ROK 2006 PLNÝ VÝROČÍ - pokračování...
Sedlec a Bořanovice. V průběhu prvních let provozu počty žáků ve škole vzrůstají, v roce 1961 se
zde učilo 565 žáků v 17 třídách. V roce 1986/87
je na škole 19 tříd a celkem 646 žáků, což je

v historii této budovy vůbec nejvyšší počet.
Dnes je ZŠ určena žákům I. a II. stupně a vyučuje
se zde podle vzdělávacího programu Národní
škola. Její součástí jsou třídy se speciálním
zaměřením, družina a školní jídelna.

SELSKÝ DVŮR – NON STOP V NOVÉM KABÁTĚ
Restaurace „V zatáčce“ prošla v minulých dnech
rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Srdečně vás touto
cestou zveme k posezení v nové, útulnější restauraci, která mimo jiné nabízí větší výběr hotových

VKSV s použitím materiálu
z historie ZŠ

obědů od 48 Kč. Dále připravujeme otevření nové
letní zahrádky ve dvoře.
Těšíme se na vaší návštěvu.

Martin Srp a kolektiv

ZE ŽIVOTA LÍBEZNICKÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, rádi bychom také přispěli
do Zpravodaje malým článkem, abychom vám
představili alespoň část z naší činnosti.
I když je teprve březen, máme již za sebou řadu
výjezdů. První směřoval do Hovorčovic k požáru
chaty. Za několik dní jsme do této obce jeli opět,
tentokrát zde hořel rodinný domek. Kromě požárů
domů či chat také zasahujeme při oblevách, které
mají za následek vodu v místech, kde by být
neměla. Nejčastěji jsou to zaplavené sklepy rodinných domků. Únorová obleva zasáhla novou
výstavbu v lokalitě pod čističkou, ulici U Cihelny
a postihla také další líbeznické občany. Největší
rozsah záplav byl ve zmíněné ulici U Cihelny.
V prohlubních přilehlých polí

INZERCE

se začala vytvářet jezera, kam se stahovala díky sklonu terénu voda, a ta pro
neustálé přitékání další začala přetékat a zaplavovat přilehlé rodinné domky. Rozsah záplavy zde
byl tak velký, že jsme už nestihli zasáhnout v ulici
Bořanovické, u statku Brodských, kam se voda
stahovala z Beckovských polí, což nás
velice mrzí. Po zvládnutí záplavy na
místě, kde jsme se v tu chvíli nacházeli, jsme byli přesvědčeni, že už je po
problému a jeli na výpomoc do Zdib.
Rádi bychom t aké touto cestou
poděkovali členům rodiny z č. p.
482, kteří byli velice laskaví a ve
večerních hodinách nám přinesli teplé
občerstvení.

členové hasičského sboru Líbeznice

CO DĚLAJÍ MÍSTNÍ SKAUTI V ZIMĚ?
ZIMNÍ VÝPRAVA NA RANČ W - Trampský
srub Ranč W se nachází v Podkrkonoší u jedné
z nejstudenějších řek v Čechách s názvem Kamenice.
Každoročně je cílem několikerých výprav malých
i velkých skautů. Naposledy si udělali třídenní
výlet na toto místo nejstarší ze skautů – roveři.
Jak je již dlouholetou tradicí, dojeli vlakem na zastávku Spálov, která se nachází přibližně 15 minut
z Železného Brodu směrem na Tanvald. Od zastávky vlaku na Ranč W se jde asi 45 minut po
uzounké lesní cestě vedoucí na příkrém kopci. Není
zde elektřina a skauti si v tomto srubu sami vaří,
topí v kamnech a zabývají se zábavnými činnostmi
v okolí přilehlé řeky a místních lesů. Nejzajímavější
činností z této poslední výpravy byla stavba zimní
sauny. Sauna se velice povedla a určitě bude tento
zážitek patřit k těm, na které se jen tak nezapomíná.
Čas se zde tráví nejčastěji hrou na kytary, chozením
na kratší i delší tůry a hraním nejrůznějších her. Na
Ranč W všichni
skauti rádi jezdí
také díky krásné
okolní přírodě, ve
které se vyskytuje
další množství pozitivních příležitostí
k různým činnostem.

Pavlína
Černohorská ml.
Stavba sauny na Ranči W.
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Dalším člověkem, na kterého jsme se tentokrát
v našem seriálu zaměřili, je muž, kterého vídáme
na různých místech v obci. Neodmyslitelně
k němu patří kárka se sběrem. Vydělává si tak na
skromné živobytí. Právě s tímto člověkem vám
přinášíme dnešní rozhovor.

Jak dlouho žijete v Líbeznicích?
Odmalička. Narodil jsem se v Brandýse nad
Labem a spolu s rodiči a starším bratrem jsme
bydleli v ulici U Rybníčka.

Jak se stalo, že jste dnes bezdomovcem a jak
dlouho to trvá?
V mých šesti letech mi zemřel tatínek, maminka
v patnácti. Od té doby se o mě staral starší bratr
Vašek, kterému dokonce kvůli tomu zkrátili i
vojenskou službu. Dům po rodičích jsme prodali a od té doby jsem bydlel v bytovce v ulici
Mělnická spolu s ním a jeho ženou. Když bratr

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

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám
z Al, Cu, ZnFe a TiZn
• Materiál k odběru na počkání •
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těžce onemocněl, byl
jsem ho v nemocnici
navštívit. Řekl mi tam,
že je nutné přepsat byt na mě. Domluvili jsme
se tedy, že to sepíšeme, až se vrátí z nemocnice
domů. Bohužel se už nevrátil. Švagrová byla od
toho okamžiku jako vyměněná, chtěla, abych jí
platil určitou sumu za lůžko bez nároku na praní
nebo vaření, což bylo předtím naopak. Vzájemné
vztahy se začaly vyostřovat a po několika hádkách
a vzájemném napadání jsem nakonec z tohoto
bytu odešel. Co bylo dál už si přesně nepamatuji,
vím jen, že poté byl byt prodán a já zůstal tam,
kde jsem dnes. Už to bude přibližně patnáct let.

JAN STŘECHA

Pracoval jste někdy někde?
Samozřejmě, od svých patnácti do dvaadvaceti
jsem pracoval v Plastimatu v Měšicích a potom
v Řempu Pakoměřice jako dělník. Dnes, když se
ptám někde na práci, odmítají mne s tím, že mají

Dětem se akce líbila...

FESTIVAL MODERNÍ MAGIE A

nadstav a ať se zeptám za měsíc.

Jak a čím se tedy živíte, dostáváte nějakou podporu?
Chodím se sběrem. Lidé a firmy zde v obci na
mne myslí a schovávají mi papír a někdy dají také
/Pokrač. na straně 4/

Nejmenší děti při jedné ze soutěží stavěly komín z kostek a házely míčky.
Rodiče měli běžecký štafetový závod s dětmi na ramenech. Mezi soutěžemi
celý sál vířil v reji při
hudební produkci.
V silné konkurenci masek
– ber ušky, princezny,
muchomůrky, Rumcajse,
COUNTRY - DECH - FEST
Cipíska, t ygříka, vodLÍBEZNICE 2006
níka – zvítězila maska
„malého kominíčka“ alias
Na
j
i
n
é m m í s t ě Z p ravo d a j e p í š e m e
Maruška Friedrichová,
o
výročích,
které letos proběhnou v naší
která si odnesla domů
obci
a
oslavách
s nimi spojenými. První
dort za pr vní místo.
akcí u př íležitosti 770 let od pr vní
písemné zmínky o Líbeznicích bude counZa 2 hodiny strávené
try – dechový festival, který proběhne
v karnevalovém reji si
v Areálu zdraví 27. května 2006. Tuto
domů všichni odnášeli
akci pro vás připravují kulturní výbor OÚ
plno zážitků a pěkných
Líbeznice, Obecní policie a místní spolky
vzpomínek . Všechny,
zahrádkářů a baráčníků. O účinkujících
kterým se karneval líbil,
a programu budete včas informováni,
ale i ostatní, kterým to
jak už bývá zvykem prostřednictvím
tentokráte nevyšlo, zveme
plakátů, a před akcí samotnou také obecVítězná maska
na akci příští, kterou bude
ním rozhlasem. Ještě bychom rádi předem
DĚTSKÝ DEN 2006.
- kominíček Marušky
poděkovali sponzorům a všem ostatním,
Friedrichové.
Milana Svobodová a VKSV
kteří se budou na přípravách i samotném
průběhu jakkoli podílet a co nejsrdečněji
zveme všechny spoluobčany k návštěvě této
ZDENĚK IZER V LÍBEZNICÍCH
jedinečné akce.

