líbezničtí stolní tenisté
Do své poloviny dospěly již soutěže stolních tenistů. Naše A družstvo
se stejně jako v celé loňské sezóně nachází v popředí výsledkové tabulky
krajského přeboru I. třídy v konkurenci silných městských oddílů. Bude
tedy opět v jarní části soutěže bojovat o postup do divize. Družstva
B, C a D se nacházejí ve středu tabulek okresních přeborů I., II. resp.
III. třídy.
Úspěchu dosáhla také naše mládež. Na okresních přeborech získalytřetí
místa dvojice Fišer - Doubrava ve čtyřhře starších žáků a Voňka Dlouhý ve čtyřhře dorostenců.
Ing. Jan Vondráš

líbezničtí zahrádkáři
Rámcový plán činností MO Českého zahrádkářského svazu Líbeznice
ÚNOR
- spoluúčast při organizování Dětského karnevalu
BŘEZEN - 3. 3. 2007 Výroční schůze MO ČSZ
KVĚTEN - Májová zábava
ČERVEN - Dětský den - spoluúčast na akci kultur. výboru Líbeznice
SRPEN
- Zájezd se zahrádkářskou tematikou
ZÁŘÍ
- Výstava ovoce, květin a zeleniny při Líbeznickém posvícení
LISTOPAD - Martinská zábava
Pracovní zasedání výboru MO ČZS se konají každé první úterý v měsíci.
Přesná data akcí budou schválena na výroční schůzi v březnu 2007.
Pozvánky na jednotlivé akce, mimo pracovních zasedání výboru, budou
vyvěšeny ve vývěsní skříňce, a proto doporučujeme její sledování.

Pořadí

Klub

Počet kol

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Neratovice
Kaučuk Kralupy n.Vlt.1.
Sokol Líbeznice
TTC Příbram
TTC Kladno „C“
SK Březnice
KST Rakovník „C“-EDISON
Sokol Hudlice „B“
Sokol Příbram
Sokol Lány
Spartak Rožmitál p.Tř.
Sokol Stochov-Honice
STC Slaný

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Počet
výher
12
9
8
8
6
5
5
5
4
4
3
1
0

Počet
remíz
0
1
2
1
2
2
2
2
3
0
0
0
1

Počet
porážek
0
2
2
3
4
5
5
5
5
8
9
11
11

Skóre

Body

149:67
131:85
137:79
137:79
115:101
117:99
102:114
111:105
115:101
96:120
87:129
64:152
43:173

36
28
26
25
20
17
17
17
15
12
9
3
1

Blahopřání

V měsíci lednu oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Miloslav Pokorný, Stanislava Sabóvá, Karolína Buchtová,
Antonie Moláčková, Růžena Pancířová, Jaroslav Vorlíček,
Zdeňka Raiserová.

vybočte z navyklých procházek

inzerce

Taky v těchto dnech ať už všedních anebo víkendových sedíte doma
a vzhledem k poměrně teplému počasí si říkáte, že je škoda, že hrady
a zámky jsou většinou zavřené? Ale není třeba zoufat. Téměř všechna
regionální, ale i oblastní a další muzea jsou otevřená a přinášejí zajímavé expozice, výstavy a akce.
•Z těch nám nejbližších je to muzeum v Máslovicích, jen 12,5 km
(po silnici) vzdálené to obci od Líbeznic najdete tradiční expozice
o másle. Existuje tu i Naučná stezka, po které když se vydáte, hezky
se projdete (1,2 km) a navštívíte celkem 12 zajímavých zastavení.
KONTAKT: www.maslovice.cz
•Také Mělník má muzeum. Stojí na náměstí, za chvíli bude únor
a to můžete navštívit putovní výstavu Motýli . Celoročně je otevřena
výstava historických kočárků a samozřejmě stálá expozice. Možná
ani nevíte, že obvyklou trasu s výhledem na soutok můžete zakončit
v líbezné čtyřposchoďové čajovně spojené s galerií v Pražské věži, kde
vám origi–nálním způsobem naservírují čaj až do třetího poschodí, když

si ho před tím telefonicky objednáte. Nyní v zimě je poslední 4. patro
zavřené. Ty čaje jsou excelentní! KONTAKT: www.muzeum-melnik.cz
•Možná málokdo ví, že např. v Lysé nad Labem je zajímavé muzeum
Bedřicha Hrozného, který rozluštil klínové písmo. V současné době
můžete navštívit stálou expozici o jeho životě a díle. Muzeum se
nachází blízko zámku, projít se můžete pak i v krásném parku. Blízko,
cca 8 km je ves Ostrá, kde je nejen známý Botanicus, ale také Muzeum
kamen, ovšem otevřené až od března. Ale to je přeci za chvíli!!!
KONTAKTY: www.polabskemuzeum.cz, www.muzeum-kamen.cz
•Poslední, na co bych vás chtěla upozornit, je výstava „Nový svět
na starých mapách“ umístěná ve Vlastivědném muzeu v Nymburce.
Najdete tu ukázky 113 map světa. Severní a Jižní Ameriky, navigační
neboli portolánové mapy a také atlasy, některé unikátní a ze sou–
kromých sbírek. Máte na to čas do 4. 3. 2007!
Bylo by toho samozřejmě více, ale zase někdy příště a jen některé
vybrané tipy.				
PhDr. E. Kupcová

číslo 1

kultura v líbeznicích v roce 2007

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem
služebního bytu v Měšicích, Revoluční ul. č. p. 252.

