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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 •

Dne 4. března se konala Výroční členská schůze ZO Českého svazu zahrádkářů 
v Líbeznicích za účasti třiceti členů a pěti hostů. Po zahájení předsedou ZO 
přítelem Durčou předvedly děti z MŠ Líbeznice své vystoupení a byly 
předneseny zprávy funkcionářů – jednatelky, pokladní a gratulantky, ve kterých 
byla zhodnocena činnost v roce 2005. Dále byl projednán plán práce na rok 
2006. Protože Zpravodaj čtou i občané, kteří nejsou členy ZO ČSZ, předkládáme 
náš plán činnosti také jim a doufáme, že se našich akcí rádi zúčastní.
Společenské večery s bohatou tombolou se budou konají 20. května 

a 11. listopadu 2006. Jednodenní 
zájezd na výstavu lilií v Rakovníku 
a návštěva obnoveného Památníku 
a růžového 
s a d u 
v Lidicích 
b u d e 
v sobotu 
8. července 
2006.
V  r á m c i 
posvícen-

ských trhů ve dnech 9. a 10. 

září bude uskutečněna výstava ovoce, zeleniny a květin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu. Ke spolupráci jsou pozvány také ZO ČSZ v Bašti a Kojeticích. 
Budeme spolupracovat také při organizování karnevalu dětí a při dětském dnu. 
Další informace o naší činnosti  a akcích jsou zveřejňovány v naší vývěsní 
skříňce, kde naleznete vše potřebné.
Z hostí, kteří byli přítomni (přítel Moravec ze ZO ČSZ Kojetice, přítel Dubeň 
za územní radu ČZS, pan Polakovič za Hasičský sbor a rychtář Obce baráčníků 
Fr. Košina) nás velice potěšila přítomnost starosty Líbeznic pana Hlavína. 
Věříme, že náš návrh spolupráce na úpravě zeleně v obci přinese své ovoce. 
Slova pana starosty o tom, že ho těší bohatá činnost organizací v obci, udělala 
radost všem přítomným členům ZO ČSZ Líbeznice.

D. Vrabcová, jednatelka ZO ČSZ Líbeznice

LÍBEZNIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI DNES

INZERCE

Pronajmu pokoj v novém řadovém 
domě v Bášti od konce května 1–2 os, 
preferuji fi rmu po–pá. Cena dohodou. 
J. Kovařinská - 777829969

• dlažba & obklady /exteriér, interiér/
• plovoucí podlahy
• bazénová & terasová dlažba
• !BAZÉNOVÉ LEMY! /bílý umělý pískovec/
• doprava zboží až k vám domů
• profesionální pokládka /dlažby, obkladů, 
   bazénových lemů, plovoucích podlah/

Přijďte se k nám třeba jen poradit...

TERRA
!! pro vás nová vzorkovna !!

KOSTELEC NAD LABEM,
T.G.Masaryka 251

Tel./fax: 326 981 606, mobil: 775 177 475
Po–Pá: 8,30–11,30; 14,00–18,00
So: 8,30–11,30  Ne - po telefonu

Ještě v 19. století většina lidí neměla volební právo. Zájem venkovského obyvatelstva o politiku 
byl nepatrný. Na vesnici se nekonaly přímé volby poslanců, jen v obecních výborech byly volby 
volitelů, kteří jeli do Prahy volit, odevzdali hlasy pro kandidáty. 20. prosince 1894 se zúčastnili 
dva zdejší volitelé voleb v Praze.
Roku 1906 byl ve Vídni přijat zákon o všeobecném, rovném, tajném, přímém hlasovacím právu, 
podle něhož se konaly volby do vídeňské Říšské rady roku 1907. Již tehdy musely Obecní úřady 
vystavit seznamy voličů. Nebyly však mezi nimi ženy, ty byly z voleb vyloučeny předem. Účast 
na volbách nebyla povinná. Roku 1911 se volilo a poté byla devítiletá přestávka.
18. dubna roku 1920 byly první volby do Národního shromáždění Československé republiky. 
Voličů bylo v Líbeznících 641, nedostavilo se 73. Hlasy byly dány devíti stranám, nejvíce získala 
Sociální demokracie, a to 295. Na podzim, 16. 10. 1927 proběhly volby do obecního zastupitelstva 
a dopadly takto: Domovina 3, Národní socialisté 2, Komunisté 6, Národní demokraté s agrárníky 
4, Sociální demokraté 1, Živnostníci 2, což se rovnalo 18 mandátům. 

(Zdroj: Letopisy obce Líbeznic, str. 175 – 177)

Od začátku dubna začala nejrozsáhlejší rekon-
strukce na komunikacích v obci – rekon-
strukce mostu na silnici I/9 mezi prodejnou 
potravin a Obecním úřadem a s tím spojená 
celková uzavírka průjezdu obcí pro veškerou 
tranzitní dopravu. Toto nezbytné opatření 
se dotklo každého z nás a aby jeho dopady 
byly co nejmenší, začal Obecní úřad vydá-
vat pro místní občany výjimky k průjezdu 

po můstku za Divadlem kouzel, kde byla 
instalována dopravní značka zákazu vjezdu, 
aby se zamezilo projíždění tranzitní dopravy 
přes obec. Objízdné trasy byly stanoveny přes 
Bašť a Měšice. Samozřejmě se našlo mnoho 
neukázněných řidičů, kteří se pokusili projet 
tímto zákazem vjezdu. Měli ale smůlu, pokuty 
za tyto přestupky skončily v obecním nebo 
státním rozpočtu. 
Proč se ale tento most vlastně opravovuje? 
Připomeňme si ve zkratce jeho historii. Byl 
vybudován koncem 18. století na tehdejší 
císařské silnici, která procházela Líbeznicemi. 
Od té doby nebyl nijak významně rekon-
struován ani opravován, pouze se jeho vozovka 
změnila z kamenité na asfaltový povrch 
a přibylo zábradlí oddělující chodník od 
vozovky. Postupem času docházelo v souvis-
losti se zvyšováním dopravy k jeho postupné 
destrukci, které vyústilo k rozhodnutí majitele, 
tedy Ředitelství silnic a dálnic, že tento most 

zrekonstruuje. Vynořily se také otázky, zda 
by tato akce nemohla vyčkat těch pár let, než 
bude hotov obchvat obce, čímž by se zamezil 
průjezd tranzitní dopravy přes Bašť a Měšice. 
Podle průvodní zprávy k projektu rekonstrukce 
tomu tak být nemohlo, jelikož stavebně tech-
nický stav mostu byl již neudržitelný do té 
míry, že nutná rekonstrukce byla požadovaná 
do roku 2007.         Radek Kraus

