 
60 let, což považujeme za velký úspěch. Scházíme se pravidelně každý měsíc v zasedací místnosti OÚ. 
Na našich sezeních se podává pocta (chléb se solí) a každý podle svých možností přispěje do baráčku 
(symbol našeho spolku). Protože jsme nezisková organizace, je to pravidelný příjem do naší truhlice. 
To znamená, že ten z členů, který navštěvuje naše sezení pravidelně, může očekávat výhody ve formě 
příspěvku na různé akce námi pořádané. Za loňský rok to byly čtyři taneční zábavy, podíleli jsme se 
na přípravách Líbeznického posvícení, vánočních trhů, byli jsme pětkrát v Polsku, na výletě v sever-
ních Čechách a na parníku v Praze. Dále podporujeme naše OB patřící pod XVI.župu K.H.Borovského 
a jiné župy a akce pořádané Veleobcí. Nezapomínáme ani na charitu. Připomínám jen, že jsme byli 

mezi prvními, kdo věnoval peníze na opravu lustrů a obrazů 
v našem kostele, pravidelně každý rok posíláme peníze na 
adventní koncerty.
Pořád pro nás platí heslo: „Ni zisk, ni sláva“. Stojíme spíše 
v ústraní, ale o to více se snažíme, aby lidé měli k sobě blíže, 

nebyli tak lhostejní a sobečtí, jak se v této době 
stalo zvykem. Stačí tak málo, k pozdravu přidat 

úsměv a hned nám je u srdce lépe. Na závěr 
dovolte, abych vám všem popřála do tohoto 
roku pevné zdraví, hodně štěstí a lásky.

Syndička OB v Líbeznících, Věra Vörösová
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Populární herec a moderátor Jiří Krampol 
natáčel 19. ledna v Líbeznicích v Divadle 
kouzel další díly oblíbeného televizního 
zábavného pořadu TV Prima „Nikdo 
není dokonalý“. Ve dvou představeních 
plně zaplněné hlediště veselými his-
torkami bavili v prvním dílu vedle 
principála divadla Pavla Kožíška také 
zpěvačka Blanka Šrůmová a při natáčení 
druhého dílu skupina Maxim Turbulenc. 

Naši spoluobčané tak měli jedinečnou 
př íležitost zúčastnit se televizního 
natáčení a na vlastní oči vidět, jak se 
takový pořad ve skutečnosti natáčí. A o 
tom, jak to všechno nakonec dopadlo, se 
můžete sami přesvědčit 8. a 22. února 
večer v televizi. Kdo na některé z uve-
dených dvou natáčení přišel, určitě se 
příjemně pobavil.
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BARÁČNÍCI KOLEM A KOLEM - pokračování...

Dlouho očekávané vydání publikace Povodí Mratínského 
potoka konečně dosáhlo zdárného cíle. Po několikerých 
úpravách textových i obrazových částí jednotlivých kapitol 
jejími autory se podařilo vytvořit knihu, která vás jistě zaujme 
nejen poznáním nepoznaných stránek života v Líbeznicích, 
ale také v okolních obcích, které do povodí Mratínského 
potoka patří. Určitě je nahlédnutím do zvyků a obyčejů 
jak let dávno minulých, tak i současných. Vše je doplněno 
velkým množstvím fotografií, na kterých možná objevíte své 
předky, babičky či dědy. Knihu si můžete zakoupit v Obecní 
knihovně nebo na Obecním úřadě za 350 korun.

INZERCE

SLOUČENÍ FARNOSTÍ Klecany, Líbezníce a Odolena Voda

Vánoční období v líbeznickém kostele proběhlo v klidné 
a radostné atmosféře. Návštěvníky kostela potěšila jak hudba 
o Štědrém večeru z pastorel českých mistrů a koled, tak i sil-
vestrovské provedení Rybovy České mše vánoční „Hej mistře“ 
s  výbornými sólisty, orchestrem a rozšířeným sborem. Ve 
vánočním světle zazářila kompletní řada obrazů křížové cesty 
a v plném lesku historických lustrů i restaurovaná rokoková 
kazatelna.
Ti, kteří navštívili kostel o první lednové neděli, byli však 
nepříjemně překvapeni, ba přímo zaskočeni dopisem pana 
kardinála Vlka, který přečetl náš farář P. Jan Pata. Oznamuje 
se v něm sloučení těchto uvedených farností. Má zůstat 
zachována farnost Odolena Voda, kostely v Líbeznících 
a Klecanech pak získávají charakter filiálních kostelů.