Kulturní výbor obce Líbezníce, Hasičský sbor obce Líbezníce, Obec
Baráčníků Líbezníce, Zahrádkářský svaz Líbezníce, Základní škola
Líbezníce, Skautské středisko Líbezníce a 1. FC Líbezníce si Vás
během roku 2007 dovolí pozvat na tyto akce:

Jedná se o byt o jedné obytné místnosti s kuchyňským koutem
a příslušenstvím, vytápěný lokálními plynovými kamny (WAW).
Součástí bytu je kuchyňská linka se sporákem. Započitatelná podlahová plocha činí 48,1 m2. Byt se nachází v přízemí bytového domu.
Přilehlý dvůr je pod uzavřením. Obec pronajme tento byt nejvyšší
nabídce tzv. “obálkovou metodou“. Minimální výše nájemného
bez poplatků je stanovena na 4000,- Kč (včetně příspěvku do fondu
oprav). Obálky musí být označeny „Nabídkové řízení - nájem bytu
Měšice“ a musí obsahovat nabídku výše nájemného, jméno a plnou
adresu zájemce a telef. spojení. Tyto musí být zaslány nejpozději do
15. 2. 2007 na OÚ Líbeznice, Mělnická 43, Praha-východ,
250 65, poté vyhodnoceny na zasedání rady obce. Výsledky řízení
budou zveřejněny na úřední desce OÚ Líbeznice do konce února
2007. Případnou prohlídku bytu nutno předem domluvit na tel.
č. 283 981 058.

n DĚTSKÝ KARNEVAL
17. února 2007 od 14.00 do
17.00 hodin v tělocvičně ZŠ
Líbeznice
n DĚTSKÝ DEN
2. čer vna 2007 od 13.00 do
17.00 hodin

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám
z Al, Cu, ZnFe a TiZn
• Materiál k odběru na počkání •

Možnost domluvy na kterýkoliv
den a hodinu včetně neděle.
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Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice• redakčně zpracovali členové Výboru pro kulturu, mládež a styk s veřejností •
• náklad 600 ks • distribuce zdarma • grafická úprava a tisk: Kvinta - Radek Blažej •

n VÝSTAVA PANENEK
od 1. do 3. prosince 2007

Oprava věže kostela Sv. Martina

DĚTSKÝ KARNEVAL
17. února 2007 od 14.00 do 17.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Líbeznice

Měšická 408, Líbeznice

Otevřena
Po–Pá 9.00–17.00,
Sobota 9.00–12.00.

n LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ
15. září 2007 od 13.00 do 24.00
hodin
16. září 2007 od 13.00 do 18.00
hodin

n ADVENTNÍ KONCERT
8. prosince 2007 od 17.00

Alumex, s. r. o.,

• Úprava na míru pro různé užití •

2007

Politici si z nás dělají legraci každý den, tak proč bychom jim to nemohli čas
od času oplatit! Zuzana Bubílková vrací politikům jejich fauly. A vy můžete
být při tom! Hvězda televizní obrazovky totiž vystoupí v pondělí 12. března
2007 v 19.30 hod. v našem Divadle kouzel. Zábavný pořad Politické harašení
patří k nejsledovanějším projektům televize Nova. A vy budete mít exkluzivní
možnost zúčastnit se divadelní verze předpremiéry jako nového dílu. Uvidíte
tedy to, co v televizi už nikdy diváci neuvidí. Vedle Zuzany Bubílkové účinkuje
v pořadu jako host populární písničkář Miroslav Paleček. Vstupenky jsou již
nyní v předprodeji a můžete si je zakoupit každý den od 11:00 do 22:00 hod.
v restauraci U kouzelníka.

n DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE ihned přijme do pracovního poměru zdravotní sestru (nepřetržitý provoz) a fyzioterapeuta (pracovní doba Po-Pá
dle dohody). Vzdělání příslušného směru, minimálně 5 let odborné praxe a občanská bezúhonnost podmínkou. Znalost práce na PC výhodou. Malý kolektiv, dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké výhody. Bližší informace po telefonu: 283 981 100–101 nebo e-mail: brzobohata@hortenzie.cz.

prodejna
levného nábytku
a bytových doplňků
z dovozu na Mělnické
(naproti restauraci Selský dvůr).

•

a její Politické harašení v Líbeznicích!

n Nabízím k pronájmu skladovací prostor a 2x kancelář o celkové velikosti 130m2 v objektu motorestu v Klíčanech. Prostory jsou elektronicky střeženy
s napojením na PCO. Bližší informace na telefonním čísle 602 305 205.