HISTORIE VOLEB V LÍBEZNICÍCH

REKONSTRUKCE MOSTU V LÍBEZNICÍCH

 V Měšicích, obci která s námi sousedí, 
se nachází rokokový zámek s prvky klas-
icismu, který si nechal postavit F. A. Nostic, 
jeden z nejvýznamnějších můžů 18. století. 
Rokokových zámků se do současnosti docho-
valo jen velmi málo. 
 P lány vytvoř i l  vynika j íc í  archi t ekt 
A . H a f f e n e c k e r , 
p o d l e  n i c h ž 
v letech 1780–90 
byla monumentální 
stavba realizována. 
(Haffeneckerovým 
d í l em j e  rovněž 
i pražské Stavovské 
divadlo). 
 Vnitřní výtvarná 
v ý zdob a  z ámku 
je dílem J. Hagera 
(hlavní sál v 1. patře), 
V. Ambrozziho a P. 
Prachnera (zámecká 

kaple sv. Alžběty Durinské). Z kaple jsou dnes 
zachovány jen fragmenty - původně zaujímala 
část přízemí a 1. patra v západní části hlavní 
budovy.
 V západním křídle bylo také v 1. patře 
zámecké divadlo, které již neexistuje. K zají-
mavostem patří, že v letech 1776–1785 působil 

u Nosticů jako vychovatel 
Josef Dobrovský. V roce 
1775 zde Dr. Jan Tadeáš 
Klinkoš vztyčil první hro-
mosvod v Čechách.
 V  roce  1774  by ly  na 
budovu  z ámku  i n s t a -
l o v á ny  v ě ž n í  h o d i ny 
p raž ským k rá l ov ským 
hodinářem Sebastiánem 
Londenspergerem. Ten je 
rovněž autorem unikátních 
věžních hodin, umístěných 
n a  r adn i c i  p r a ž sk ého 
židovského města. 

 Hodiny měšického zámku jsou stále na 
původním místě. Pro svou vyjímečnost byly 
zapsány do “Ústředního seznamu kulturních 
památek" a Zastupitelstvo obce Měšice v čele 
s tehdejší paní starostkou Novákovou rozhodlo 
o jejich zrestaurování. Částka na obnovu byla 
v r. 2001 vyčíslena na 420 000 Kč. 

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři turistické akce „5. ročníku 
Vejšlapu povodím Mratínského potoka“ 
děkují touto cestou všem, kteří se podí-
leli jakýmkoliv způsobem na její přípravě 
a realizaci. Zvláště pak Obecní policii, 
která vzorně zajistila bezpečný přechod 
přes komunikace. Akce se zúčastnilo 279 
turistů.

Organizační výbor 

Zámek Měšice a slavnostní spuštění zrestaurovaných unikátních věžních hodin.

Původní most... ...a probíhající rekonstrukce.

/Pokrač. na straně 4/

Máte zájem o nejčerstvější informace z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v obci?
Není nic jednoduššího, pošlete svou e-mailovou adresu na obec@libeznice.cz
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Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás ve stručnosti informoval 
o nejnovějších událostech souvisej ících 
s životem naší obce.
Z našich letošních žádostí o dotace byla 
neúspěšná ta, v níž jsme žádali Krajský úřad 
o příspěvek na výsadbu nové aleje od školy 
směrem k Měšicům. Ve hře je ještě žádost 
o poskytnutí finančních prostředků v rámci 
Programu péče o krajinu na vysázení aleje 
podél polní cesty vedoucí k háji Beckov.
Částečně jsme uspěli se žádostí o dotaci na 
rekonstrukci dětského hřiště v Areálu zdraví. 
Obec dostane příspěvek ve výši 100 000 Kč 
místo požadovaných 320 000 Kč, vzhledem 
k počtu žádostí, které bylo třeba uspokojit. 
Zastupitelstvo obce již rozhodlo, že se obec 

bude podílet na této akci částkou 50 000 Kč
a rekonstrukce proběhne pravděpodobně 
o prázdninách. Součást í  akce bohužel 
nebude oplocení celého hřiště, neboť toto by 
spotřebovalo velkou část uvažované částky. 
Bude jen oddělen prostor mezi dětským a tré-
ninkovým basketbalovým hřištěm.
Během prázdnin proběhne také rekonstrukce 
všech WC v přízemí a prvním poschodí 
budovy Základní školy podle současných 
hygienických požadavků, v ceně 1,378 mil. Kč 
včetně DPH.
Podle posledního posouzení aktuálního stavu 
čistírny odpadních vod jsou dosavadní kon-
centrace znečištění v odtoku z ČOV velmi 
dobré, pokud právě nedojde k poruše na 
některém z čerpadel. Připojovaní dalších oby-
vatel ve větším měřítku je však již rizikové, 

protože může dojít ke zlomovému zhoršení 
v kvalitě vyčištěné vody. Do ČOV nyní 
přitéká průměrně 4350 m3 odpadních vod 
za měsíc. V současné době probíhá jednání 
s provozovatelem (Středočeské vodárny, a. s.)
o podmínkách, za kterých by př ípadně 
čistírnu převzal a uskutečnil rozšíření její 
kapacity tak, aby umožňovala dokončení celé 
kanalizace v obci. Obec by se přitom podí-
lela do výše příspěvků přijatých od investorů 
novostaveb. Další možností je získání dotace 
z některého z dotačních programů, do kterých 
se obec přihlásila se svými žádostmi. 

To je  prozat ím vše ,  pře j i  Vám kl idné 
a příjemné prožití letošního léta.

Otakar Hlavín, Váš starosta
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VÝTVARNÉ ÚMĚNÍ V LÍBEZNICÍCH

3

NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Nejst arš í  p ísemné zmínky o exis tenci 
Židů v Čechách jsou z 10. století. Patř í 
k aškenázskému, t j .  s tředoevropskému 
a východoevropskému kulturnímu okruhu. 
Počátek jejich přítomnosti se předpokládá již 
v době římské, kdy židovští kupci procházeli 
s obchodními karavanami přes naše území. 
 V Praze, městě pro nás nejbližším, vzniklo 
hned několik kupeckých osad. Píše o nich 
i kronikář Kosmas. 
  