Jako tradičně v předchozích letech, tak i letos se konal v základní škole
dětský karneval. Akci pořádal kulturní výbor společně s místními baráčníky
a zahrádkáři. Poděkování patří také vedení ZŠ za umožnění konání karnevalu v prostorách tělocvičny. Akce proběhla v
nádherné atmosféře plné úsměvů více než šedesáti
dětí, které na akci se svým doprovodem přišly. O
perfektní program plný soutěží a her se postarali
dva klauni - alias paní Kočová z Mělníka se svými
pomocníky. Atmosféru karnevalu dokreslovala výzdoba tělocvičny a nápadité masky pořadatelů, vstupenky prodávala „Červená Karkulka“ a lístky do
tomboly „Vodník“. Každé dítě dostalo při vstupu
malou pozornost a občerstvení.

• Úprava na míru pro různé užití •

•

JAK JE TO DOOPRAVDY...

DĚTSKÝ KARNEVAL V LÍBEZNÍCÍCH

/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, titanzinkové, pozinkové a jiné střešní krytiny, tabule a pásy
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31. března a 1. dubna se do Líbeznic sjedou iluzionisté z celé Evropy. Na dnes již prestižním mezinárodním festivalu moderní magie s názvem „Velká cena Divadla kouzel“ poměří své kouzelnické umění v pěti
veřejnosti přístupných představeních několik desítek našich a zahraničních mágů. V závěrečném sobotním
galaprogramu od 19.00 hod. budou vítězům ceny tradičně předávat populární
osobnosti našeho kulturního a společenského života.
Další jedinečnou příležitost budete mít ve čtvrtek 6. dubna v 19.00 hod., kdy
se v Divadle kouzel odehraje slavnostní premiéra nového zábavného pořadu
našeho „spoluobčana“ Zdeňka Izera a jeho partnera Petra Freunda s názvem
„Dnes vás baví holohlaví!“. Čeká na vás zkrátka gejzír skvělé zábavy a těžký
útok na vaši bránici. Vstupenky jsou již dnes pro vás připraveny v předprodeji
přímo v divadle nebo v restauraci U kouzelníka. V Divadle kouzel se
můžete samozřejmě i v letošním roce těšit na různá kouzelnická představení.
Pilotním pořadem je již druhou sezónu úspěšná show pro celou rodinu
„Magická esa“, kde se můžete těšit na nejlepší velké „copperfieldovské“ iluze
a přední české modelky. Aktuální informace o programu divadla vždy naleznete
na www.divadlokouzel.cz.

POZVÁNKA NA AKCE

TURISTICKÝ POCHOD
POVODÍM MRATÍNSKÉHO
POTOKA
Sokol Líbeznice, ZO ČZS Líbeznice,
Přátelé místní historie, knihovna
Třeboradice a knihovna Líbeznice zvou
na turistickou akci, která se bude konat
v sobotu 22. dubna, start v Areálu zdraví
v Líbeznicích v 8.30 – 9.00 hodin. Budete
mít možnost navštívit i zámek v Měšicích
a kostel sv. Víta v Kojeticích s odborným
výkladem. Podrobnější informace najdete
na stránkách www.pochod.unas.cz
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2005
Při ohlédnutí za loňským rokem zjistíme, že
daňové příjmy obce oproti předchozímu roku opět
vzrostly a při srovnání s rokem 2003 je zřetelné,
že ekonomika České republiky je na vzestupu.
V absolutních číslech se příjmy blíží těm, které
měla obec k dispozici před změnou zákona
o rozpočtovém určení daní. Pokud srovnáme
příjmy na 1 obyvatele očištěné o inflaci (v cenové
úrovni roku 2005), pak již srovnání tak optimisticky nevyznívá.
Přesto má obec pro tento rok připravené vlastní
prostředky, nezbytné pro finanční spoluúčast na
akci „Rozšíření kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci“. Pro tuto akci podala obec žádost
o dotaci ze strukturálních fondů EU. Pokud by
tato žádost nebyla úspěšná, máme připravenou
další variantu, jak vybudovat alespoň určitý díl
chybějící části kanalizace s finanční pomocí
Krajského úřadu, podobně jako v severní části obce
v roce 2004. Pro rok 2006 má obec dále podanou
žádost o příspěvek na rekonstrukci dětského hřiště
Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 150
až 200 kilogramů odpadů. V celé republice to za
jediný rok představuje stěží představitelné množství
až 2 000 000 000 kilogramů, nebo-li 2 miliony tun
odpadů všeho druhu. Jak uniknout před odpadky,
jež jsou okolo stále více okolo nás? Recept je
snadný - třídit a tím odpad značně zredukovat.
Z analýzy domovních odpadů totiž plyne, že ve
200 kilogramech odpadů, které každý z nás ročně
vyprodukuje, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů,
15 kg skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových
kartonů. Všechny tyto suroviny lze znovu využít,
je-li odpad správně tříděn. A nadějnou zprávou je,
že množství vytříděného odpadu každý rok stoupá.
Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je papír.
Celulózové vlákno v něm obsažené je možné
využít až sedmkrát, v papírnách se přidává do
směsi na výrobu nového papíru. Recyklovaný
papír se používá na výrobu novin, lepenkových
krabic, toaletního papíru a podobně. Ještě vděčnější
surovinou je sklo, které lze používat prakticky
donekonečna. Z vytříděného a rozdrceného skla se

v Areálu zdraví, tak aby odpovídalo současným
požadavkům. Dále bychom rádi doplnili stromy
ve stromořadí podél silnice do Měšic a vysázeli
stromořadí podél cesty k Beckovu. Také na tuto
akci je podaná žádost o dotaci.
Letos také zahájíme opravy chodníků v severní
části Mírového náměstí a jejich vybudování ve
Zdibské ulici, kde chodník zcela chybí. Budeme se
snažit odstranit další bariéry na chodnících nejen
pro zdravotně postižené, ale i třeba pro maminky
s kočárky.
Rád bych Vás ještě požádal o důslednější třídění
využitelných složek odpadu. Zde vidím skutečně
prostor pro každého z nás, kterému není lhostejné budoucí životní prostředí. Pokud někdo
vyhodí do kontejneru pro tříděný odpad něco,
co tam evidentně nepatří, znehodnotí celý obsah
a ten pak bohužel skončí na skládce. V současné
době jsme, jako obyvatelé obce, schopni vytřídit
pouze asi 10% celkového množství odpadu