/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

ročník 5

Zuzana Bubílková

n Hledám novostavbu s pozemkem nebo RD ve velmi dobrém stavu v Líbeznicích a okolí. tel.: 739 055 495

Nově otevřená

•

Bude zde na Vás čekat pestrý program:
soutěž o nejhezčí masku - hudba a tanec - dětské hry bláznivý klaun - mnoho hezkých cen
Vstupné: s maskou zdarma, bez masky 10 Kč

!

Upozornění OÚ: Žádáme občany, aby si pečlivě uschovali
stvrzenku o zaplacení odpadu. Toto potvrzení bude po celý rok
2007 sloužit jako doklad při vstupu do sběrného dvora.

!

V závěru roku 2006 byla dokončena nová fasáda věže kostela sv.
Martina v Líbeznících. Práce na fasádě byly zahájeny v červenci, ale byly
přerušeny, protože byl změněn původní způsob provádění z horolezeckého na normální lešenářský. Pak nastaly ještě problémy s vlastním
lešením, a tak se stavba rozběhla vlastně až v září.
Akci prováděla firma Müller z Roudnice n/Labem, která nabídla
nejpřijatelnější cenu. Konečná fakturace se pohybovala kolem 400 000 Kč.
Klempířské práce místní dílny pana Drtiny pak přišly asi na 200 000 Kč.
Dílo bylo úspěšně dokončeno v listopadu. Památkáři v tomto případě
povolili obrácenou barevnost, takže velké rovné plochy jsou světlé
a štukatérské části tmavší. Jedná se o spojení barvy světležluté a okrové.
Ve večerních a nočních hodinách je kombinace barev ještě zvýrazněna
citlivým osvětlením objektu. Tak již při adventním koncertu a o Vánocích
mohli občané s radostí pohledět na takto zvelebenou dominantu naší
obce.					
Ing. Karel Stoll

Veškeré závady na veřejném osvětlení hlaste p. Antonínu Petržilkovi na telefon 776 147 716
Vážení občané, redakce zpravodaje se na vás obrací
s touto výzvou - myslíte si, že je současný stav
chodníků na opraveném mostě vyhovující, nebo
byste uvítali vybudování zábradlí, tak, jak to bylo na mostě původním?
Samozřejmě by se tentokráte přihlíželo také k estetické stránce. V obci
se totiž vyskytuje několik názorů, jedni by nechali vše v současném

výzv a

stavu, druzí by na most umístili zábradlí s výplněmi zabraňujícími
postříkání chodců projíždějícími vozidly za deště, třetí by tam umístili
sloupky spojené řetězem a truhlíky s květinami k optickému oddělení
chodníku od vozovky. Jaký nápad máte vy? Pokud se chcete zapojit
do diskuze o této věci, kontaktujte prosím Obecní úřad na telefonu
283 981 058, nebo elektronicky na e-mail: obec@libeznice.cz

Upozorňujeme všechny, a zvláště starší občany, na různé "pracovníky", kteří se pod záminkou různých služeb, např. kontrol spotřebičů,
vrácení přeplatků, kontrol plynu, vody apod., vnutí do domu. Jsou to zloději, kteří Vás potom okradou. Tyto případy se již staly i v Líbeznicích.
Mějte proto prosím na paměti, že kontrole vždy předchází písemné vyrozumění od firmy, která službu poskytuje, o tom, že bude kontrola
probíhat. Můžete také požadovat pracovníkův služební průkaz. Pokud si nebudete jisti, kontaktujte Obecní policii na čísle 724 112 124.

novinky z obecního úřadu
Vážení občané,
rozhodnutím nově zvoleného
zastupitelstva obce převzala od
konce listopadu minulého roku
řízení obecní police paní místostarostka Mgr. Závorková. V případě
potřeby řešit záležitosti veřejného
pořádku a bezpečnosti v obci
se proto, prosím, obracejte buď
přímo na velitele obecní policie
pana Rudolfa Sedláka nebo na
paní místostarostku.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce rozhodlo neprodlužovat
po 31. 12. 2006 veřejnoprávní
smlouvy s obcemi Mratín,
Kojetice, Předboj a Zlonín
a následně smlouvu vypověděla

vánoční pohlazení po duši

i obec Měšice, vykonává obecní
police Líbeznice svoji činnost
kromě naší obce již pouze v Bášti
a Bořanovicích. Velký výpadek
v příjmech bude možno částečně
kompenzovat příjmy za pokuty
uložené za překročení povolené r ychlosti. Obecní policie
může totiž od 1. 7. 2006 měřit
rychlost vozidel v obci a také toho
využívá.
Kromě negativní stránky, kterým je
výpadek příjmů obce, má snížení
počtu obcí také pozitivní dopad,
kterým je jistě prodloužení doby
pobytu strážníků přímo na našem
území, nižší náklady na pohonné
hmoty a amortizaci vozidla, které
bude nyní stačit pouze jedno.