Téměř do konce 19.  s to le t í  byl i  Židé 
soustředěni pouze ve větších městech. 
V roce 1793 se přistěhoval na pakoměřické 
panství ( Líbeznice byly součástí pako-
měřického panství) Jakob Stein, vinopalník 
a obchodník, rodina byla 10členná včetně 
domácího učitele. Usadil se v Líbeznicích.
 V Líbeznicích sídlila jedna z malých, ale 
kdysi samostatných židovských náboženských 
obcí. Proč tato komunita nesídlila v obci 
již dříve? Protože nebyla politická vůle, 
naopak panovníci se snažili redukovat počty 
židovského obyvatelstva restriktivními zákony, 
které byly velmi omezující. Roku 1726 byl 
vydán familiantský zákon, podle něhož měl 
být zachován daný počet židovských rodin 
v Čechách v počtu 5 106. Aby se tento cíl 
dosáhl, směl se ženit jen nejstarší syn z každé 
židovské rodiny, ostatní synové museli být 
svobodní, nebo pokud se chtěl oženit další 
syn, musel odejít ze země. Toto nařízení 
bylo v rozporu s tradicí judaismu. Dalším byl 
translokační reskript (přesidlovací nařízení). 
Ten nařizoval Židům, aby byli soustředěni 
do uzavřených čtvrtí, které byly v předepsané 
vzdálenosti od křesťanských kostelů a míst, 
kde se konaly náboženské slavnosti. 
 Pohromou pro ně se však stalo vypovězení 
ze země od císařovny Marie Terezie v letech 
1744 – 1748. Záminkou byla údajná kolabor-
ace s nepřítelem. Jelikož i v důsledku tohoto 
nařízení se začala hroutit ekonomika země, 
císařovna povolila v roce 1748 podmíněný 
návrat Židů do země, který byl vykoupen 
zaplacením tzv. toleranční daně.
 Její syn Josef II. byl již vstřícnější. Reformy, 
které zahájil, znamenaly zásadní změnu 
v postavení Židů a otevřely cestu k jejich 
postupnému zrovnoprávnění čili emancipaci 
s ostatním obyvatelstvem. Mohli se již usid-
lovat nejenom ve větších městech, ale i na 
vesni-cích. Od roku 1781 již nemuseli nosit 
potupná žlutá znamení na oděvu. Mohli 
navštěvovat všechny druhy škol včetně 

univers i t  a  z í skávat  aka -
demické hodnosti. Mohli podnikat v povo-
láních do té doby pro ně zakázaných. Tyto 
zákony zlepšily jejich sociální postavení. 

 V r. 1840 v Líbeznicích žily již 2 židovské 
rodiny, po roce 1849 jejich počet stoupal, 
stejně jako počet nežidovských obyvatel. 
Příčinou byl i nově postavený cukrovar. Jeho 
vznikem se vytvořilo množství nových pra-
covních míst, posílila se kupní síla.. Většina 
židovského obyvatelstva se zabývala obcho-
dem, vlastnili místní „krámky“, které byly 
obvykle rozmístěny podél komunikací. 

 Kolem r. 1863 se s líbeznickou žid. obcí 
sloučila menší a zanikající židovská obec ve 
Zloníně. V Líbeznicích v roce 1890 při sčítání 
obyvatelstva Židé tvořili 4,2 %. Vzdělávání 
získávali jednak v líbeznické škole, ale měli 
i svou židovskou školu. Po r . 1893 pak 
patřily Libeznice k libeňské židovské obci. 
Pochováváni byli většinou na židovském 
hřbitově v Kostelci nad Labem. Soužití 
židovského a křesťanského obyvatelstva v naší 
obci bylo nekonfliktní a korektní. 

Období II. světové války bylo tragické. 
Civilizovaný svět nazval toto obdobím holo-
kaustu nebo šoa. Od ledna roku 1939 pod 
vedením Adolfa Hitlera se př ipravovaly 
plány na konečné řešení židovské otázky 
„Endlossung der Judenfrage“. Za německou 
armádou, která obsadila 15. 3. 1939 zbytek 
naší země, nastoupilo i komando Adolfa 
Eichmanna s úkolem „vyřešit“ židovskou 
otázku.

 Na území protektorátu začaly stejně jako 
v říši platit tzv. norimberské zákony o raso-
vém původu lidí, každý plnoletý příslušník 
protektorátu si musel opatř it výpisky z 
matrik, kterými dokládal, že tři generace jeho 
předků nebyly židovského původu. Pokud 
toto osvědčení o nežidovském původu neměl, 
stal se z něj člověk druhé kategorie. Tito lidé 
nesměli vykonávat některá povolání, jejich děti 
nesměly chodit do škol ani se doma vzdělávat. 
Kdo by jim pomáhal, vystavoval se nebezpečí. 

 V roce 1941 perzekuce ještě více zesílily 
a od 1. 9. vstoupilo v platnost nové policejní 

nařízení: Židé starší 6 let se nesměli ukázat 
bez žluté šesticípé hvězdy s nápisem JUDE. 
Nesměli po 20. hodině vycházet z domu, 
nesměli si najmout byt, bydlet mohli jen 
v podnájmu. Byl j im zakázán vstup do 
hostinců, kin, na koncerty, do divadel, parků. 
V dopravních prostředcích měli vyhrazené 
místo v posledním vagóně. Museli odevzdat 
kola, hudební nástroje, domácí zvířectvo. Byly 
jim odebrány telefonní přístroje, rozhlasové 
přijímače, lyže.
 Nakupovat směli jen v omezeném čase. 
Nesměli být členy žádných spolků. Sňatky 
mezi nimi a ostatními občany byly zakázány. 
To však byl jen začátek konce, který zname-
nal jejich konečnou likvidaci. 
 Byli deportováni do koncentračních táborů 
po celé Evropě. První transport do Terezína, 
kde byl jakýsi přestupní koncentrační tábor 
pro Židy z protektorátu, odjel z Prahy 24. lis-
topadu 1941.
 /Dokončení na vedlejsí straně/

Tvůrčí práce obohacuje život, který se stává 
plnějším a radostnějším, a probouzí cit pro krásu. 
Lidová tvořivost usiluje o vlastní umělecký pro-
jev, který tříbí vkus a studiem bojuje o definitivní 

výraz přírody a společnosti kolem nás. Lidová 
tvorba je výrazem skutečné lásky člověka ke 
krásám naší vlasti a našim dějinám. Umění je 
zaměřeno na zvláštní způsob výpovědi, kterou 
vyvolává u pozorovatele. Co je umění, musí 
posoudit sám pozorovatel. Přehlídkou poctivého 
úsilí líbeznických malířů se stala první výstava 

ze září r. 1965, konaná v sále tehdejšího hostince 
(nyní drogerie). Obrazy vystavovali V. Severa, 
A. Minařík, P. Polívka, M. Korejs, V. Beran, 
J. Michalec a žáci školy. 