Po dlouhých jednání s Krajským úřadem
Středočeského kraje a dopravci došlo k těmto
dohodám:
å Doprava v úseku mezi budovou obecního úřadu
a divadlem bude pro veškerou dopravu uzavřena.
ç Až na výjimky (viz níže) nebude povolena
doprava ani přes mostek Na Rybníčku. V obou
směrech bude vyznačen zákaz vjezdu všech vozidel
a jeho porušení bude pokutováno.
é Objízdná trasa pro dálkovou dopravu bude
vedena přes obce Bašť a Klíčany

nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky a pivo. Velkého
využití nalézají také plasty, které jsou zpracovávány
různými technologiemi podle druhu. PET lahve
se po rozemletí používají na výrobu koberců, netkaných textilií či jako výplň do spacáků a zimních
bund. Z plastových sáčků a tašek se vyrábějí různé
fólie a pytle. Odpadní polystyren je zase vhodný
k výrobě speciálních izolačních cihel používaných
ve stavebnictví. S recyklovanými směsnými plasty
se setkáváme v podobě U-ramp, stojanů na dopravní
značky, parkových laviček a odpadkových košů
či protihlukových stěn podél silnic. Z nápojových kartonů, které známe jako krabice od mléka
a džusů, se celulózová složka používá znovu
k výrobě papíru a zbylé složky slouží k ohřevu vody
a výrobě páry.
Stále více měst je zapojeno v systému EKO-KOM,
kter ý byl založen výrobci obalů a balených
výrobků roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Společnost EKO-KOM, a.s. vybírá čtvrtletně
od výrobců, dovozců a plničů obalů poplatky za
è Objízdná trasa pro místní
dopravu bude vedena přes Měšice a křižovatku
v Hovorčovicích
ê Obyvatelé Líbeznic budou moci požádat s technickým průkazem svého osobního vozidla obecní
úřad o výjimku ze zákazu vjezdu k mostku Na
Rybníčku, aby nemuseli svými osobními vozidly
objíždět přes Měšice při cestě do školy, školky, na
poštu a podobně.
ë V ranních hodinách, mezi 5:00 a 8:00 bude
umožněn průjezd i vybraným autobusovým
spojům, které budou mít nadále obě zastávky podle
jízdního řádu. Spoje vypravované z Líbeznic však
pojedou pouze ze stanice Líbeznice I.
í Ostatní autobusové spoje pojedou po objízdné
trase přes Měšice. Pro tyto spoje bude zrušena zastávka Líbeznice II a bude u některých spojů nahrazena zastávkou U školy (pro spoje se vztahem ke
školnímu vyučování), u všech ostatních pak zastávkou U zdravotního střediska v Hovorčovické ul.

JAK JE TO DOOPRAVDY...

nějaké to železo. Podporu žádnou nedostávám,
nic jsem si nevyřídil. Dlouho jsem byl také
bez občanského průkazu, ale ten mi úřednice
z Obecního úřadu naštěstí zařídily a když mi
ho předávaly, radily mi, kde si zařídit podporu.
Zatím jsem se k tomu ale nedonutil. Rád bych si
vše zařídil letos, už mi hodně lidí řeklo, že jsem
už dávno mohl mít díky tomu více peněz.
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Na závěr mi dovolte Vám připomenout, že letos
oslavíme 770. výročí od prvního písemného záznamu o naší obci. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o tom, že oslavy proběhnou v termínu líbeznic–
kého posvícení, ve dnech 9.–10. září 2006.

Otakar Hlavín, starosta

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JE EKOLOGICKÉ I EKONOMICKÉ

UZAVÍRKA PRŮJEZDU OBCÍ LÍBEZNICE
Na začátek letošního dubna je v plánu zahájení
výst avby nového mostu přes naši „řeku“
Makůvku (Líbeznický potok), jejímž investorem
je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Oprava mostu je
nevyhnutelná, neboť podle znaleckého posudku
je již dost vážně poškozen a hrozí jeho destrukce.
Po dobu výstavby, která má trvat do července,
budou změněny jízdní řády autobusových linek.

a jsem přesvědčen, že využitelných složek je v něm
mnohem více. Vždy, když jsou kontejnery zcela
plné a další vytříděný odpad opakovaně nepojmou, objednáváme další kontejner. Kontejnery na
plasty jsou již tři na každém stání. Ekonomicky
výhodné je, jsou-li před vyprázdněním kontejnery
téměř plné, neboť příspěvek od společnosti EKOKOM závisí na hmotnosti vytříděného odpadu
a finanční náklady jsou zase přímo úměrné počtu
kontejnerů. Pokud byste měli zájem o zřízení
dalšího místa pro tříděný odpad nebo nějakou
organizační změnu, očekáváme vaše návrhy
nebo připomínky. Předem děkuji za pochopení
a podporu v této věci.

množství obalů uvedených na trh. Tyto peníze systém předává ve formě odměn obcím, a to podle
množství odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí.
Třídit odpad se tedy každé obci jednoznačně vyplácí.
Z celorepublikových průzkumů nicméně vyplývá, že
zatímco sběrná místa pro třídění odpadu jsou stále
dostupnější, skutečné využití občany zatím zaostává.
Změnu tohoto stavu má za cíl tříletá propagační
kampaň podporující třídění, která letos vstoupila do
své třetí fáze.
Symbolem ekologického a ekonomického naklá–
dání s obaly se od roku 2000 stal takzvaný Zelený
bod, dvě propletené zelené šipky do kruhu.
Tato značka na obalech výrobků spotřebiteli
říká, že za recyklaci obalu byl uhrazen finanční
příspěvek autorizované obalové společnosti EKOKOM. Koupě výrobku se Zeleným bodem proto
znamená, že prázdný obal patří do kontejneru
na tříděný odpad, aby jeho další cesta vedla
k novému využití a recyklaci.
EKO-KOM, a.s.
K tomuto kompromisnímu řešení došlo zejména
z toho důvodu, že místní komunikace u mostku
Na Rybníčku by nebyla schopna vydržet zatížení
obousměrnou dopravou všech zhruba 200 spojů
denně, které projíždějí po silnici I/9. Proto byly
vybrány pouze spoje pro ranní cestu do zaměstnání
a do škol. Dalším hlediskem bylo nalezení rozumné
hranice navýšení nákladů při zachování ceny jízdného a všech stávajících spojů. Změněné jízdní
řády vyvěsí přepravci s předstihem. Bude na nich
uvedena platnost do konce roku 2006, ale ihned
po zprovoznění nového mostu (v červenci) budou
přelepeny původními, v současné době platnými
jízdními řády.
Omlouváme se všem za vzniklé potíže a omezení
stávajícího komfortu, věříme, že nový most včetně
nových chodníků přinese obci i něco pozitivního
a těšíme se společně s vámi, až bude jeho výstavba
u konce.

za obec Líbeznice
Otakar Hlavín, starosta

/pokračování/

Kolik si přibližně za měsíc vyděláte?
Jak kdy. Jsou dny, kdy vydělám dvacet až padesát
korun, jindy je to třeba tři sta až tři sta padesát.
Měsíčně to vychází mezi tisícem až patnácti sty
korunami.

Kde spíte?
V létě je to pohoda, spím jak se říká „pod širákem“.
Většinou v Areálu zdraví nebo ve střídačce na

fotbalovém hřišti a když prší, tak pod mostem
u Obecního úřadu. V zimě to bývá horší, ale tento
rok mi bylo umožněno přespávat v domě služeb,
jsem tam moc rád, je tam teploučko. (smích)

A co hygiena?
To je horší, chodím se umývat a holit na benzínku v Líbeznicích a když mám víc peněz,
jezdím do Prahy Podolí /Dokončení na vedlejsí straně/

JAZZOVÁ ZAHRADA V NERATOVICÍCH
koná 7. 5. 2006. Vystoupí Ivan Mládek Band.
Jedna z největších sportovních akcí PÉTANQUE
TURNAJ „Čapek“ 8.května 2006 se koná již od
dopoledních hodin.