Další ze záměrů obce, který by
měl přispět zejména k bezpečnosti
chodců, je nový návrh řešení
pěticestné křižovatky ulic Mělnické
a Družstevní u budovy obecního
úřadu, která je velmi nepřehledná
a nebezpečná, zejména v noci,
neboť zde nejsou vyznačené ani
přechody pro chodce. Součástí
řešení bude i její osvětlení.
Rovněž máme v úmyslu zvětšit
p o č e t p ře c h o d ů p ro c h o d c e
a řádně je osvětlit.
Rovněž bych se rád podělil o informaci týkající se přímého vedení
autobusové dopravy k Ládví bez
projíždění všemi částmi starých
Ďáblic. O vedení jedné z linek
přímo ke hřbitovu má zájem

i MČ Ďáblice v souvislosti z novou výstavbou v této oblasti. Vše
závisí údajně na tom, jak rychle
MČ Ďáblice vybuduje novou
zastávku autobusů, vyžadující
i výstavbu opěrné zdi.
Po s l e d n í i n f o r m a c e s e t ý k á
u m í s t ě n í n o vé h o s t a n o v i š t ě
kontejnerů na tříděný odpad na
nároží ulic Ďáblické a Jaroslava
Seiferta, které může být v případě
zájmu občanů dále rozšířeno.
S přáním hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a spokojenosti v roce
2007.
Otakar Hlavín, starosta

Jaké fungují výbory zastupitelstva obce?
Vážení spoluobčané, redakce zpravodaje vám
přináší přehled všech výborů, zřízených zastupitelstvem obce. V jednotlivých přehledech
jsou uvedeny plány činnosti, ze kterých získáte
přehled o tom, s jakými problémy a na koho
se můžete obracet. Věříme, že tyto informace
vám pomohou s řešením některých situací či
dotazů, které se mohou vyskytnout.

Finanční výbor

Chtěl bych čtenář ům
a líbeznickým občanům
předst avit finanční
výbor, kter ý je zřízen
ke kontrole hospodaření
s majetkem a finančními
prostředky obce. Podílí se
na sestavování rozpočtu
obce a na rozpočtových
opatřeních, která se dělají dle potřeby během
roku. Dohlíží na plnění schváleného rozpočtu
po celý rok a kontroluje, jestli jsou finanční
prostředky využívany podle toho, jak byly
schváleny. Dále výbor plní úkoly, kterými jej
pověří zastupitelstvo obce, kterému se také
za svou činnost odpovídá. Dále zpracovává
a vyhodnocuje výsledky provedených inventur. Výbor je tříčlenný a skládá se ze členů
paní Marie Hutníkové, slečny Blanky Haškové
a předsedy Jana Zábala (tel.: 608 307 724).

Kontrolní výbor

Působnost kontrolního
v ý b o r u j e s t a n ove n a
zákonem. Zastupitelstvo
obce je povinno zřídit
kontrolní výbor (toto
platí i pro f inanční
výbor, ostatní výbor y
nejsou ze zákona
povinné). Členy kontrolního výboru v Líbeznicích jsou: paní Zuzana
Černá, pan František Závorka. Předsedou je
Ing. Luboš Lauer. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady
obce, dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kontrolní výbor může plnit
další úkoly pouze v případě, že jej zastupitelstvo zadaným úkolem pověří. O provedené
kontrole výbor pořizuje zápis, který obsahuje,
co a kdy bylo kontrolováno, jaké nedostatky
byly případně zjištěny a návrhy opatření

směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu,
a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor následně předkládá zápis zastupitelstvu
obce, kde k zápisu připojí vyjádření orgánu,
popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Každý občan obce, který dosáhl
věku 18 let, má mimo jiné právo nahlížet do
rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za
uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady
obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady
obce. Z těchto listin si může občan pořizovat
výpisy. Občan obce může podávat orgánům
obce návrhy, připomínky a podněty.
Tel. kontakt na předsedu kontrolního výboru
Ing. Luboše Lauera: 777 812 292.
Přeji čtenářům Líbeznického zpravodaje hodně
štěstí a pevné zdraví v novém roce.

Stavební výbor

Předsedou je Mgr. Jan
Havlíček ml. (Mělnická
209) tel. 724 175 861,
členové Ing. Eduard
Hurych tel. 605 700 066
a Josef Kulhánek tel. 728
309 512
Hlavní náplň činnosti stavebního výboru:
1. jako orgán zastupitelstva obce zastupuje
obec ve všech územních řízeních a dále ve
stavebních řízeních, jejichž je obec účastníkem
2. analyzuje potřeby a priorit y obce ve
stavebně-investiční činnosti obce a předkládá
zastupitelstvu obce stanoviska a návrhy v této
oblasti
3. kontroluje dodržování územního plánu,
předkládá zastupitelstvu obce podnět y
k pořízení územního plánu nebo jeho změnám,
stanoviska k návrhům na pořízení územního
plánu nebo jeho změny, podněty k pořízení
regulačního plánu a stanoviska k návrhům na
vydání regulačního plánu
4. předkládá zastupitelstvu obce stanoviska ke
zprávě o uplatňování územního plánu a stanoviska k dalším dokumentům, které zastupitelstvo obce schvaluje v samostatné působnosti
ve věcech územního plánování
5. předkládá zastupitelstvu obce návrhy a stanoviska v oblasti péče o životní prostředí obce
a jeho ochrany a uděluje souhlas obce jako

vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les
6. předkládá zastupitelstvu obce návrhy a stanoviska v oblasti ochrany obce před záplavami
a povodněmi ve stávající zástavbě i ve stádiu
přípravy zástavby nové
7. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Sociální výbor