Od této výstavy uplynulo již 40 let a v Líbeznících 
výtvarné umění dosáhlo velkého rozkvětu. 
Objevili se mladí a s nimi i nové moderní prvky 
v jejich tvorbě. Přehlídkou těchto prací byla 
druhá výstava, která se konala na obecním úřadě 
v červnu r. 1999, a to ve všech prostorách budovy. 
Zúčastnili se jí P. Kojan, M. Korejs, V. Mikoláš, 

M. Petrů, Mgr. P. Novák, P. Závorka,  J. Jahoda 
a byli zde také vystavené práce žáků základní 
školy. Zahájení výstavy uvedl pan starosta Hlavín 

a  h u d b o u 
by l a  vý s t ava 
zahájena rodi-
nou Stollovou. 
V ý s t a v u 
navštívili žáci 
školy za dopro-
v o d u  s v ý c h 
učitelů a z řad 
návštěvníků byl 
nebývale velký 
zájem o koupi 
vystavených děl, 
což jejich tvůrce 
s a m o z ř e j m ě 
velmi potěšilo.

Konečným cílem je, že umění znamená zapo-
jení našich srdcí, fantazie a myslí se záměrem 
rozšířit naše znalosti o společenských zvycích 
a zkoumání světa.

Milan Korejs 

Každým rokem lze na 
lukách v okolí Líbeznic 

sbírat léčivé rostliny. Pokud chceme sbírat byliny sami, pečlivě si 
obhlédněme návětrnou stranu, 
protože se nám prostředí za posled-
ních cca 50 let dramaticky zhoršilo. 
Nejčistší je les na kopci směrem na 
Odolku. Ten se svažuje na sever na 
louku, kde jsou rostliny pěkně čisté 
ve velké druhové rozmanitosti. 
Vždy je sbíráme po poledni za 
slunečného dne a při co nejmenším 
větru. Nejlépe je asi 2 dny po dešti. 
Volně je vkládáme do prodyšného 
obalu a co nejrychleji je doma 
rozložíme na čisté balicí papíry 
či ručníky. Na stanovišti bychom 
měli nechat aspoň 2/3 rostlin pro 
přirozenou obnovu vegetace. 
Při sušení je obracejme a hlavně 
jich nedávejme vysokou vrstvu, aby 
se nezapařily.

JARNÍ HARMONIZAČNÍ ČAJ
Nasbírejme si květy šípku a sedmikrásky, lístky kopřivy, ostružiníku, 
maliníku a dubu. K tomu přidejme loňský řepík a diviznu, které 
můžeme koupiti v lékárně. Diviznu lze nahradit nasbíranými květy 
kaštanu. Všeho bude stejným objemovým dílem, pouze dubu, kaštanu 
a divizny méně. Pokud chceme, můžeme přidat i trochu drcených 
šípků a květu slézu. Kupované byliny jsou nasekané na drobné kousky, 
můžeme si je smíchat do sklenice. 

DENNÍ DÁVKA ČAJE PRO DVA DOSPĚLÉ 
Asi po jedné ploché polévkové lžíci od každé nasbírané byliny + 1,5 
polévková lžíce směsi koupených bylin + 4 hřebíčky (koření, ne spojo-
vací materiál!) se vhodí do 1,8 litru vody chvilku před varem, přikryje 

poklicí, po dosažení varu se odstaví a louhuje pod poklicí ještě asi 
5 minut. Přecedíme plastovým sítkem a popíjíme přes den. Pokud lze, 
zchladlý čaj si vezmeme v plastové láhvi i do práce. Žádný čaj nesmíme 

uchovávat v termosce, ale je 
možno ho přihřát v mikrovlnce. 
Čaje je vždy lépe pít před jídlem, 
používáme pouze neotlučené 
smaltované nádobí či varné sklo, 
pokud možno nesladíme. 
Pokud dáváme čaj dětem a ten by 
jim nechutnal, můžeme jim ho 
přisladit karamelem nebo domácím 
medem. Je to nutné u všech dětí, 
které jsou zvyklé na nepřirozené 
ovocné čaje dochucené syntetický-
mi aromaty. Denní dávka čaje 
dětem je asi poloviční. 
Čaj pijeme asi tři týdny, pomáhá 
zharmonizovat metabolismus, 
posiluje cévy, čistí tělo zevnitř 
a při dlouhodobém užití čistí i pleť, 
uklidňuje, ladí nás na vrchol jara 
a  n a  l é t o .  D u b o v é  l í s t k y 

s výrazným antibiotickým a čistícím účinkem asi po týdnu vyřadíme.

MODIFIKACE ČAJE DĚTEM NA ZKOUŠKY
Převažující část čaje by měla sestávat z citrónové trávy (koncentrace), 
z kořene eleutheroku (protistresový) a ženšenu (protistresový, posí-
lení mozkového metabolismu). Ostatní složky čaje úměrně snížíme či 
vyřadíme. Kořen eleuterokoku a ženšenu předem povaříme asi minutu, 
další příprava je dle minulého. Čaj začneme pít nejméně 10 dní před 
zkouškou, byliny zabírají pozvolna. 

 Přejeme Vám hodně zdraví!
  Ing. Eva Mesárošová a Lubomír Klouda, 
  602 279 399, ragnarok@seznam.cz
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ZELENÉ ZDRAVÍ Z LOUKY

Zámek Měšice... dokončení

Z Líbeznic od května 1942 do srpna 1943 bylo 
odtransportováno 24 občanů nejprve do Terezína, 
poté do koncentračních táborů Osvětim, Treblinka, 
Lubin, Zulia, Dachau, Malý Trostinec, Izbiza. 
Jediným našim občanem, který holokaust přežil 
byl Franta Hermann, který se po celou dobu války 
skrýval, měl změněnou identitu a přežil i díky 
velké odvaze jeho přátel. 

V Čechách a na Moravě zahynulo 87 000 Židů.
Mgr. Hana Závorková 

 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA... dokončení

Zvolena byla náročnější varianta obnovy, která spočívala v resturování a zprovoznění 
původního stroje na stávajícím místě podle resturátorského záměru akademického sochaře 
Petra Skály. Ten také velmi náročné restauratorké práce provedl. Peníze poskytli: obec 
Měšice, její občané a část kraj. 
1. 5. 2006 byly zámecké hodiny slavnostně spuštěny v 10.00 hodin za účasti hostů, občanů 
z Měšic a blízkého okolí.

 Kdo se této milé akce zúčastnil, určitě nelitoval. Pro návštěvníky byla připravena zají-
mavá prohlídka s odborným výkladem a slavnostní přípitek. 