Do šesté sezóny vstupuje kulturní zařízení
v přírodě s názvem Jazzová zahrada. Najdeme
ji u hlavní silnice E 9 Praha-Mělník-Česká Lípa,
cca 13 km od kraje Prahy. Navštěvují ji občané
z Polabského regionu, z Prahy a okolí, ale i z míst
vzdálenějších. Na rozlehlém, téměř půlhektarovém
trávníku si můžete zasportovat dle vlastních nápadů,
anebo, po dohodě s majiteli, můžete po koncertě
i zůstat a na trávníku si postavit stan. Zájemci
o pétanque mají možnost zapůjčit si hrací koule.
Pro ty, kdo Jazzovou zahradu neznají, uvádíme
malé vysvětlení:
Zahrada je cosi jako obdoba německých
Jazzbiergarten, poskytuje prostory k relaxaci na slunci
i ve stínu.Částečně je zastřešena, takže menší nepřízeň
počasí není překážkou provozu. K romantickému
prostředí večer přispívá nejen osvětlení, ale i plápolající oheň. Zahrada skýtá návštěvníkům možnosti
kulturního i sportovního vyžití. V pátek a v sobotu
cca od 18.00 hodin se konají koncerty tradičního
jazzu, swingu nebo country muziky. Nadšenci

Zahrada nabízí výborné občerstvení - grilované
steaky a klobásy, zeleninu, dezerty a na objednávku i uzená selata a kýty. Kromě točeného piva
a kvalitních vín můžete ochutnat i speciální nápoj
zvaný „Jazzovice“.
Jazzová zahrada má pozoruhodnou atmosféru.
Jste sice přímo u hlavní silnice, ale tak daleko, že
slyšíte jen vzdálené šumění projíždějících motorových vozidel.
mohou samozřejmě také tančit. Pro rok 2006 jsou
připraveny dva jazzové festivaly:
Mezinárodní festival „XVIII. SALON
TRADIČNÍHO JAZZU“ je pořádán ve dnech 16.
a 17. června 2006 a jazzový festival „XVIII. JAZZ
VE KŘOVÍ“ je připraven na 2.září 2006.
Odpolední představení pro rodiny s dětmi se

Pohled do prodejny.

ŽIJTE ZDRAVĚ A ZAČNĚTE JÍDLEM
Vitall centrum je nedílnou součástí firmy Vitall
s.r.o., která vznikla v roce 1992. Firma Vitall
vyrábí a distribuuje v rámci velkoobchodu
i maloobchodu chlazené a nechlazené
produkty zdravé výživy a biopotravin.
Jedná se kromě jiného o produkty na bázi sóji,
Tofu přírodní i ochucenou, chlazené paštiky,

hotová jídla k ohřevu a další.
Kromě vlastních výrobků nabízíme
v rámci velkoobchodu i maloobc h o d u š i ro k ý s o r t i m e n t c h l a zeného i nechlazeného zboží
dalších producentů zdravé výživy,
biopotravin a doplňků z celé ČR
i zahraničí, bližší infor mace i
společnosti Vitall a sortimentu, který
nabízí naleznete na www.vitall.cz.
Vitall centrum je zaměřeno na provozování prodejny /a jídelny v rámci
pořádání akcí /se zdravou výživou a
bio potravinami, dále na programové
aktivit y v rámci přednáškového
sálu, přednášky, semináře, kurzy a kulturní
akce, vše zaměřeno na zdravý životní styl.
Naše nabídka sortimentu obchůdku a jídelny je
zaměřená na všechny zájemce o zdravý životní
st yl a také splňuje požadavky vegetariánů
a částečně i veganů. Naším zájmem je stále
doplňovat sor timent o novinky na trhu
a dále ho rozšiřovat dle vašich požadavků.
Věříme, že u nás nakoupíte zdravé a kvalitní

Letošní provoz Zahrady začíná 29. dubna 2006.
Od 17.30 hrají Steamboat Stompers s Tony
Brychem a nastává velký rej čarodějnic. Volíme
„Miss čarodějnici 2006“.

J. a A. Šilhavých, tel.: 315 682 370, 603 477 801
www.mujweb.cz/kultura/jazzovazahrada
potraviny nebo doplňky, a také si vyberete
témata v našich programových aktivitách.
V prodejně se zdravou výživou nabízíme široký
sortiment různých potravin, kosmetiky Veleda,
Tilia, Dědek Novy s.r.o., Dr. Popov, mnoho
druhů čajů, olejů - i aromaolejů, masážních, extra
virgine, ekologické čisticí a prací prostředky,
potraviny pro dietu Dia a bezlepkovou, preparáty MuDr. Josefa Jonáše a mnoho a mnoho
dalšího. Přijďte a uvidíte. Každé pondělí a středu
od 19 hodin se koná fitness cvičení. Přesný
seznam dalších zajímavých akcí je uveden na
www.vitallcentrum.cz.
Prodejna zdravé výživy Vitall Centrum, Revoluční
14, 250 64 Hovorčovice:,
pondělí, čtvrtek, pátek od 14 do 18 hod., úterý
od 14 do 17 hod., středa od 14 do 19 hod.
Ve dnech konání akcí je možno nakoupit
i v sobotu. Nákup v jiných než v prodejních
dobách je možný po dohodě na tel. 777 209
326. Je možné též dohodnout připravení náku–
pu do tašky. Kontakt: L, Tomanová, 283 930
572, 283
933 076.

ROK 2006 PLNÝ VÝROČÍ
V letošním
roce nás čeká hned několik oslav, obec slaví výročí 770
let od první písemné zmínky, místní sbor dobrovolných
hasičů zase 120 let od svého založení, nebo Základní
škola, která učí v současné budově již rovných padesát
let. O konání jednotlivých akcí u příležitosti těchto
výročí vás budeme včas informovat, vyvrcholením však
budou oslavy spojené s letošním posvícením ve dnech
9. a 10. září.
V dnešním příspěvku se zaměříme na výročí Základní
školy – 50 let v současné budově
Trochu z historie místního školství - první nalezená
zmínka o školní výuce dětí v Libeznicích je již z roku

1350. Nejdříve se učilo ve školní chalupě č. 53, která
stávala při hřbitovní zdi starého kostela. Byla zbořena
v roce 1880. Další budovou byla již nám dobře známá
„stará škola“, č. p. 142, kde je dnes Obecní knihovna
a lékár na. V let ech 1899 až 1904 měla š kola
v Líbeznicích průměrně 688 žáků, toto množství dětí
se již nikdy neopakovalo. V letech 1954 a 1956 byla
postavena nynější budova základní školy podnikem
Armabeton a líbeznickými občany, nákladem 6 milionů
korun a slavnostní předání obci bylo 16. září 1956.
Školní rok 1956 byl tedy zahájen již v této nové budově.
V zahajovacím roce měla škola 436 žáků, 14 tříd, školní
obvod zahrnoval obce Líbeznice, Hovorčovice, Měšice,
Zlonín, Kojetice, Předboj, Bašť, /Pokrač. na další straně/

JAK JE TO DOOPRAVDY...
do bazénu, kde se perfektně vykoupu. Tuhle plovárnu navštěvuji od svých osmnácti let, moc se
mi tam líbí.

Jak a kde se stravujete?
Na teplé jídlo chodím do „dřeváku“ naproti
večerce, jsou tam na mě hodní a moc mi tam
chutná. Hlavně mě odsud nevyhánějí jako
v jiných místních restauracích. Vím, že mám na
sobě špinavé věci a asi také zrovna nevoním, ale
jsem prostě v práci tak jako jiní, kteří také chodí
do restaurace v montérkách. Na zaplacení mám
stejně jako oni, chci se jen najíst, zaplatit a jít zas

Stavba současné budovy školy

Dokončená hrubá stavba

/dokončení/

dělat svoji práci. Po takovém vyhazovu se cítím
dost špatně a nevím, co si mám myslet.

Do restaurace na náměstí, posedím s kamarády,
je to fajn.

Co oblečení?
Hodně věcí mi darují lidé z obce a pán z prodejny Řempo mi naposled daroval vojenské košile
a maskáčový komplet, z kterého mám radost.
Dává mi velké slevy na všechno a vždycky
dostanu dárek navíc. Oblečení mám dost, jen
nemám kde prát a nechci někoho obtěžovat,
takže hodně špinavé věci rovnou vyhodím.
A kam chodíte třeba o svátcích nebo o vánocích?