Předsedou je Jan
Havlíček (Mělnická 209)
tel. 283980287, členy
Miloslava Vondrášová
tel. 737587668 a
Hana Ouvínová tel.
774246766
Hlavní náplň činnosti sociálního výboru:
1. spolupracuje se senior y, osamělými
a postiženými občany, kteří jsou občany obce
Líbeznice a předkládá zastupitelstvu obce
návrhy v této oblasti
2. zprostředkovává pomoc v oblasti sociálně
právní seniorům, osamělým a postiženým
občanům, kteří jsou občany obce Líbeznice
3. zprostředkovává seniorům, osamělým
a postiženým občanům, kteří jsou občany obce
Líbeznice, pomoc v oblasti zdravotní péče
4. zprostředkovává seniorům, osamělým
a postiženým občanům, kteří jsou občany obce
Líbeznice, výpomoc v domácnosti (např. jídlo,
úklid)
5. zprostředkovává pomoc občanům obce
Líbeznice v těžkých životních situacích,
6. zprostředkovává pomoc sociálně slabým
občanům obce Líbeznice
7. spolupracuje se Svazem tělesně postižených
občanů v obci Líbeznice
8. předává seniorům, kteří jsou občany obce
Líbeznice, při dosažení 70 let věku a dále vždy
po dosažení dalších 5 let věku a od 90 let
věku každý rok, blahopřání a poděkování při
příležitosti těchto jejich významných životních
výročí
9. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Dopravní výbor

Dopravní výbor se zaměřuje, stejně jako
v minulém období, na tyto problematiky:
1. Vedení veškerých jednání s orgány státu
koordinace jednotlivých kroků s cílem

V předvánočním shonu s pečením cukroví
a sháněním dárků pro své nejbližší, jsme
s potěšením mohli vyslechnout v našem
kostele krásný Adventní koncert, který se
konal 2. prosince s vánočními písněmi,
které zazpíval pěvecký sbor CAMERATA
pod vedením profesorky Jany Žofákové. Byl
to nezapomenutelný zážitek pro všechny
přítomné posluchače.
Další akci v předvánoční době byla úspěšná

výst ava t apiserií a dekoračních lout ek
profesorky Dagmar Renetové, která se konala
9. 12. a 10. 12. 2006 v zasedací místnosti OÚ
v Líbeznicích.
I když počasí bylo velmi nepříznivé a deštivé,
navštívilo tuto výstavu přes 350 lidí, včetně
dětí MŠ a žáků zdejší ZŠ.
Všem, kteří se na přípravě a průběhu výstavy
podíleli, patří poděkování. Především to byli
členové Baráčníků, Zahrádkářů a členové

zastupitelstva OÚ. Poděkování si zaslouží
i Výbor pro kulturu a styk s veřejností.
Věříme, že i v letošním roce budete spokojeni
s akcemi, které jsou pro naši veřejnost
připraveny.
Přejeme spokojený, šťastný a klidný rok 2007
naplnění optimismem a pevným zdravím.
Libuše Jahodová

zchátralé basketbalové hřiště
Nedávno se zde objevil článek „NOVÉ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“, jenž informoval o tom, že
se obec rozhodla zrekonstruovat jako první
dětské hřiště, jelikož dotace 400 000 Kč,
o kterou žádali, byla zamítnuta a obec dostala
jen 100 000 Kč.
Dále se v článku uvádí, že obec chce ještě
zrekonstruovat volejbalové hřiště a betonový
pingpongový stůl. Nevím, jestli Ing. Ivana
Krausová myslela jen tyto dvě položky. Protože
jestli ano, tak je to málo.
1) Tenisové kurty jsou v dobrém stavu, ty se
opravovat nemusí, ale co basketbalové? Nikdo
si nevšiml, že desky košů jsou rozbité? Nebo,

že obroučky jsou ohnuté a chybí jim sítka?
Tímto bych chtěla požádat starostu, jestliže
nepočítá s rekonstrukcí basketbalového hřiště,
aby si uvědomil, že by to bylo potřeba.
2) Také bych chtěla požádat uživatele ještě
nezrekonstruovaného hřiště, aby se chovali,
alespoň trochu slušně k tak už zuboženému
hřišti. Stačilo by přece jen tak málo a hřiště
by se nemuselo opravovat. Stačí například jen
nevěsit se na obroučku, která už nic nevydrží a
nevěsit se za sítku (pokud na koši ještě nějaké
zbytky jsou). Vůbec netuším, jak se někomu
mohlo povést zničit desku koše, ale to také
není dobré a od někoho je to velmi neomalené.