                          (Prameny: Vladimír Novák, kronikář obce Měšice, Mgr. Hana Závorková)

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V LÍBEZNICÍCH
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Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vás ve stručnosti informoval 
o nejnovějších událostech souvisej ících 
s životem naší obce.
Z našich letošních žádostí o dotace byla 
neúspěšná ta, v níž jsme žádali Krajský úřad 
o příspěvek na výsadbu nové aleje od školy 
směrem k Měšicům. Ve hře je ještě žádost 
o poskytnutí finančních prostředků v rámci 
Programu péče o krajinu na vysázení aleje 
podél polní cesty vedoucí k háji Beckov.
Částečně jsme uspěli se žádostí o dotaci na 
rekonstrukci dětského hřiště v Areálu zdraví. 
Obec dostane příspěvek ve výši 100 000 Kč 
místo požadovaných 320 000 Kč, vzhledem 
k počtu žádostí, které bylo třeba uspokojit. 
Zastupitelstvo obce již rozhodlo, že se obec 

bude podílet na této akci částkou 50 000 Kč
a rekonstrukce proběhne pravděpodobně 
o prázdninách. Součást í  akce bohužel 
nebude oplocení celého hřiště, neboť toto by 
spotřebovalo velkou část uvažované částky. 
Bude jen oddělen prostor mezi dětským a tré-
ninkovým basketbalovým hřištěm.
Během prázdnin proběhne také rekonstrukce 
všech WC v přízemí a prvním poschodí 
budovy Základní školy podle současných 
hygienických požadavků, v ceně 1,378 mil. Kč 
včetně DPH.
Podle posledního posouzení aktuálního stavu 
čistírny odpadních vod jsou dosavadní kon-
centrace znečištění v odtoku z ČOV velmi 
dobré, pokud právě nedojde k poruše na 
některém z čerpadel. Připojovaní dalších oby-
vatel ve větším měřítku je však již rizikové, 

protože může dojít ke zlomovému zhoršení 
v kvalitě vyčištěné vody. Do ČOV nyní 
přitéká průměrně 4350 m3 odpadních vod 
za měsíc. V současné době probíhá jednání 
s provozovatelem (Středočeské vodárny, a. s.)
o podmínkách, za kterých by př ípadně 
čistírnu převzal a uskutečnil rozšíření její 
kapacity tak, aby umožňovala dokončení celé 
kanalizace v obci. Obec by se přitom podí-
lela do výše příspěvků přijatých od investorů 
novostaveb. Další možností je získání dotace 
z některého z dotačních programů, do kterých 
se obec přihlásila se svými žádostmi. 

To je  prozat ím vše ,  pře j i  Vám kl idné 
a příjemné prožití letošního léta.

Otakar Hlavín, Váš starosta

2

VÝTVARNÉ ÚMĚNÍ V LÍBEZNICÍCH
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NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Nejst arš í  p ísemné zmínky o exis tenci 
Židů v Čechách jsou z 10. století. Patř í 
k aškenázskému, t j .  s tředoevropskému 
a východoevropskému kulturnímu okruhu. 
Počátek jejich přítomnosti se předpokládá již 
v době římské, kdy židovští kupci procházeli 
s obchodními karavanami přes naše území. 
 V Praze, městě pro nás nejbližším, vzniklo 
hned několik kupeckých osad. Píše o nich 
i kronikář Kosmas. 
  
Téměř do konce 19.  s to le t í  byl i  Židé 
soustředěni pouze ve větších městech. 
V roce 1793 se přistěhoval na pakoměřické 
panství ( Líbeznice byly součástí pako-
měřického panství) Jakob Stein, vinopalník 
a obchodník, rodina byla 10členná včetně 
domácího učitele. Usadil se v Líbeznicích.
 V Líbeznicích sídlila jedna z malých, ale 
kdysi samostatných židovských náboženských 
obcí. Proč tato komunita nesídlila v obci 
již dříve? Protože nebyla politická vůle, 
naopak panovníci se snažili redukovat počty 
židovského obyvatelstva restriktivními zákony, 
které byly velmi omezující. Roku 1726 byl 
vydán familiantský zákon, podle něhož měl 
být zachován daný počet židovských rodin 
v Čechách v počtu 5 106. Aby se tento cíl 
dosáhl, směl se ženit jen nejstarší syn z každé 
židovské rodiny, ostatní synové museli být 
svobodní, nebo pokud se chtěl oženit další 
syn, musel odejít ze země. Toto nařízení 
bylo v rozporu s tradicí judaismu. Dalším byl 
translokační reskript (přesidlovací nařízení). 
Ten nařizoval Židům, aby byli soustředěni 
do uzavřených čtvrtí, které byly v předepsané 
vzdálenosti od křesťanských kostelů a míst, 
kde se konaly náboženské slavnosti. 
 Pohromou pro ně se však stalo vypovězení 
ze země od císařovny Marie Terezie v letech 
1744 – 1748. Záminkou byla údajná kolabor-
ace s nepřítelem. Jelikož i v důsledku tohoto 
nařízení se začala hroutit ekonomika země, 
císařovna povolila v roce 1748 podmíněný 
návrat Židů do země, který byl vykoupen 
zaplacením tzv. toleranční daně.
 Její syn Josef II. byl již vstřícnější. Reformy, 
které zahájil, znamenaly zásadní změnu 
v postavení Židů a otevřely cestu k jejich 
postupnému zrovnoprávnění čili emancipaci 
s ostatním obyvatelstvem. Mohli se již usid-
lovat nejenom ve větších městech, ale i na 
vesni-cích. Od roku 1781 již nemuseli nosit 
potupná žlutá znamení na oděvu. Mohli 
navštěvovat všechny druhy škol včetně 

univers i t  a  z í skávat  aka -
demické hodnosti. Mohli podnikat v povo-
láních do té doby pro ně zakázaných. Tyto 
zákony zlepšily jejich sociální postavení. 

 V r. 1840 v Líbeznicích žily již 2 židovské 
rodiny, po roce 1849 jejich počet stoupal, 
stejně jako počet nežidovských obyvatel. 
Příčinou byl i nově postavený cukrovar. Jeho 
vznikem se vytvořilo množství nových pra-
covních míst, posílila se kupní síla.. Většina 
židovského obyvatelstva se zabývala obcho-
dem, vlastnili místní „krámky“, které byly 
obvykle rozmístěny podél komunikací. 