Máte nějaké přání?
Mám rád zvířata a chtěl bych pracovat v ZOO
v Praze. Chtěl bych si najít nějakou hodnou
kamarádku, mít svůj byt, postel a koupit si třeba
televizor…
Už budu muset jít, ve čtyři zavírají sběrnu a já
si tam musím odvézt kárku. Nechávám si jí tam
přes noc, aby se mi neztratila. To by byl můj
konec. Tak zatím nashledanou…

Lída Žemberyová
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2005
Při ohlédnutí za loňským rokem zjistíme, že
daňové příjmy obce oproti předchozímu roku opět
vzrostly a při srovnání s rokem 2003 je zřetelné,
že ekonomika České republiky je na vzestupu.
V absolutních číslech se příjmy blíží těm, které
měla obec k dispozici před změnou zákona
o rozpočtovém určení daní. Pokud srovnáme
příjmy na 1 obyvatele očištěné o inflaci (v cenové
úrovni roku 2005), pak již srovnání tak optimisticky nevyznívá.
Přesto má obec pro tento rok připravené vlastní
prostředky, nezbytné pro finanční spoluúčast na
akci „Rozšíření kapacity ČOV a dostavba kanalizace v obci“. Pro tuto akci podala obec žádost
o dotaci ze strukturálních fondů EU. Pokud by
tato žádost nebyla úspěšná, máme připravenou
další variantu, jak vybudovat alespoň určitý díl
chybějící části kanalizace s finanční pomocí
Krajského úřadu, podobně jako v severní části obce
v roce 2004. Pro rok 2006 má obec dále podanou
žádost o příspěvek na rekonstrukci dětského hřiště
Každý občan ČR vyprodukuje ročně zhruba 150
až 200 kilogramů odpadů. V celé republice to za
jediný rok představuje stěží představitelné množství
až 2 000 000 000 kilogramů, nebo-li 2 miliony tun
odpadů všeho druhu. Jak uniknout před odpadky,
jež jsou okolo stále více okolo nás? Recept je
snadný - třídit a tím odpad značně zredukovat.
Z analýzy domovních odpadů totiž plyne, že ve
200 kilogramech odpadů, které každý z nás ročně
vyprodukuje, je zhruba 30 kg papíru, 25 kg plastů,
15 kg skla, 5 kg kovů a asi 1,4 kg nápojových
kartonů. Všechny tyto suroviny lze znovu využít,
je-li odpad správně tříděn. A nadějnou zprávou je,
že množství vytříděného odpadu každý rok stoupá.
Tradiční surovinou, vhodnou k recyklaci, je papír.
Celulózové vlákno v něm obsažené je možné
využít až sedmkrát, v papírnách se přidává do
směsi na výrobu nového papíru. Recyklovaný
papír se používá na výrobu novin, lepenkových
krabic, toaletního papíru a podobně. Ještě vděčnější
surovinou je sklo, které lze používat prakticky
donekonečna. Z vytříděného a rozdrceného skla se

v Areálu zdraví, tak aby odpovídalo současným
požadavkům. Dále bychom rádi doplnili stromy
ve stromořadí podél silnice do Měšic a vysázeli
stromořadí podél cesty k Beckovu. Také na tuto
akci je podaná žádost o dotaci.
Letos také zahájíme opravy chodníků v severní
části Mírového náměstí a jejich vybudování ve
Zdibské ulici, kde chodník zcela chybí. Budeme se
snažit odstranit další bariéry na chodnících nejen
pro zdravotně postižené, ale i třeba pro maminky
s kočárky.
Rád bych Vás ještě požádal o důslednější třídění
využitelných složek odpadu. Zde vidím skutečně
prostor pro každého z nás, kterému není lhostejné budoucí životní prostředí. Pokud někdo
vyhodí do kontejneru pro tříděný odpad něco,
co tam evidentně nepatří, znehodnotí celý obsah
a ten pak bohužel skončí na skládce. V současné
době jsme, jako obyvatelé obce, schopni vytřídit
pouze asi 10% celkového množství odpadu

Po dlouhých jednání s Krajským úřadem
Středočeského kraje a dopravci došlo k těmto
dohodám:
å Doprava v úseku mezi budovou obecního úřadu
a divadlem bude pro veškerou dopravu uzavřena.
ç Až na výjimky (viz níže) nebude povolena
doprava ani přes mostek Na Rybníčku. V obou
směrech bude vyznačen zákaz vjezdu všech vozidel
a jeho porušení bude pokutováno.
é Objízdná trasa pro dálkovou dopravu bude
vedena přes obce Bašť a Klíčany

nejčastěji vyrábějí láhve na minerálky a pivo. Velkého
využití nalézají také plasty, které jsou zpracovávány
různými technologiemi podle druhu. PET lahve
se po rozemletí používají na výrobu koberců, netkaných textilií či jako výplň do spacáků a zimních
bund. Z plastových sáčků a tašek se vyrábějí různé
fólie a pytle. Odpadní polystyren je zase vhodný
k výrobě speciálních izolačních cihel používaných
ve stavebnictví. S recyklovanými směsnými plasty
se setkáváme v podobě U-ramp, stojanů na dopravní
značky, parkových laviček a odpadkových košů
či protihlukových stěn podél silnic. Z nápojových kartonů, které známe jako krabice od mléka
a džusů, se celulózová složka používá znovu
k výrobě papíru a zbylé složky slouží k ohřevu vody
a výrobě páry.
Stále více měst je zapojeno v systému EKO-KOM,
kter ý byl založen výrobci obalů a balených
výrobků roku 1997. Princip systému je jednoduchý. Společnost EKO-KOM, a.s. vybírá čtvrtletně
od výrobců, dovozců a plničů obalů poplatky za
è Objízdná trasa pro místní
dopravu bude vedena přes Měšice a křižovatku
v Hovorčovicích
ê Obyvatelé Líbeznic budou moci požádat s technickým průkazem svého osobního vozidla obecní
úřad o výjimku ze zákazu vjezdu k mostku Na
Rybníčku, aby nemuseli svými osobními vozidly
objíždět přes Měšice při cestě do školy, školky, na
poštu a podobně.
ë V ranních hodinách, mezi 5:00 a 8:00 bude
umožněn průjezd i vybraným autobusovým
spojům, které budou mít nadále obě zastávky podle
jízdního řádu. Spoje vypravované z Líbeznic však
pojedou pouze ze stanice Líbeznice I.
í Ostatní autobusové spoje pojedou po objízdné
trase přes Měšice. Pro tyto spoje bude zrušena zastávka Líbeznice II a bude u některých spojů nahrazena zastávkou U školy (pro spoje se vztahem ke
školnímu vyučování), u všech ostatních pak zastávkou U zdravotního střediska v Hovorčovické ul.

JAK JE TO DOOPRAVDY...

nějaké to železo. Podporu žádnou nedostávám,
nic jsem si nevyřídil. Dlouho jsem byl také
bez občanského průkazu, ale ten mi úřednice
z Obecního úřadu naštěstí zařídily a když mi
ho předávaly, radily mi, kde si zařídit podporu.
Zatím jsem se k tomu ale nedonutil. Rád bych si
vše zařídil letos, už mi hodně lidí řeklo, že jsem
už dávno mohl mít díky tomu více peněz.
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Na závěr mi dovolte Vám připomenout, že letos
oslavíme 770. výročí od prvního písemného záznamu o naší obci. Zastupitelstvo obce rozhodlo
o tom, že oslavy proběhnou v termínu líbeznic–
kého posvícení, ve dnech 9.–10. září 2006.