PUBLIKACE POVODÍ MRATÍNSKÉHO 
POTOKA A JEHO OKOLÍ JE TU!

Alumex, s. r. o., 
Měšická 408, Líbeznice

/před benzínovou pumpou/
tel./fax: 283 981 252, 042, mobil: 602 334 565

e-mail: alumex@quick.cz, www.alumex.cz

Prodejní doba, poradenství: Po–pá 7–16, čt do 18 hod.
% 

Hliníkové - lakované i nelakované, měděné, titan-
zinkové, pozinkové a jiné střešní krytiny, tabule a pásy

• Úprava na míru pro různé užití •

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám 
 z Al, Cu, ZnFe a TiZn

• Materiál k odběru na počkání •

¢ Prodám zařízenou provozovnu „Manikúra, pedikúra, solárium“ ve zdravotním 
středisku v Líbeznicích. Zn.Rodinné důvody. Lenka Křepelková

¢ Koupím pole, louku, zahradu, malý domek nebo chalupu. Tel.: 603 442 474

V LÍBEZNICÍCH SE NATÁČELO...

P ro t i  t omu to  ro zhodnu t í  v zn i k l a 
v postižených farnostech ihned mohutná 
protestní akce formou dopisu panu 
kardinálovi. Kromě farníků leží toto sloučení 
na srdci i mnoha dalším občanům, kteří se 
k podpisové akci připojují, pan starosta pak 
osobním dopisem.
Ne v í m e ,  j a k é  v š e c h ny  n e g a t i v n í 
dopady může toto sloučení znamenat. 
Pravděpodobné však je, že filiální kostel 
nemá zaručenou pravidelnou periodicitu 
mší, že může být za jistých okolností 
v budoucnosti dokonce uzavřen. Takový 
konec zajisté nehodláme dopustit, zvláště 
když si uvědomíme množství sponzorských 

darů od líbeznických podnikatelů, institucí 
a občanů, spolu s prostředky památkové péče 
na obnovu interiéru kostela. 
Věříme, že v tomto případě bude vzat v úvahu 
speciální statut Líbeznic i Klecan a rozhodnutí 
bude zrevidováno. Ing. Karel Stoll

POZVÁNKA NA AKCE
V ROCE 2006

První letošní akcí bude ke konci února

DĚTSKÝ KARNEVAL
18. 2. 2006 od 14:00 hodin.

Jako tradičně v předchozích letech, 
i letos jsme pro vaše děti připravili 
tuto akci, která se bude konat opět v 
tělocvičně ZŠ Líbeznice. Vstupné 10 Kč, 
masky zdarma.

DĚTSKÝ DEN 
3. 6. 2006 od 14:00 hodin.

Svátek všech dětí - Dětský den - oslavíme 
jak jinak než odpolednem plným soutěží 
a her v Areálu zdraví v Líbeznicích. Na 
závěr akce se můžete těšit na dětské 
disco!

Hlavní letošní akcí je stejně jako v mi-
nulých letech 

LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ 2006, 
které bude ve dnech 9.–10. 9.

Tato již tradiční akce na konci léta bude 
tentokráte dvoudenní, opět pro vás 
připravujeme bohatý kulturní program 
se známými umělci, těšit se můžete znovu 
na pouťové atrakce, stánky s výrobky 
lidových řemesel, skautské soutěže 
pro děti, výstavu výpěstků místních 
zahrádkářů nebo již tradiční tombolu, 
kterou připravují líbezničtí baráčníci. 
Vstupné dobrovolné.

VKSV

BARÁČNÍCI KOLEM A KOLEM

/Pokrač. na straně 4/

ODDÍL RODINNÉHO SKAUTINGU - pokračování...

LÍBEZNICKÝ STOLNÍ TENIS NA PŘELOMU ROKU 2005/2006.