 Kolem r. 1863 se s líbeznickou žid. obcí 
sloučila menší a zanikající židovská obec ve 
Zloníně. V Líbeznicích v roce 1890 při sčítání 
obyvatelstva Židé tvořili 4,2 %. Vzdělávání 
získávali jednak v líbeznické škole, ale měli 
i svou židovskou školu. Po r . 1893 pak 
patřily Libeznice k libeňské židovské obci. 
Pochováváni byli většinou na židovském 
hřbitově v Kostelci nad Labem. Soužití 
židovského a křesťanského obyvatelstva v naší 
obci bylo nekonfliktní a korektní. 

Období II. světové války bylo tragické. 
Civilizovaný svět nazval toto obdobím holo-
kaustu nebo šoa. Od ledna roku 1939 pod 
vedením Adolfa Hitlera se př ipravovaly 
plány na konečné řešení židovské otázky 
„Endlossung der Judenfrage“. Za německou 
armádou, která obsadila 15. 3. 1939 zbytek 
naší země, nastoupilo i komando Adolfa 
Eichmanna s úkolem „vyřešit“ židovskou 
otázku.

 Na území protektorátu začaly stejně jako 
v říši platit tzv. norimberské zákony o raso-
vém původu lidí, každý plnoletý příslušník 
protektorátu si musel opatř it výpisky z 
matrik, kterými dokládal, že tři generace jeho 
předků nebyly židovského původu. Pokud 
toto osvědčení o nežidovském původu neměl, 
stal se z něj člověk druhé kategorie. Tito lidé 
nesměli vykonávat některá povolání, jejich děti 
nesměly chodit do škol ani se doma vzdělávat. 
Kdo by jim pomáhal, vystavoval se nebezpečí. 

 V roce 1941 perzekuce ještě více zesílily 
a od 1. 9. vstoupilo v platnost nové policejní 

nařízení: Židé starší 6 let se nesměli ukázat 
bez žluté šesticípé hvězdy s nápisem JUDE. 
Nesměli po 20. hodině vycházet z domu, 
nesměli si najmout byt, bydlet mohli jen 
v podnájmu. Byl j im zakázán vstup do 
hostinců, kin, na koncerty, do divadel, parků. 
V dopravních prostředcích měli vyhrazené 
místo v posledním vagóně. Museli odevzdat 
kola, hudební nástroje, domácí zvířectvo. Byly 
jim odebrány telefonní přístroje, rozhlasové 
přijímače, lyže.
 Nakupovat směli jen v omezeném čase. 
Nesměli být členy žádných spolků. Sňatky 
mezi nimi a ostatními občany byly zakázány. 
To však byl jen začátek konce, který zname-
nal jejich konečnou likvidaci. 
 Byli deportováni do koncentračních táborů 
po celé Evropě. První transport do Terezína, 
kde byl jakýsi přestupní koncentrační tábor 
pro Židy z protektorátu, odjel z Prahy 24. lis-
topadu 1941.
 /Dokončení na vedlejsí straně/

Tvůrčí práce obohacuje život, který se stává 
plnějším a radostnějším, a probouzí cit pro krásu. 
Lidová tvořivost usiluje o vlastní umělecký pro-
jev, který tříbí vkus a studiem bojuje o definitivní 

výraz přírody a společnosti kolem nás. Lidová 
tvorba je výrazem skutečné lásky člověka ke 
krásám naší vlasti a našim dějinám. Umění je 
zaměřeno na zvláštní způsob výpovědi, kterou 
vyvolává u pozorovatele. Co je umění, musí 
posoudit sám pozorovatel. Přehlídkou poctivého 
úsilí líbeznických malířů se stala první výstava 

ze září r. 1965, konaná v sále tehdejšího hostince 
(nyní drogerie). Obrazy vystavovali V. Severa, 
A. Minařík, P. Polívka, M. Korejs, V. Beran, 
J. Michalec a žáci školy. 

Od této výstavy uplynulo již 40 let a v Líbeznících 
výtvarné umění dosáhlo velkého rozkvětu. 
Objevili se mladí a s nimi i nové moderní prvky 
v jejich tvorbě. Přehlídkou těchto prací byla 
druhá výstava, která se konala na obecním úřadě 
v červnu r. 1999, a to ve všech prostorách budovy. 
Zúčastnili se jí P. Kojan, M. Korejs, V. Mikoláš, 

M. Petrů, Mgr. P. Novák, P. Závorka,  J. Jahoda 
a byli zde také vystavené práce žáků základní 
školy. Zahájení výstavy uvedl pan starosta Hlavín 
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učitelů a z řad 
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zájem o koupi 
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což jejich tvůrce 
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Konečným cílem je, že umění znamená zapo-
jení našich srdcí, fantazie a myslí se záměrem 
rozšířit naše znalosti o společenských zvycích 
a zkoumání světa.

Milan Korejs 
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lukách v okolí Líbeznic 

sbírat léčivé rostliny. Pokud chceme sbírat byliny sami, pečlivě si 
obhlédněme návětrnou stranu, 
protože se nám prostředí za posled-
ních cca 50 let dramaticky zhoršilo. 
Nejčistší je les na kopci směrem na 
Odolku. Ten se svažuje na sever na 
louku, kde jsou rostliny pěkně čisté 
ve velké druhové rozmanitosti. 
Vždy je sbíráme po poledni za 
slunečného dne a při co nejmenším 
větru. Nejlépe je asi 2 dny po dešti. 
Volně je vkládáme do prodyšného 
obalu a co nejrychleji je doma 
rozložíme na čisté balicí papíry 
či ručníky. Na stanovišti bychom 
měli nechat aspoň 2/3 rostlin pro 
přirozenou obnovu vegetace. 
Při sušení je obracejme a hlavně 
jich nedávejme vysokou vrstvu, aby 
se nezapařily.

JARNÍ HARMONIZAČNÍ ČAJ
Nasbírejme si květy šípku a sedmikrásky, lístky kopřivy, ostružiníku, 
maliníku a dubu. K tomu přidejme loňský řepík a diviznu, které 
můžeme koupiti v lékárně. Diviznu lze nahradit nasbíranými květy 
kaštanu. Všeho bude stejným objemovým dílem, pouze dubu, kaštanu 
a divizny méně. Pokud chceme, můžeme přidat i trochu drcených 
šípků a květu slézu. Kupované byliny jsou nasekané na drobné kousky, 
můžeme si je smíchat do sklenice. 