Otakar Hlavín, starosta

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JE EKOLOGICKÉ I EKONOMICKÉ

UZAVÍRKA PRŮJEZDU OBCÍ LÍBEZNICE
Na začátek letošního dubna je v plánu zahájení
výst avby nového mostu přes naši „řeku“
Makůvku (Líbeznický potok), jejímž investorem
je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Oprava mostu je
nevyhnutelná, neboť podle znaleckého posudku
je již dost vážně poškozen a hrozí jeho destrukce.
Po dobu výstavby, která má trvat do července,
budou změněny jízdní řády autobusových linek.

a jsem přesvědčen, že využitelných složek je v něm
mnohem více. Vždy, když jsou kontejnery zcela
plné a další vytříděný odpad opakovaně nepojmou, objednáváme další kontejner. Kontejnery na
plasty jsou již tři na každém stání. Ekonomicky
výhodné je, jsou-li před vyprázdněním kontejnery
téměř plné, neboť příspěvek od společnosti EKOKOM závisí na hmotnosti vytříděného odpadu
a finanční náklady jsou zase přímo úměrné počtu
kontejnerů. Pokud byste měli zájem o zřízení
dalšího místa pro tříděný odpad nebo nějakou
organizační změnu, očekáváme vaše návrhy
nebo připomínky. Předem děkuji za pochopení
a podporu v této věci.

množství obalů uvedených na trh. Tyto peníze systém předává ve formě odměn obcím, a to podle
množství odpadu, které jejich obyvatelé vytřídí.
Třídit odpad se tedy každé obci jednoznačně vyplácí.
Z celorepublikových průzkumů nicméně vyplývá, že
zatímco sběrná místa pro třídění odpadu jsou stále
dostupnější, skutečné využití občany zatím zaostává.
Změnu tohoto stavu má za cíl tříletá propagační
kampaň podporující třídění, která letos vstoupila do
své třetí fáze.
Symbolem ekologického a ekonomického naklá–
dání s obaly se od roku 2000 stal takzvaný Zelený
bod, dvě propletené zelené šipky do kruhu.
Tato značka na obalech výrobků spotřebiteli
říká, že za recyklaci obalu byl uhrazen finanční
příspěvek autorizované obalové společnosti EKOKOM. Koupě výrobku se Zeleným bodem proto
znamená, že prázdný obal patří do kontejneru
na tříděný odpad, aby jeho další cesta vedla
k novému využití a recyklaci.
EKO-KOM, a.s.
K tomuto kompromisnímu řešení došlo zejména
z toho důvodu, že místní komunikace u mostku
Na Rybníčku by nebyla schopna vydržet zatížení
obousměrnou dopravou všech zhruba 200 spojů
denně, které projíždějí po silnici I/9. Proto byly
vybrány pouze spoje pro ranní cestu do zaměstnání
a do škol. Dalším hlediskem bylo nalezení rozumné
hranice navýšení nákladů při zachování ceny jízdného a všech stávajících spojů. Změněné jízdní
řády vyvěsí přepravci s předstihem. Bude na nich
uvedena platnost do konce roku 2006, ale ihned
po zprovoznění nového mostu (v červenci) budou
přelepeny původními, v současné době platnými
jízdními řády.
Omlouváme se všem za vzniklé potíže a omezení
stávajícího komfortu, věříme, že nový most včetně
nových chodníků přinese obci i něco pozitivního
a těšíme se společně s vámi, až bude jeho výstavba
u konce.

za obec Líbeznice
Otakar Hlavín, starosta

/pokračování/

Kolik si přibližně za měsíc vyděláte?
Jak kdy. Jsou dny, kdy vydělám dvacet až padesát
korun, jindy je to třeba tři sta až tři sta padesát.
Měsíčně to vychází mezi tisícem až patnácti sty
korunami.

Kde spíte?
V létě je to pohoda, spím jak se říká „pod širákem“.
Většinou v Areálu zdraví nebo ve střídačce na

fotbalovém hřišti a když prší, tak pod mostem
u Obecního úřadu. V zimě to bývá horší, ale tento
rok mi bylo umožněno přespávat v domě služeb,
jsem tam moc rád, je tam teploučko. (smích)

A co hygiena?
To je horší, chodím se umývat a holit na benzínku v Líbeznicích a když mám víc peněz,
jezdím do Prahy Podolí /Dokončení na vedlejsí straně/

JAZZOVÁ ZAHRADA V NERATOVICÍCH
koná 7. 5. 2006. Vystoupí Ivan Mládek Band.
Jedna z největších sportovních akcí PÉTANQUE
TURNAJ „Čapek“ 8.května 2006 se koná již od
dopoledních hodin.

Do šesté sezóny vstupuje kulturní zařízení
v přírodě s názvem Jazzová zahrada. Najdeme
ji u hlavní silnice E 9 Praha-Mělník-Česká Lípa,
cca 13 km od kraje Prahy. Navštěvují ji občané
z Polabského regionu, z Prahy a okolí, ale i z míst
vzdálenějších. Na rozlehlém, téměř půlhektarovém
trávníku si můžete zasportovat dle vlastních nápadů,
anebo, po dohodě s majiteli, můžete po koncertě
i zůstat a na trávníku si postavit stan. Zájemci
o pétanque mají možnost zapůjčit si hrací koule.
Pro ty, kdo Jazzovou zahradu neznají, uvádíme
malé vysvětlení:
Zahrada je cosi jako obdoba německých
Jazzbiergarten, poskytuje prostory k relaxaci na slunci
i ve stínu.Částečně je zastřešena, takže menší nepřízeň
počasí není překážkou provozu. K romantickému
prostředí večer přispívá nejen osvětlení, ale i plápolající oheň. Zahrada skýtá návštěvníkům možnosti
kulturního i sportovního vyžití. V pátek a v sobotu
cca od 18.00 hodin se konají koncerty tradičního
jazzu, swingu nebo country muziky. Nadšenci

Zahrada nabízí výborné občerstvení - grilované
steaky a klobásy, zeleninu, dezerty a na objednávku i uzená selata a kýty. Kromě točeného piva
a kvalitních vín můžete ochutnat i speciální nápoj
zvaný „Jazzovice“.
Jazzová zahrada má pozoruhodnou atmosféru.
Jste sice přímo u hlavní silnice, ale tak daleko, že
slyšíte jen vzdálené šumění projíždějících motorových vozidel.
mohou samozřejmě také tančit. Pro rok 2006 jsou
připraveny dva jazzové festivaly:
Mezinárodní festival „XVIII. SALON
TRADIČNÍHO JAZZU“ je pořádán ve dnech 16.
a 17. června 2006 a jazzový festival „XVIII. JAZZ
VE KŘOVÍ“ je připraven na 2.září 2006.
Odpolední představení pro rodiny s dětmi se

Pohled do prodejny.

ŽIJTE ZDRAVĚ A ZAČNĚTE JÍDLEM
Vitall centrum je nedílnou součástí firmy Vitall
s.r.o., která vznikla v roce 1992. Firma Vitall
vyrábí a distribuuje v rámci velkoobchodu
i maloobchodu chlazené a nechlazené
produkty zdravé výživy a biopotravin.
Jedná se kromě jiného o produkty na bázi sóji,
Tofu přírodní i ochucenou, chlazené paštiky,

hotová jídla k ohřevu a další.
Kromě vlastních výrobků nabízíme
v rámci velkoobchodu i maloobc h o d u š i ro k ý s o r t i m e n t c h l a zeného i nechlazeného zboží
dalších producentů zdravé výživy,
biopotravin a doplňků z celé ČR
i zahraničí, bližší infor mace i
společnosti Vitall a sortimentu, který
nabízí naleznete na www.vitall.cz.
Vitall centrum je zaměřeno na provozování prodejny /a jídelny v rámci
pořádání akcí /se zdravou výživou a
bio potravinami, dále na programové
aktivit y v rámci přednáškového
sálu, přednášky, semináře, kurzy a kulturní
akce, vše zaměřeno na zdravý životní styl.
Naše nabídka sortimentu obchůdku a jídelny je
zaměřená na všechny zájemce o zdravý životní
st yl a také splňuje požadavky vegetariánů
a částečně i veganů. Naším zájmem je stále
doplňovat sor timent o novinky na trhu
a dále ho rozšiřovat dle vašich požadavků.
Věříme, že u nás nakoupíte zdravé a kvalitní

Letošní provoz Zahrady začíná 29. dubna 2006.
Od 17.30 hrají Steamboat Stompers s Tony
Brychem a nastává velký rej čarodějnic. Volíme
„Miss čarodějnici 2006“.