Krajská soutěž 1.třídy skupina B-tabulka po 12.kole

1.TTC BENO Říčany 12 11 0 1 135:81 33
2.Sokol Libice nad Cidlinou 12 9 1 2 130:86 28
3.Olympia Kutná Hora 12 8 2 2 123:93 26
4.Sokol Líbezníce   12 7 2 3 115:101 23
5.TTC Brandýs n.L.“B“ 12 6 3 3 124:92 21
6.TJ Neratovice  12 6 2 4 117:99 20
7.LIAZ Mnichovo Hradiště 12 6 0 6 110:106 18
8.TTC Bělá pod Bezdězem 12 5 2 5 116:100 17
9.Sokol Sadská „B“  12 4 1 7 97:119 13
10.Lokomotiva Nymburk 12 2 0 10 90:126 6
11.Jiskra Zruč n. Sáz.RABBIT 12 1 1 10 77:139 4
12.Sokol Velké Popovice  12 0 0 12 62:154 0



Dnes se velmi často píše o vzestupu civilizačních 
chorob, mezi které patří i diabetes melitus - 
neboli cukrovka. Patřím mezi těch 750 tisíc lidí, 
evidovaných v naší republice. Naučila jsem se 
s touto chorobou žít a zatím necítím, že by mě 
nějak omezovala. Nechci ale dávat rady, jak na to. 
Účelem mého článku je něco jiného.
Po zrušení „Klimentské“ a několika stěhování 
lékařů jsem se v  r. 1999 přihlásila do Neratovic 
a jsem zde velmi spokojená. Hned při první 
návštěvě jsem byla seznámena s tím, že v Nerato-
vicích existuje Svaz diabetiků, ale nejen že existuje, 
on také pracuje. Teprve tam jsem se dozvěděla, že 
jako organizovaný diabetik mám například nárok 
jednou za dva roky na ortopedickou obuv šitou na 

míru, za kterou se platilo dříve 200-300 Kč, nyní 
500,- ale i tak je to dobré. Spolupráce Svazu se stej-
nou organizací v Mělníku umožňuje organizovat 2x
 ročně týdenní rekondiční pobyty pro cca 40 lidí, 
vždy za účasti doktora, sester a rehabilitační ses-
try. Pobyt stojí cca 1500,-Kč, je vždy v hezkém 
místě naší vlasti, součástí je cvičení, plavání, pro-
cházky, přednášky lékaře a další program. Na 
rekondici jsem byla již 5x, vždy jsem velmi spoko-
jená, pokaždé tvrdím, že to bylo tentokrát nejlepší 
a dopředu vím, že ta příští, pokud se na ni dostanu, 
bude určitě ještě lepší. Hlavně pro lidi, kteří jsou 
sami je to úplný balzám na duši. Strávit týden ve 
společnosti lidí, kteří mají stejné zdravotní prob-
lémy, ale velký elán do života, kteří se umí pobavit, 
zazpívat, zatančit, je lepší než nejlepší léky. Za ta 
léta tam už mám opravdové kamarádky, s kterými 

se ráda setkávám i mimo rekondice.
Svaz diabetiků pořádá každoročně Den zdraví, 
který má za úkol podchytit lidi, kteří ještě ani 
netuší, že mají zvýšenou hladinu cukru nebo 
cholesterolu a vždy se všechno lépe léčí dříve, 

než nastanou komplikace. Letošní Den zdraví 
již nenavštívíte, ten byl v listopadu a byl velmi 
úspěšný. Přišlo více jak 120 lidí a je jasné, že příští 
rok se budou muset rozšířit hodiny. O příštím Dnu 
zdraví budete včas informováni.
Píšu to hlavně proto, že vím, že na diabetologii 
do Neratovic jezdí z Měšic víc lidí, ale o Svazu 
diabetiků asi nevědí. Je jedno, jestli jste evidováni 
v nemocnici nebo u dr. Březiny. Členství stojí 
důchodce 60,- Kč ročně, pracující asi 120,- Kč 
a vaší jedinou „povinností“ je navštívit jed-
nou ročně schůzi. Trvá asi 1 hodinu, koná se 
v bývalém „kulturáku“ a v odpoledních hodinách, 
takže to nikoho nezatíží. Pokud by se chtěl někdo 
do Svazu přihlásit, mohu to zprostředkovat, nebo 
při návštěvě ordinace zajděte na Městský úřad 
– odbor sociálních věcí za paní Svobodovou. Pouze 
jako člen Svazu můžete využít všech akcí, které se 
konají. Přeji všem vše nejlepší v novém roce a ne 
den, ale celý rok zdraví.