Zrekonstruování basketbalového hřiště by
nemělo být nijak finančně obtížné, stačí jen
vyměnit oba dva koše a pak už je jenom na
nás, jak dlouho nám nové koše vydrží.
Barbora Vavřichová
Pozn. red.:
1) Obec bude rekonstruovat celý Areál zdraví,
podle toho, kolik na to bude peněz a zdali
o to občané projeví zájem.
2) Návrhy na rekonstr ukci předkládají
Obecnímu zastupit elstvu občané nebo
Sportovní výbor

organizační složky obce po volbách na podzim 2006
Kontaktní informace
Telefon: 283 981 058
Fax: 283 981 314
www.libeznice.cz
E-mail: obec@libeznice.cz

Starosta
Otakar Hlavín

Adresa
Zastupitelstvo obce Líbeznice
Mělnická 43
25065 Líbeznice

2. místostarosta
Mgr. Hana Zázvorková

1. místostarosta
Radek Kraus

Zastupitelstvo obce
Otakar Hlavín, starosta

Radek Kraus, místostarosta
Mgr. Hana Závorková, místostarostka
Ing. Vladimír Novotný, Ph.D.
Michal Doubrava
Ing. Luboš Lauer
Jan Zábal
Ing. Jan Vondráš
Mgr. Jan Havlíček
Blanka Hašková
Jan Havlíček

jak fungují výbory...
urychlení výstavby obchvatu.
2. Průběžná jednání a řešení situace s ŘSD a
ostatními obcemi v otázce vybudování sjezdové rampy z D 8 na Staré poště na I/9 jako
nezbytné složky potřebné pro funkčnost obchvatu.
3. Sledování vývoje v otázce záměru vybudovat kontraproduktivní obchvat obce Březiněves
na II/243 (Březinevěs - Bořanovice) a zabránění
budoucí výstavbě tohoto nesmyslu, který by
následně přivedl do obce další desítky tisíc
vozidel po zprovoznění pražského okruhu!!
4. Koordinace činnosti místní policie v otázkách měření rychlosti.
5. Další otázky týkající se dopravy
a bezpečnosti v obci (dopravní značení, omezení rychlosti, odklon
tranzitu po D 8 na I/16).
Předsedou dopravního
výboru je Ing. Jan
Vondráš (tel.: 602
660 113) a členy Ing.
Miroslav Čacký a Ing.
Luboš Lauer.

Kulturní výbor

Kulturní výbor se skládá z těchto členů –
předsedy Radka Krause, Mgr. Hany Závorkové,
Václava Krejčího, Václava Mikoláše a Šárky
Kettnerové. Cílem tohoto výboru je pořádání
kulturních a společenských akcí v obci,
akcí pro děti a rodiče, výstav a vydávání

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Josef Kulhánek
Robert Svoboda
Miloslava Vondrášová
Rada obce
Otakar Hlavín,
starosta
Radek Kraus,
místostarosta

Mgr. Hana Závorková,
místostarostka
Ing. Vladimír Novotný, Ph.D.
Michal Doubrava

/dokončení/

Líbeznického zpravodaje. Během minulého
volebního období se nám podařilo úspěšně
navázat na historickou tradici posvícení v naší
obci každoroční akcí Líbeznické posvícení,
kde se snažíme návštěvníkům nabídnout
bohatý kulturní a společenský program spojený s pouťovými atrakcemi. Dětský karneval
nebo Dětský den, to jsou další akce, které
každoročně připravujeme pro děti. V loňském
roce jsme navázali na tradici výstav uměleckých
předmětů, kterými byly tentokráte dekorační
loutky a tapiserie prof. Renertové. Adventní
koncerty nebo vánoční trhy jsou už tak pouze
pomyslnou třešničkou na dortu všech akcí,
které připravujeme za výrazné pomoci spolků,
sdružení a sponzorů z naší obce. Cílem kulturního výboru je pokračovat v pořádání těchto
akcí t ak, aby z nich
jejich návštěvníci odcházeli s pocitem příjemně
strávených chvil.

Bohužel si ne všichni uvědomují, kolik času
věnují trenéři a ostatní zainteresovaní fungování klubů. Například 2x týdně 2 hodiny tréninku, 1x týdně zápas. To ve stolním tenisu
i ve fotbalu. Když spočítáme ještě i čas
strávený úpravou hřiště nebo herny, dostaneme se minimálně na 8 hodin týdně. To vše
bez nároku na jakoukoli odměnu, naopak,
trenéři a rodiče investují ze svého i do dopravy
na zápasy, které nejsou hrány v okolí, jedná se
i o vzdálenosti kolem 50km.