DENNÍ DÁVKA ČAJE PRO DVA DOSPĚLÉ 
Asi po jedné ploché polévkové lžíci od každé nasbírané byliny + 1,5 
polévková lžíce směsi koupených bylin + 4 hřebíčky (koření, ne spojo-
vací materiál!) se vhodí do 1,8 litru vody chvilku před varem, přikryje 

poklicí, po dosažení varu se odstaví a louhuje pod poklicí ještě asi 
5 minut. Přecedíme plastovým sítkem a popíjíme přes den. Pokud lze, 
zchladlý čaj si vezmeme v plastové láhvi i do práce. Žádný čaj nesmíme 

uchovávat v termosce, ale je 
možno ho přihřát v mikrovlnce. 
Čaje je vždy lépe pít před jídlem, 
používáme pouze neotlučené 
smaltované nádobí či varné sklo, 
pokud možno nesladíme. 
Pokud dáváme čaj dětem a ten by 
jim nechutnal, můžeme jim ho 
přisladit karamelem nebo domácím 
medem. Je to nutné u všech dětí, 
které jsou zvyklé na nepřirozené 
ovocné čaje dochucené syntetický-
mi aromaty. Denní dávka čaje 
dětem je asi poloviční. 
Čaj pijeme asi tři týdny, pomáhá 
zharmonizovat metabolismus, 
posiluje cévy, čistí tělo zevnitř 
a při dlouhodobém užití čistí i pleť, 
uklidňuje, ladí nás na vrchol jara 
a  n a  l é t o .  D u b o v é  l í s t k y 

s výrazným antibiotickým a čistícím účinkem asi po týdnu vyřadíme.

MODIFIKACE ČAJE DĚTEM NA ZKOUŠKY
Převažující část čaje by měla sestávat z citrónové trávy (koncentrace), 
z kořene eleutheroku (protistresový) a ženšenu (protistresový, posí-
lení mozkového metabolismu). Ostatní složky čaje úměrně snížíme či 
vyřadíme. Kořen eleuterokoku a ženšenu předem povaříme asi minutu, 
další příprava je dle minulého. Čaj začneme pít nejméně 10 dní před 
zkouškou, byliny zabírají pozvolna. 

 Přejeme Vám hodně zdraví!
  Ing. Eva Mesárošová a Lubomír Klouda, 
  602 279 399, ragnarok@seznam.cz
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ZELENÉ ZDRAVÍ Z LOUKY

Zámek Měšice... dokončení

Z Líbeznic od května 1942 do srpna 1943 bylo 
odtransportováno 24 občanů nejprve do Terezína, 
poté do koncentračních táborů Osvětim, Treblinka, 
Lubin, Zulia, Dachau, Malý Trostinec, Izbiza. 
Jediným našim občanem, který holokaust přežil 
byl Franta Hermann, který se po celou dobu války 
skrýval, měl změněnou identitu a přežil i díky 
velké odvaze jeho přátel. 

V Čechách a na Moravě zahynulo 87 000 Židů.
Mgr. Hana Závorková 

 

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA... dokončení

Zvolena byla náročnější varianta obnovy, která spočívala v resturování a zprovoznění 
původního stroje na stávajícím místě podle resturátorského záměru akademického sochaře 
Petra Skály. Ten také velmi náročné restauratorké práce provedl. Peníze poskytli: obec 
Měšice, její občané a část kraj. 
1. 5. 2006 byly zámecké hodiny slavnostně spuštěny v 10.00 hodin za účasti hostů, občanů 
z Měšic a blízkého okolí.

 Kdo se této milé akce zúčastnil, určitě nelitoval. Pro návštěvníky byla připravena zají-
mavá prohlídka s odborným výkladem a slavnostní přípitek. 

                          (Prameny: Vladimír Novák, kronikář obce Měšice, Mgr. Hana Závorková)

ŽIDOVSKÁ KOMUNITA V LÍBEZNICÍCH
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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 •

Dne 4. března se konala Výroční členská schůze ZO Českého svazu zahrádkářů 
v Líbeznicích za účasti třiceti členů a pěti hostů. Po zahájení předsedou ZO 
přítelem Durčou předvedly děti z MŠ Líbeznice své vystoupení a byly 
předneseny zprávy funkcionářů – jednatelky, pokladní a gratulantky, ve kterých 
byla zhodnocena činnost v roce 2005. Dále byl projednán plán práce na rok 
2006. Protože Zpravodaj čtou i občané, kteří nejsou členy ZO ČSZ, předkládáme 
náš plán činnosti také jim a doufáme, že se našich akcí rádi zúčastní.
Společenské večery s bohatou tombolou se budou konají 20. května 

a 11. listopadu 2006. Jednodenní 
zájezd na výstavu lilií v Rakovníku 
a návštěva obnoveného Památníku 
a růžového 
s a d u 
v Lidicích 
b u d e 
v sobotu 
8. července 
2006.
V  r á m c i 
posvícen-

ských trhů ve dnech 9. a 10. 

září bude uskutečněna výstava ovoce, zeleniny a květin v zasedací místnosti 
Obecního úřadu. Ke spolupráci jsou pozvány také ZO ČSZ v Bašti a Kojeticích. 
Budeme spolupracovat také při organizování karnevalu dětí a při dětském dnu. 
Další informace o naší činnosti  a akcích jsou zveřejňovány v naší vývěsní 
skříňce, kde naleznete vše potřebné.
Z hostí, kteří byli přítomni (přítel Moravec ze ZO ČSZ Kojetice, přítel Dubeň 
za územní radu ČZS, pan Polakovič za Hasičský sbor a rychtář Obce baráčníků 
Fr. Košina) nás velice potěšila přítomnost starosty Líbeznic pana Hlavína. 
Věříme, že náš návrh spolupráce na úpravě zeleně v obci přinese své ovoce. 
Slova pana starosty o tom, že ho těší bohatá činnost organizací v obci, udělala 
radost všem přítomným členům ZO ČSZ Líbeznice.

D. Vrabcová, jednatelka ZO ČSZ Líbeznice

LÍBEZNIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI DNES

INZERCE

Pronajmu pokoj v novém řadovém 
domě v Bášti od konce května 1–2 os, 
preferuji fi rmu po–pá. Cena dohodou. 
J. Kovařinská - 777829969

• dlažba & obklady /exteriér, interiér/
• plovoucí podlahy
• bazénová & terasová dlažba
• !BAZÉNOVÉ LEMY! /bílý umělý pískovec/
• doprava zboží až k vám domů
• profesionální pokládka /dlažby, obkladů, 
   bazénových lemů, plovoucích podlah/

Přijďte se k nám třeba jen poradit...

TERRA
!! pro vás nová vzorkovna !!