Ladislava Nováková
(Převzato z Měšického zpravodaje)

V měsíci lednu se konal zápis do 1. třídy Základní 
školy. Z naší mateřské školy se ho zúčastnilo 20 
dětí. Před zápisem jsme s budoucími školáky 
navštívili školu, prohlédli si její prostředí 
a zúčastnili se vyučovací hodiny v 1. třídě.
Musíme konstatovat, že líbeznická základka 
opět získává své renomé, protože počet dětí, 
které jejich rodiče chtějí umístit v ZŠ Líbeznice, 
neustále stoupá. Velmi nás potěšilo při návštěvě 
školy sdělení paní Kazdové – učitelky z 1. třídy, 
že děti z naší mateřinky vstupují do 1. ročníku 
velmi dobře připravené. Ve druhém pololetí 

školního roku pokračujeme ve výuce angličtiny 
pro nejmenší, kterou u nás 2x v týdnu zajišťuje 
jazyková škola Avis z Prahy 5. Zájem je 
také o kroužek hudebně pohybové průpravy 
a cvičení dětské jógy.
Od února 2006 začínáme dojíždět do Střediska 
plavecké výuky v Neratovicích na plavání. 
Mateřinka byla dovybavena novým nábytkem a 
prostředí se opět vylepšilo, o čemž se můžete 
přesvědčit při Dni otevřených dveří, který se 
koná 9. 3. 2006, na který vás všechny srdečně 
zveme .

Dále upozorňujeme rodiče dětí, kteří mají zájem 
umístit své dítě do MŠ, že si mohou vyzvednout 
přihlášky k zápisu.

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ

Finanční úřad Praha-východ informuje všechny 
daňové poplatníky, kteří budou za rok 2005 podá-
vat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti 
budou pracovníci finančního úřadu přítomni 
15.3.2006 od 15.00 do 19.00 na Obecním 
(Městském) úřadě v Úvalech, Čelákovicích a 
Odolene Vodě.
Pracovníci finančního úřadu ve výše uvedených 
termínech umožní daňovým poplatníkům, aby 
si v klidu - bez front a v „domácím“ prostředí 
mohli vyřídit své záležitosti. V rámci těchto 
úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně 

podat daňové přiznání, mohou získat pomoc 
při vyplnění daňového přiznání do příslušných 
formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro 
případné zaplacení daně. 
Pro usnadnění a snazší pochopení problema-
tiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž 
k dispozici na středočeských finančních úřadech 
a Obecním (Městském) úřadě v Úvalech, 
Čelákovicích a Odolene Vodě vzory nejtypičtějších 
příkladů vyplnění daňového přiznání. 
Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvis-
losti s podáváním daňových přiznání některé 
nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení 

dotázat na informačních telefonních linkách FÚ 
Praha-východ – tel.: 225332237 nebo FŘ v Praze 
- tel.: 257004211. 
Informační linky budou v provozu v termínu od 
20. 1. 2006 do 31. 3. 2006 (Po, St. 8.00–17.00 
hod., Út., ČT. 8.00–15.30 hod., Pá 8.00–14.30. 
hod.).
Pracovníci daňové správy budou rádi, když 
využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň 
částečně usnadní plnění Vašich daňových povin-
ností. Předem Vám děkují za spolupráci a těší se 
na její další pokračování. 

Finanční úřad Praha-východ
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Spojení Líbeznic s Prahou bylo na počátku pouze 
vlakem, a kdo měl kolo, i kolem. Chodilo se na 
nádraží do Měšic. V příznivém počasí se jelo na 
kole do Libně a v „Pískováku“ se nechalo kolo 
v úschovně. Úschovna kol byla i v Měšicích 
u nádraží. Rozvoj společnosti měnil postupně 

dopravu na autobusovou. První autobusy, 
které spojovaly naší obec s Prahou, byly 
trojího druhu. Modrý autobus byl akciové 
společnosti, kde jezdil p. Havlík, který se 
vždy radostně pochlubil, že bral 100 Kč za 
rok dividendy z akcií. Stával před restaurací 
na náměstí a jezdil do Prahy k Bulovce.
Druhý autobus byl státní – šedivé barvy. 
Jezdil z Mělníka až do Prahy na Poříčí. 
Jezdili s ním hlavně státní zaměstnanci, kteří 

měli zvýhodněné jízdné. Stanici měl před nynější 
prodejnou potravin (samoobsluhou).
Třetí autobus byl soukromého podnikatele 
Krymla. Byl v barvě červeno-žluté a jezdil 
z Mělníka do Prahy na Poříčí. Stanici měl také 
před samoobsluhou.