Kontakt na předsedu kulturního výboru: Radek
Kraus, tel. 283 980 041,
e-mail: rkraus@volny.cz

Sportovní výbor vítá každou pomoc oddílům,
ať finanční – formou sponzoringu, nebo pomoc
př i vytváření lepšího
prostředí pro sport.

Sportovní výbor

Vážení spoluobčané, zřízení Sportovního výboru
má za úkol mimo jiné koordinovat spolupráci
mezi obcí a sportovními oddíly. Předsedou
výboru je Michal Doubrava (283 981 837) a
členy Robert Svoboda a Tomáš Krysman.

Málokdo si uvědomuje, že žáci a mládež, která
se věnuje nějakému sportu, má až 5x týdně
vyplněn svůj volný čas sportem a rodiče se
mohou spolehnout na to, kde jejich potomek
tento čas tráví. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se práci s mladými věnují. Neradi
bychom na někoho zapomněli, ale jsou to
například Antonín Cuc, Ing.Jan Vondráš,
Tomáš Krysman, Martin Mariňák a další.

Dovolte, abychom všem
spoluobčanům jménem
Spor tovního výbor u
p o p ř á l i ú s p ě š n ý ro k
2007.

/Pokrač. na vedlejší straně/
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novinky z obecního úřadu
Vážení občané,
rozhodnutím nově zvoleného
zastupitelstva obce převzala od
konce listopadu minulého roku
řízení obecní police paní místostarostka Mgr. Závorková. V případě
potřeby řešit záležitosti veřejného
pořádku a bezpečnosti v obci
se proto, prosím, obracejte buď
přímo na velitele obecní policie
pana Rudolfa Sedláka nebo na
paní místostarostku.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce rozhodlo neprodlužovat
po 31. 12. 2006 veřejnoprávní
smlouvy s obcemi Mratín,
Kojetice, Předboj a Zlonín
a následně smlouvu vypověděla

vánoční pohlazení po duši

i obec Měšice, vykonává obecní
police Líbeznice svoji činnost
kromě naší obce již pouze v Bášti
a Bořanovicích. Velký výpadek
v příjmech bude možno částečně
kompenzovat příjmy za pokuty
uložené za překročení povolené r ychlosti. Obecní policie
může totiž od 1. 7. 2006 měřit
rychlost vozidel v obci a také toho
využívá.
Kromě negativní stránky, kterým je
výpadek příjmů obce, má snížení
počtu obcí také pozitivní dopad,
kterým je jistě prodloužení doby
pobytu strážníků přímo na našem
území, nižší náklady na pohonné
hmoty a amortizaci vozidla, které
bude nyní stačit pouze jedno.

Další ze záměrů obce, který by
měl přispět zejména k bezpečnosti
chodců, je nový návrh řešení
pěticestné křižovatky ulic Mělnické
a Družstevní u budovy obecního
úřadu, která je velmi nepřehledná
a nebezpečná, zejména v noci,
neboť zde nejsou vyznačené ani
přechody pro chodce. Součástí
řešení bude i její osvětlení.
Rovněž máme v úmyslu zvětšit
p o č e t p ře c h o d ů p ro c h o d c e
a řádně je osvětlit.
Rovněž bych se rád podělil o informaci týkající se přímého vedení
autobusové dopravy k Ládví bez
projíždění všemi částmi starých
Ďáblic. O vedení jedné z linek
přímo ke hřbitovu má zájem

i MČ Ďáblice v souvislosti z novou výstavbou v této oblasti. Vše
závisí údajně na tom, jak rychle
MČ Ďáblice vybuduje novou
zastávku autobusů, vyžadující
i výstavbu opěrné zdi.
Po s l e d n í i n f o r m a c e s e t ý k á
u m í s t ě n í n o vé h o s t a n o v i š t ě
kontejnerů na tříděný odpad na
nároží ulic Ďáblické a Jaroslava
Seiferta, které může být v případě
zájmu občanů dále rozšířeno.
S přáním hodně zdraví, štěstí,
úspěchů a spokojenosti v roce
2007.
Otakar Hlavín, starosta

Jaké fungují výbory zastupitelstva obce?
Vážení spoluobčané, redakce zpravodaje vám
přináší přehled všech výborů, zřízených zastupitelstvem obce. V jednotlivých přehledech
jsou uvedeny plány činnosti, ze kterých získáte
přehled o tom, s jakými problémy a na koho
se můžete obracet. Věříme, že tyto informace
vám pomohou s řešením některých situací či
dotazů, které se mohou vyskytnout.

Finanční výbor

Chtěl bych čtenář ům
a líbeznickým občanům
předst avit finanční
výbor, kter ý je zřízen
ke kontrole hospodaření
s majetkem a finančními
prostředky obce. Podílí se
na sestavování rozpočtu
obce a na rozpočtových
opatřeních, která se dělají dle potřeby během
roku. Dohlíží na plnění schváleného rozpočtu
po celý rok a kontroluje, jestli jsou finanční
prostředky využívany podle toho, jak byly
schváleny. Dále výbor plní úkoly, kterými jej
pověří zastupitelstvo obce, kterému se také
za svou činnost odpovídá. Dále zpracovává
a vyhodnocuje výsledky provedených inventur. Výbor je tříčlenný a skládá se ze členů
paní Marie Hutníkové, slečny Blanky Haškové
a předsedy Jana Zábala (tel.: 608 307 724).