J. a A. Šilhavých, tel.: 315 682 370, 603 477 801
www.mujweb.cz/kultura/jazzovazahrada
potraviny nebo doplňky, a také si vyberete
témata v našich programových aktivitách.
V prodejně se zdravou výživou nabízíme široký
sortiment různých potravin, kosmetiky Veleda,
Tilia, Dědek Novy s.r.o., Dr. Popov, mnoho
druhů čajů, olejů - i aromaolejů, masážních, extra
virgine, ekologické čisticí a prací prostředky,
potraviny pro dietu Dia a bezlepkovou, preparáty MuDr. Josefa Jonáše a mnoho a mnoho
dalšího. Přijďte a uvidíte. Každé pondělí a středu
od 19 hodin se koná fitness cvičení. Přesný
seznam dalších zajímavých akcí je uveden na
www.vitallcentrum.cz.
Prodejna zdravé výživy Vitall Centrum, Revoluční
14, 250 64 Hovorčovice:,
pondělí, čtvrtek, pátek od 14 do 18 hod., úterý
od 14 do 17 hod., středa od 14 do 19 hod.
Ve dnech konání akcí je možno nakoupit
i v sobotu. Nákup v jiných než v prodejních
dobách je možný po dohodě na tel. 777 209
326. Je možné též dohodnout připravení náku–
pu do tašky. Kontakt: L, Tomanová, 283 930
572, 283
933 076.

ROK 2006 PLNÝ VÝROČÍ
V letošním
roce nás čeká hned několik oslav, obec slaví výročí 770
let od první písemné zmínky, místní sbor dobrovolných
hasičů zase 120 let od svého založení, nebo Základní
škola, která učí v současné budově již rovných padesát
let. O konání jednotlivých akcí u příležitosti těchto
výročí vás budeme včas informovat, vyvrcholením však
budou oslavy spojené s letošním posvícením ve dnech
9. a 10. září.
V dnešním příspěvku se zaměříme na výročí Základní
školy – 50 let v současné budově
Trochu z historie místního školství - první nalezená
zmínka o školní výuce dětí v Libeznicích je již z roku

1350. Nejdříve se učilo ve školní chalupě č. 53, která
stávala při hřbitovní zdi starého kostela. Byla zbořena
v roce 1880. Další budovou byla již nám dobře známá
„stará škola“, č. p. 142, kde je dnes Obecní knihovna
a lékár na. V let ech 1899 až 1904 měla š kola
v Líbeznicích průměrně 688 žáků, toto množství dětí
se již nikdy neopakovalo. V letech 1954 a 1956 byla
postavena nynější budova základní školy podnikem
Armabeton a líbeznickými občany, nákladem 6 milionů
korun a slavnostní předání obci bylo 16. září 1956.
Školní rok 1956 byl tedy zahájen již v této nové budově.
V zahajovacím roce měla škola 436 žáků, 14 tříd, školní
obvod zahrnoval obce Líbeznice, Hovorčovice, Měšice,
Zlonín, Kojetice, Předboj, Bašť, /Pokrač. na další straně/

JAK JE TO DOOPRAVDY...
do bazénu, kde se perfektně vykoupu. Tuhle plovárnu navštěvuji od svých osmnácti let, moc se
mi tam líbí.

Jak a kde se stravujete?
Na teplé jídlo chodím do „dřeváku“ naproti
večerce, jsou tam na mě hodní a moc mi tam
chutná. Hlavně mě odsud nevyhánějí jako
v jiných místních restauracích. Vím, že mám na
sobě špinavé věci a asi také zrovna nevoním, ale
jsem prostě v práci tak jako jiní, kteří také chodí
do restaurace v montérkách. Na zaplacení mám
stejně jako oni, chci se jen najíst, zaplatit a jít zas

Stavba současné budovy školy

Dokončená hrubá stavba

/dokončení/

dělat svoji práci. Po takovém vyhazovu se cítím
dost špatně a nevím, co si mám myslet.

Do restaurace na náměstí, posedím s kamarády,
je to fajn.

Co oblečení?
Hodně věcí mi darují lidé z obce a pán z prodejny Řempo mi naposled daroval vojenské košile
a maskáčový komplet, z kterého mám radost.
Dává mi velké slevy na všechno a vždycky
dostanu dárek navíc. Oblečení mám dost, jen
nemám kde prát a nechci někoho obtěžovat,
takže hodně špinavé věci rovnou vyhodím.
A kam chodíte třeba o svátcích nebo o vánocích?

Máte nějaké přání?
Mám rád zvířata a chtěl bych pracovat v ZOO
v Praze. Chtěl bych si najít nějakou hodnou
kamarádku, mít svůj byt, postel a koupit si třeba
televizor…
Už budu muset jít, ve čtyři zavírají sběrnu a já
si tam musím odvézt kárku. Nechávám si jí tam
přes noc, aby se mi neztratila. To by byl můj
konec. Tak zatím nashledanou…

Lída Žemberyová
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ROK 2006 PLNÝ VÝROČÍ - pokračování...
Sedlec a Bořanovice. V průběhu prvních let provozu počty žáků ve škole vzrůstají, v roce 1961 se
zde učilo 565 žáků v 17 třídách. V roce 1986/87
je na škole 19 tříd a celkem 646 žáků, což je

v historii této budovy vůbec nejvyšší počet.
Dnes je ZŠ určena žákům I. a II. stupně a vyučuje
se zde podle vzdělávacího programu Národní
škola. Její součástí jsou třídy se speciálním
zaměřením, družina a školní jídelna.

SELSKÝ DVŮR – NON STOP V NOVÉM KABÁTĚ
Restaurace „V zatáčce“ prošla v minulých dnech
rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí. Srdečně vás touto
cestou zveme k posezení v nové, útulnější restauraci, která mimo jiné nabízí větší výběr hotových

VKSV s použitím materiálu
z historie ZŠ

obědů od 48 Kč. Dále připravujeme otevření nové
letní zahrádky ve dvoře.
Těšíme se na vaší návštěvu.

Martin Srp a kolektiv

ZE ŽIVOTA LÍBEZNICKÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané, rádi bychom také přispěli
do Zpravodaje malým článkem, abychom vám
představili alespoň část z naší činnosti.
I když je teprve březen, máme již za sebou řadu
výjezdů. První směřoval do Hovorčovic k požáru
chaty. Za několik dní jsme do této obce jeli opět,
tentokrát zde hořel rodinný domek. Kromě požárů
domů či chat také zasahujeme při oblevách, které
mají za následek vodu v místech, kde by být
neměla. Nejčastěji jsou to zaplavené sklepy rodinných domků. Únorová obleva zasáhla novou
výstavbu v lokalitě pod čističkou, ulici U Cihelny
a postihla také další líbeznické občany. Největší
rozsah záplav byl ve zmíněné ulici U Cihelny.
V prohlubních přilehlých polí

INZERCE

se začala vytvářet jezera, kam se stahovala díky sklonu terénu voda, a ta pro
neustálé přitékání další začala přetékat a zaplavovat přilehlé rodinné domky. Rozsah záplavy zde
byl tak velký, že jsme už nestihli zasáhnout v ulici
Bořanovické, u statku Brodských, kam se voda
stahovala z Beckovských polí, což nás
velice mrzí. Po zvládnutí záplavy na
místě, kde jsme se v tu chvíli nacházeli, jsme byli přesvědčeni, že už je po
problému a jeli na výpomoc do Zdib.
Rádi bychom t aké touto cestou
poděkovali členům rodiny z č. p.
482, kteří byli velice laskaví a ve
večerních hodinách nám přinesli teplé
občerstvení.

členové hasičského sboru Líbeznice

CO DĚLAJÍ MÍSTNÍ SKAUTI V ZIMĚ?
ZIMNÍ VÝPRAVA NA RANČ W - Trampský
srub Ranč W se nachází v Podkrkonoší u jedné
z nejstudenějších řek v Čechách s názvem Kamenice.
Každoročně je cílem několikerých výprav malých
i velkých skautů. Naposledy si udělali třídenní
výlet na toto místo nejstarší ze skautů – roveři.
Jak je již dlouholetou tradicí, dojeli vlakem na zastávku Spálov, která se nachází přibližně 15 minut
z Železného Brodu směrem na Tanvald. Od zastávky vlaku na Ranč W se jde asi 45 minut po
uzounké lesní cestě vedoucí na příkrém kopci. Není
zde elektřina a skauti si v tomto srubu sami vaří,
topí v kamnech a zabývají se zábavnými činnostmi
v okolí přilehlé řeky a místních lesů. Nejzajímavější
činností z této poslední výpravy byla stavba zimní
sauny. Sauna se velice povedla a určitě bude tento
zážitek patřit k těm, na které se jen tak nezapomíná.
Čas se zde tráví nejčastěji hrou na kytary, chozením
na kratší i delší tůry a hraním nejrůznějších her. Na
Ranč W všichni
skauti rádi jezdí
také díky krásné
okolní přírodě, ve
které se vyskytuje
další množství pozitivních příležitostí
k různým činnostem.