Na cestách těchto autobusů byly také rušné 
chvíle, kupříkladu při stávce dopravců, nebo 
porodu v autobuse. Krušno bylo, když se vlek 
smykem dostal do škarpy a lezlo se ven střechou.
Růstem obce se stanice na náměstí zrušila 
a vznikly dvě stanice. Jedna je u kapličky a druhá 
proti „večerce“. Pražská městská doprava pronikla 
i do Líbeznic a tak máme spojení na všechny 
strany. Doprava obyvatel je složitější vzhledem 
k nárůstu počtu obyvatelstva v obcích v blíz-
kosti Prahy a zvyšujícímu se nárůstu osobních 
a nákladních automobilů na pozemních komu-
nikacích. V současnosti jízda na kole do práce je 
hazardem o vlastní život. Tento problém začíná 
být natolik závažný, že jej budeme nuceni řešit, 
a to co nejdříve.         Milan Korejs

JAK SE JEZDILO DO ŠKOLY A DO PRÁCE

MŮJ ŽIVOT S DIABETEM

Filmy pro pamětníky mají zvláštní kouzlo. 
Můžeme pozorovat, jak se chovali naši prarodiče, 
když jim bylo tolik, co nám dnes. Byl to svět 
téměř bez rádií (1923), bez televize (1953), občas 
nějaký ten film, ale především doslova desetitisíce 
spolků - od Skauta, přes Sokol, Orel, Baračníky 
atd. Všimněme si, jak právě v těchto filmech se 
lidé nenásilně seznamovali, jak se bez ostychu 
vzájemně oslovovali, i když se vůbec neznali. 
Dnes si nedokážeme představit, jak kolektivním 
životem žili naši předci. Stačí se zeptat školáků, co 
to znamená procesí? Kolikrát byli na promenád-
ním koncertu? Lidé zmizeli z ulic do bytů. Z bytů 
zmizely klavíry a domácí koncerty. Méně se hrají 
i společenské hry. Místo nich se objevila televize, 
gramofony, domácí kina, Internet atd. 
U nás v Líbeznicích zbylo jen minimum takových 
kolektivních akcí. V kostele je občas koncert, Mgr. 
Závorková z knihovny pořádá různé „výšlapy“, 
i fotbalisté přilákají dost fanoušků, Obecní úřad 
pořádá den dětí, ale uvědomme si, že u nás žije 
téměř 1500 obyvatel. Z tohoto počtu se na těchto 
akcích zjeví opravdu jen zlomek. Většina z nás 
žije v různých izolovaných skupinách. Mnoho 
nově příchozích je sociálně zakotveno spíše 
v Praze či ve svém pracovišti.

Satelitní sídliště jsou vysázena z rodinných domků 
v dlouhých ulicích. Nikdo nepamatoval, že v nich 
budou žít děti, které si potřebují někde hrát. 
Nikde nejsou prostranství, kde se lidé mohou sejít. 
Silnice Mělnická „přefikla“ Líbeznické náměstí 
stejně elegantně jako Magistrála Václavák. Dostat 
se z jedné strany na druhou vyžaduje pevné nervy 
Vinetoua, které přiznejme si to na férovku, nám, 
bledým tvářím, někdy chybí. Za to děti do ní 
vbíhají statečně, proto se je také bojíme pouštět 
samotné ven.
Jak se ř íká, velké vzdálenosti se zkracují, 
malé prodlužují. Hodiny si můžeme chato-

vat s protinožci, ale neznáme sousedy, kteří se 
přistěhovali před pěti lety. Například pomohlo 
by mateřské centrum, aby se potkaly a seznámily
matky s malými dětmi. Vždyť děti milují kolektiv 
a moderní rodiny většinou mají pouze dvě děti - 
to přeci není žádná parta. Je pravda, že narůstající 
vzájemná izolace je jen přirozenou reakcí na mod-
erní technické vymoženosti a blahobyt. Přesto 
je nezdravá. Měli bychom na ni pamatovat, 
nenásilně ji překonávat, a tak hledat cesty jeden 
k druhému.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. 2006