KOSTELEC NAD LABEM,
T.G.Masaryka 251

Tel./fax: 326 981 606, mobil: 775 177 475
Po–Pá: 8,30–11,30; 14,00–18,00
So: 8,30–11,30  Ne - po telefonu

Ještě v 19. století většina lidí neměla volební právo. Zájem venkovského obyvatelstva o politiku 
byl nepatrný. Na vesnici se nekonaly přímé volby poslanců, jen v obecních výborech byly volby 
volitelů, kteří jeli do Prahy volit, odevzdali hlasy pro kandidáty. 20. prosince 1894 se zúčastnili 
dva zdejší volitelé voleb v Praze.
Roku 1906 byl ve Vídni přijat zákon o všeobecném, rovném, tajném, přímém hlasovacím právu, 
podle něhož se konaly volby do vídeňské Říšské rady roku 1907. Již tehdy musely Obecní úřady 
vystavit seznamy voličů. Nebyly však mezi nimi ženy, ty byly z voleb vyloučeny předem. Účast 
na volbách nebyla povinná. Roku 1911 se volilo a poté byla devítiletá přestávka.
18. dubna roku 1920 byly první volby do Národního shromáždění Československé republiky. 
Voličů bylo v Líbeznících 641, nedostavilo se 73. Hlasy byly dány devíti stranám, nejvíce získala 
Sociální demokracie, a to 295. Na podzim, 16. 10. 1927 proběhly volby do obecního zastupitelstva 
a dopadly takto: Domovina 3, Národní socialisté 2, Komunisté 6, Národní demokraté s agrárníky 
4, Sociální demokraté 1, Živnostníci 2, což se rovnalo 18 mandátům. 

(Zdroj: Letopisy obce Líbeznic, str. 175 – 177)

Od začátku dubna začala nejrozsáhlejší rekon-
strukce na komunikacích v obci – rekon-
strukce mostu na silnici I/9 mezi prodejnou 
potravin a Obecním úřadem a s tím spojená 
celková uzavírka průjezdu obcí pro veškerou 
tranzitní dopravu. Toto nezbytné opatření 
se dotklo každého z nás a aby jeho dopady 
byly co nejmenší, začal Obecní úřad vydá-
vat pro místní občany výjimky k průjezdu 

po můstku za Divadlem kouzel, kde byla 
instalována dopravní značka zákazu vjezdu, 
aby se zamezilo projíždění tranzitní dopravy 
přes obec. Objízdné trasy byly stanoveny přes 
Bašť a Měšice. Samozřejmě se našlo mnoho 
neukázněných řidičů, kteří se pokusili projet 
tímto zákazem vjezdu. Měli ale smůlu, pokuty 
za tyto přestupky skončily v obecním nebo 
státním rozpočtu. 
Proč se ale tento most vlastně opravovuje? 
Připomeňme si ve zkratce jeho historii. Byl 
vybudován koncem 18. století na tehdejší 
císařské silnici, která procházela Líbeznicemi. 
Od té doby nebyl nijak významně rekon-
struován ani opravován, pouze se jeho vozovka 
změnila z kamenité na asfaltový povrch 
a přibylo zábradlí oddělující chodník od 
vozovky. Postupem času docházelo v souvis-
losti se zvyšováním dopravy k jeho postupné 
destrukci, které vyústilo k rozhodnutí majitele, 
tedy Ředitelství silnic a dálnic, že tento most 

zrekonstruuje. Vynořily se také otázky, zda 
by tato akce nemohla vyčkat těch pár let, než 
bude hotov obchvat obce, čímž by se zamezil 
průjezd tranzitní dopravy přes Bašť a Měšice. 
Podle průvodní zprávy k projektu rekonstrukce 
tomu tak být nemohlo, jelikož stavebně tech-
nický stav mostu byl již neudržitelný do té 
míry, že nutná rekonstrukce byla požadovaná 
do roku 2007.         Radek Kraus

HISTORIE VOLEB V LÍBEZNICÍCH

REKONSTRUKCE MOSTU V LÍBEZNICÍCH

 V Měšicích, obci která s námi sousedí, 
se nachází rokokový zámek s prvky klas-
icismu, který si nechal postavit F. A. Nostic, 
jeden z nejvýznamnějších můžů 18. století. 
Rokokových zámků se do současnosti docho-
valo jen velmi málo. 
 P lány vytvoř i l  vynika j íc í  archi t ekt 
A . H a f f e n e c k e r , 
p o d l e  n i c h ž 
v letech 1780–90 
byla monumentální 
stavba realizována. 
(Haffeneckerovým 
d í l em j e  rovněž 
i pražské Stavovské 
divadlo). 
 Vnitřní výtvarná 
v ý zdob a  z ámku 
je dílem J. Hagera 
(hlavní sál v 1. patře), 
V. Ambrozziho a P. 
Prachnera (zámecká 

kaple sv. Alžběty Durinské). Z kaple jsou dnes 
zachovány jen fragmenty - původně zaujímala 
část přízemí a 1. patra v západní části hlavní 
budovy.
 V západním křídle bylo také v 1. patře 
zámecké divadlo, které již neexistuje. K zají-
mavostem patří, že v letech 1776–1785 působil 

u Nosticů jako vychovatel 
Josef Dobrovský. V roce 
1775 zde Dr. Jan Tadeáš 
Klinkoš vztyčil první hro-
mosvod v Čechách.
 V  roce  1774  by ly  na 
budovu  z ámku  i n s t a -
l o v á ny  v ě ž n í  h o d i ny 
p raž ským k rá l ov ským 
hodinářem Sebastiánem 
Londenspergerem. Ten je 
rovněž autorem unikátních 
věžních hodin, umístěných 
n a  r adn i c i  p r a ž sk ého 
židovského města. 

 Hodiny měšického zámku jsou stále na 
původním místě. Pro svou vyjímečnost byly 
zapsány do “Ústředního seznamu kulturních 
památek" a Zastupitelstvo obce Měšice v čele 
s tehdejší paní starostkou Novákovou rozhodlo 
o jejich zrestaurování. Částka na obnovu byla 
v r. 2001 vyčíslena na 420 000 Kč. 

PODĚKOVÁNÍ
Organizátoři turistické akce „5. ročníku 
Vejšlapu povodím Mratínského potoka“ 
děkují touto cestou všem, kteří se podí-
leli jakýmkoliv způsobem na její přípravě 
a realizaci. Zvláště pak Obecní policii, 
která vzorně zajistila bezpečný přechod 
přes komunikace. Akce se zúčastnilo 279 
turistů.

Organizační výbor 

Zámek Měšice a slavnostní spuštění zrestaurovaných unikátních věžních hodin.

Původní most... ...a probíhající rekonstrukce.

/Pokrač. na straně 4/

Máte zájem o nejčerstvější informace z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v obci?
Není nic jednoduššího, pošlete svou e-mailovou adresu na obec@libeznice.cz
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