Pavlína
Černohorská ml.
Stavba sauny na Ranči W.

číslo 2

•

Dalším člověkem, na kterého jsme se tentokrát
v našem seriálu zaměřili, je muž, kterého vídáme
na různých místech v obci. Neodmyslitelně
k němu patří kárka se sběrem. Vydělává si tak na
skromné živobytí. Právě s tímto člověkem vám
přinášíme dnešní rozhovor.

Jak dlouho žijete v Líbeznicích?
Odmalička. Narodil jsem se v Brandýse nad
Labem a spolu s rodiči a starším bratrem jsme
bydleli v ulici U Rybníčka.

Jak se stalo, že jste dnes bezdomovcem a jak
dlouho to trvá?
V mých šesti letech mi zemřel tatínek, maminka
v patnácti. Od té doby se o mě staral starší bratr
Vašek, kterému dokonce kvůli tomu zkrátili i
vojenskou službu. Dům po rodičích jsme prodali a od té doby jsem bydlel v bytovce v ulici
Mělnická spolu s ním a jeho ženou. Když bratr

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

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám
z Al, Cu, ZnFe a TiZn
• Materiál k odběru na počkání •
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těžce onemocněl, byl
jsem ho v nemocnici
navštívit. Řekl mi tam,
že je nutné přepsat byt na mě. Domluvili jsme
se tedy, že to sepíšeme, až se vrátí z nemocnice
domů. Bohužel se už nevrátil. Švagrová byla od
toho okamžiku jako vyměněná, chtěla, abych jí
platil určitou sumu za lůžko bez nároku na praní
nebo vaření, což bylo předtím naopak. Vzájemné
vztahy se začaly vyostřovat a po několika hádkách
a vzájemném napadání jsem nakonec z tohoto
bytu odešel. Co bylo dál už si přesně nepamatuji,
vím jen, že poté byl byt prodán a já zůstal tam,
kde jsem dnes. Už to bude přibližně patnáct let.

JAN STŘECHA

Pracoval jste někdy někde?
Samozřejmě, od svých patnácti do dvaadvaceti
jsem pracoval v Plastimatu v Měšicích a potom
v Řempu Pakoměřice jako dělník. Dnes, když se
ptám někde na práci, odmítají mne s tím, že mají

Dětem se akce líbila...

FESTIVAL MODERNÍ MAGIE A

nadstav a ať se zeptám za měsíc.

Jak a čím se tedy živíte, dostáváte nějakou podporu?
Chodím se sběrem. Lidé a firmy zde v obci na
mne myslí a schovávají mi papír a někdy dají také
/Pokrač. na straně 4/

Nejmenší děti při jedné ze soutěží stavěly komín z kostek a házely míčky.
Rodiče měli běžecký štafetový závod s dětmi na ramenech. Mezi soutěžemi
celý sál vířil v reji při
hudební produkci.
V silné konkurenci masek
– ber ušky, princezny,
muchomůrky, Rumcajse,
COUNTRY - DECH - FEST
Cipíska, t ygříka, vodLÍBEZNICE 2006
níka – zvítězila maska
„malého kominíčka“ alias
Na
j
i
n
é m m í s t ě Z p ravo d a j e p í š e m e
Maruška Friedrichová,
o
výročích,
které letos proběhnou v naší
která si odnesla domů
obci
a
oslavách
s nimi spojenými. První
dort za pr vní místo.
akcí u př íležitosti 770 let od pr vní
písemné zmínky o Líbeznicích bude counZa 2 hodiny strávené
try – dechový festival, který proběhne
v karnevalovém reji si
v Areálu zdraví 27. května 2006. Tuto
domů všichni odnášeli
akci pro vás připravují kulturní výbor OÚ
plno zážitků a pěkných
Líbeznice, Obecní policie a místní spolky
vzpomínek . Všechny,
zahrádkářů a baráčníků. O účinkujících
kterým se karneval líbil,
a programu budete včas informováni,
ale i ostatní, kterým to
jak už bývá zvykem prostřednictvím
tentokráte nevyšlo, zveme
plakátů, a před akcí samotnou také obecVítězná maska
na akci příští, kterou bude
ním rozhlasem. Ještě bychom rádi předem
DĚTSKÝ DEN 2006.
- kominíček Marušky
poděkovali sponzorům a všem ostatním,
Friedrichové.
Milana Svobodová a VKSV
kteří se budou na přípravách i samotném
průběhu jakkoli podílet a co nejsrdečněji
zveme všechny spoluobčany k návštěvě této
ZDENĚK IZER V LÍBEZNICÍCH
jedinečné akce.

Jako tradičně v předchozích letech, tak i letos se konal v základní škole
dětský karneval. Akci pořádal kulturní výbor společně s místními baráčníky
a zahrádkáři. Poděkování patří také vedení ZŠ za umožnění konání karnevalu v prostorách tělocvičny. Akce proběhla v
nádherné atmosféře plné úsměvů více než šedesáti
dětí, které na akci se svým doprovodem přišly. O
perfektní program plný soutěží a her se postarali
dva klauni - alias paní Kočová z Mělníka se svými
pomocníky. Atmosféru karnevalu dokreslovala výzdoba tělocvičny a nápadité masky pořadatelů, vstupenky prodávala „Červená Karkulka“ a lístky do
tomboly „Vodník“. Každé dítě dostalo při vstupu
malou pozornost a občerstvení.

• Úprava na míru pro různé užití •

•

JAK JE TO DOOPRAVDY...

DĚTSKÝ KARNEVAL V LÍBEZNÍCÍCH

/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, titanzinkové, pozinkové a jiné střešní krytiny, tabule a pásy
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31. března a 1. dubna se do Líbeznic sjedou iluzionisté z celé Evropy. Na dnes již prestižním mezinárodním festivalu moderní magie s názvem „Velká cena Divadla kouzel“ poměří své kouzelnické umění v pěti
veřejnosti přístupných představeních několik desítek našich a zahraničních mágů. V závěrečném sobotním
galaprogramu od 19.00 hod. budou vítězům ceny tradičně předávat populární
osobnosti našeho kulturního a společenského života.
Další jedinečnou příležitost budete mít ve čtvrtek 6. dubna v 19.00 hod., kdy
se v Divadle kouzel odehraje slavnostní premiéra nového zábavného pořadu
našeho „spoluobčana“ Zdeňka Izera a jeho partnera Petra Freunda s názvem
„Dnes vás baví holohlaví!“. Čeká na vás zkrátka gejzír skvělé zábavy a těžký
útok na vaši bránici. Vstupenky jsou již dnes pro vás připraveny v předprodeji
přímo v divadle nebo v restauraci U kouzelníka. V Divadle kouzel se
můžete samozřejmě i v letošním roce těšit na různá kouzelnická představení.
Pilotním pořadem je již druhou sezónu úspěšná show pro celou rodinu
„Magická esa“, kde se můžete těšit na nejlepší velké „copperfieldovské“ iluze
a přední české modelky. Aktuální informace o programu divadla vždy naleznete
na www.divadlokouzel.cz.

POZVÁNKA NA AKCE

TURISTICKÝ POCHOD
POVODÍM MRATÍNSKÉHO
POTOKA
Sokol Líbeznice, ZO ČZS Líbeznice,
Přátelé místní historie, knihovna
Třeboradice a knihovna Líbeznice zvou
na turistickou akci, která se bude konat
v sobotu 22. dubna, start v Areálu zdraví
v Líbeznicích v 8.30 – 9.00 hodin. Budete
mít možnost navštívit i zámek v Měšicích
a kostel sv. Víta v Kojeticích s odborným
výkladem. Podrobnější informace najdete
na stránkách www.pochod.unas.cz
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