Obecní policie Líbeznice měla v minulém roce 
první malé výročí. V dubnu 2005 to bylo 5 let, 
kdy byla obcí zřízena. Jaký ten minulý rok byl? 
Více méně podobný těm předchozím, pořád 
se něco dělo, pořád bylo co dělat a někdy jsme 
byli až na roztrhání. K porušování zákonů, 
k přestupkům a k trestné činnosti v obci Líbeznice 
samozřejmě docházelo, dochází a docházet 
bude, ale určitě ne v takové míře a rozsahu jako 
před zřízením Obecní policie. Pokud si někdo 
z čtenářů tohoto článku vzpomene, jak to 
vypadalo v obci dříve bez Obecní policie, tak 
musí uznat, že situace v obci je v mnohém lepší. 
Já osobně si dobře vzpomínám na počátek své 
působnosti v obci.Vzpomínám si na informace 
od OOPČR Odolena Voda ohledně kriminality 
v obci před rokem 2000. Bylo mi sděleno, že 
v obci velmi často dochází k trestným činům, 
vloupáním a k vykrádání rodinných domů, 
motorových vozidel a sem tam i místních provo-

zoven. Celkem běžné přestupky, ovšem kdyby to 
nebylo někdy i několikrát do týdne. 
Dále si vzpomínám, že skoro žádný řidič si 
nedělal hlavu s parkováním v zákazech stání, na 
veřejné zeleni, stáním na chodníku…, také mnoho 
občanů nedodržovalo a bez ostychu porušovalo 
platné obecně závazné vyhlášky obce. A nakonec 
místní mládež. Ta neřešila vůbec nic. Odpadky 
v místních zastávkách MHD (vždy mimo koš), 
bunkr vybudovaný na cizím pozemku, jízdy na 
motorových vozidlech bez oprávnění k řízení 
a bez dokladů k vozidlům. Areál zdraví posetý 
vším, co vypili a snědli, kouření mimo školní pro-
story snad všude, ničení laviček v Areálu zdraví 
a nakonec vloupání a vykradení místní provo-
zovny Ovoce - Zelenina.
Osobně musím konstatovat, že se za pět let 
udělalo dost práce a že se určité věci vyřešily 
navždy a provždy. Minulý rok došlo k polo–

vičnímu  poklesu přestupků spáchaných v obci 
a bylo uděleno méně blokových pokut na místě 
než v minulých letech. Kriminalita v obci ta různě 
kolísá, ale je mnohem menší než na počátku 
roku 2000 a určitě se u nás nedějí takové věci 
jako například v nedaleké obci, která svojí policii 
zrušila a po mnoha případech vykradených rodin-
ných domů, ničení obecního majetku, žhářství 
a v nejposlednější řadě po loupežném přepadení 
za bílého dne si znovu byla nucena obecní poli-
cii zřídit. Bohužel nikdo si nemůže dovolit mít 
v každé ulici jednoho strážníka a to nejlépe 24 
hodin, to je prostě nemožné! Za sebe nakonec 
mohu pouze dodat větu ,,Prioritou obecní poli-
cie není za každou cenu sekat pokuty a „prudit“ 
lidi, ale působit jako prevence, přispívat k ochraně 
osob a majetku a zachovat v obci klid a pořádek“. 
A za tím si budu vždy stát. 

Lída Žemberyová

Jako každý rok i letos pořádala naše škola 
lyžařský zájezd pro žáky sedmých tříd, a to 
tradičně v lednu, kdy bývají na horách dobré 
sněhové i klimatické podmínky.
V sobotu 7. 1. 2006 se sešlo před školou 19 dětí 
a s nimi dvě instruktorky – paní učitelka Irena 
Suldovská a Šárka Cíchová, aby vyrazili do 
Krkonoš. Jejich cílem se stala malá chata Slunečná 
pod Davidovými Boudami v nadmořské výšce 
1 016 m. Cesta na suchých silnicích ubíhala 
rychle, komplikace nastaly až nad Špindlerovým 
Mlýnem, kde vládla opravdová zima a na letních 
pneumatikách a bez řetězů měl řidič skutečně plné 

ruce práce. Na parkovišti u Špindlerovy boudy 
jsme museli dokonce odpojit vlek, aby se mohl 
s autobusem otočit. Po krátkém pěším výstupu 
jsme nakonec dorazili na chatu a ta nás přivítala 
jak přísluší jejímu jménu a poloze – sluníčkem 
a přívalem sněhu.
Ubytování i kuchyně byly skvělé a každé ráno se 
nám nabízel nádherný výhled na prosluněné Zlaté 
návrší. Chata vlastní svůj malý vlek, který jsme 
využili pro základní rozježdění už v sobotu. Děti 
byly velmi šikovné, a tak i ty, které stály na lyžích 
poprvé, mohly již druhý den vyrazit na sjezdovku 
Davidovy boudy, asi 100 metrů nad chalupou. 
Hned druhý den je paní učitelka Suldovská všechny 

natočila na video a večer jsme pak ze záznamu 
mohli ukazovat chyby, kterých se žáci při jízdě 
dopouštějí. Na konci týdne pak natáčení zopakova–
la a při srovnání byl vidět velký pokrok, kterého 
někteří dosáhli.
V úterý byl odpočinkový den, proto jsme si šli 
zařádit do nového aquaparku a na kopec jsme se 
vraceli svižným asi čtyřkilometrovým výstupem. 
Další den jsme si byli zalyžovat v areálu Svatý Petr, 
aby se mohly děti zdokonalovat ve svých lyžařských 
dovednostech na velkých sjezdovkách. 
V pátek už byla znát na všech únava po celotýden-
ním lyžování. Přesto se všichni s odhodlaností vrhli 
do závěrečného závodu ve slalomu, který zvládli 

DOHLÉDNEME NA SEBE?

JAK JSME NA TOM BYLI S KRIMINALITOU V ROCE 2005?

LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD

i začátečníci s přehledem. Hodnotila se nejenom 
rychlost, ale i technika a nejlepšího výsledku 
dosáhla Nikola Melicharová ze 7. B třídy. Pak násle-
dovaly různé hry družstev na lyžích i bez nich 
a celý pobyt jsme zakončili večer v jídelně velkou 
soutěží o Miss a Missáka Lyžáku 2006.
Celý týden nám neuvěřitelně přálo počasí. Díky 

nadmořské výšce jsme byli nad inverzí, a tak 
nás hřálo a trochu i opalovalo sluníčko a teplota 
se dvakrát vyšplhala dokonce nad 15 oC. Domů 
jsme se vrátili všichni zdraví, i když možná trochu 
unavení. Věřím, že se zájezd všem líbil a už se 
těším zase na příští rok.

Šárka Cíchová, vedoucí zájezdu

Lyžařský zájezd - pokračování...

/Pokrač. na vedlejsí straně/

SKAUTSKÉ VÁNOCE
Ejchuchu je každoroční vánoční besídka, na 
které se za vůně cukroví schází celé skautské 
středisko. Tradičně se scházíme několik dní před 
Štědrým dnem a slavíme Vánoce ve skautském 
kruhu. Letos vánoční besídku organizovali poprvé 
sami roveři (starší skauti a skautky) a myslím, 
že se povedla. Byla plná smíchu, jak už to při 
hrách bývá, úsměvů nad obdrženými dárky od 
přátel a také vánočních koled. I letos jsme se 

pořádně vyblbnuli při „tanci s koštětem“, „bitvě 
papírovými koulemi“ a nebo krátkými vstupy 
o vánočních tradicích. Koledy jsme si zazpívali 
u živého Betlému - ztvárněného Roverským 
kmenem. Trošku přerostlý Ježíšek s andělem 
a kometou nám rozdali dárky, které byly pod 
stromečkem a popřáli všem „Šťastné a veselé“.

PRAHA PLNÁ STRAŠIDEL
„Praha plná strašidel“ je terénní hra, při které 

skauti ve trojčlenných hlídkách křižují 
ulice Staré Prahy a podle rozluštěných 
šifer se snaží najít pravá pražská strašidla. 

XIII. ročník závodu proběhl v sobotu 14. ledna 
2006. Naši nejmenší se zúčastnili a doběhli na 
krásném osmém místě, blahopřejeme Tygřici, 
Želvě a Piškotovi, ale ani starší skauti si nenechali
ujít příležitost proběhnout se po temných 
uličkách Prahy. Už se nemůžeme dočkat dalšího 
ročníku.      Martina Srbová

ODDÍL RODINNÉHO 
SKAUTINGU - PŘIPOJÍTE SE?
Chtěli bychom letos založit nový oddíl – rodin-
ného skautingu, ve kterém by spolu s rodiči

/Pokrač. na další straně/