Kontrolní výbor

Působnost kontrolního
v ý b o r u j e s t a n ove n a
zákonem. Zastupitelstvo
obce je povinno zřídit
kontrolní výbor (toto
platí i pro f inanční
výbor, ostatní výbor y
nejsou ze zákona
povinné). Členy kontrolního výboru v Líbeznicích jsou: paní Zuzana
Černá, pan František Závorka. Předsedou je
Ing. Luboš Lauer. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady
obce, dodržování právních předpisů ostatními
výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti. Kontrolní výbor může plnit
další úkoly pouze v případě, že jej zastupitelstvo zadaným úkolem pověří. O provedené
kontrole výbor pořizuje zápis, který obsahuje,
co a kdy bylo kontrolováno, jaké nedostatky
byly případně zjištěny a návrhy opatření

směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu,
a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor následně předkládá zápis zastupitelstvu
obce, kde k zápisu připojí vyjádření orgánu,
popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala. Každý občan obce, který dosáhl
věku 18 let, má mimo jiné právo nahlížet do
rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za
uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů
z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady
obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady
obce. Z těchto listin si může občan pořizovat
výpisy. Občan obce může podávat orgánům
obce návrhy, připomínky a podněty.
Tel. kontakt na předsedu kontrolního výboru
Ing. Luboše Lauera: 777 812 292.
Přeji čtenářům Líbeznického zpravodaje hodně
štěstí a pevné zdraví v novém roce.

Stavební výbor

Předsedou je Mgr. Jan
Havlíček ml. (Mělnická
209) tel. 724 175 861,
členové Ing. Eduard
Hurych tel. 605 700 066
a Josef Kulhánek tel. 728
309 512
Hlavní náplň činnosti stavebního výboru:
1. jako orgán zastupitelstva obce zastupuje
obec ve všech územních řízeních a dále ve
stavebních řízeních, jejichž je obec účastníkem
2. analyzuje potřeby a priorit y obce ve
stavebně-investiční činnosti obce a předkládá
zastupitelstvu obce stanoviska a návrhy v této
oblasti
3. kontroluje dodržování územního plánu,
předkládá zastupitelstvu obce podnět y
k pořízení územního plánu nebo jeho změnám,
stanoviska k návrhům na pořízení územního
plánu nebo jeho změny, podněty k pořízení
regulačního plánu a stanoviska k návrhům na
vydání regulačního plánu
4. předkládá zastupitelstvu obce stanoviska ke
zprávě o uplatňování územního plánu a stanoviska k dalším dokumentům, které zastupitelstvo obce schvaluje v samostatné působnosti
ve věcech územního plánování
5. předkládá zastupitelstvu obce návrhy a stanoviska v oblasti péče o životní prostředí obce
a jeho ochrany a uděluje souhlas obce jako

vlastníka ke kácení dřevin rostoucích mimo les
6. předkládá zastupitelstvu obce návrhy a stanoviska v oblasti ochrany obce před záplavami
a povodněmi ve stávající zástavbě i ve stádiu
přípravy zástavby nové
7. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Sociální výbor

Předsedou je Jan
Havlíček (Mělnická 209)
tel. 283980287, členy
Miloslava Vondrášová
tel. 737587668 a
Hana Ouvínová tel.
774246766
Hlavní náplň činnosti sociálního výboru:
1. spolupracuje se senior y, osamělými
a postiženými občany, kteří jsou občany obce
Líbeznice a předkládá zastupitelstvu obce
návrhy v této oblasti
2. zprostředkovává pomoc v oblasti sociálně
právní seniorům, osamělým a postiženým
občanům, kteří jsou občany obce Líbeznice
3. zprostředkovává seniorům, osamělým
a postiženým občanům, kteří jsou občany obce
Líbeznice, pomoc v oblasti zdravotní péče
4. zprostředkovává seniorům, osamělým
a postiženým občanům, kteří jsou občany obce
Líbeznice, výpomoc v domácnosti (např. jídlo,
úklid)
5. zprostředkovává pomoc občanům obce
Líbeznice v těžkých životních situacích,
6. zprostředkovává pomoc sociálně slabým
občanům obce Líbeznice
7. spolupracuje se Svazem tělesně postižených
občanů v obci Líbeznice
8. předává seniorům, kteří jsou občany obce
Líbeznice, při dosažení 70 let věku a dále vždy
po dosažení dalších 5 let věku a od 90 let
věku každý rok, blahopřání a poděkování při
příležitosti těchto jejich významných životních
výročí
9. plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce

Dopravní výbor

Dopravní výbor se zaměřuje, stejně jako
v minulém období, na tyto problematiky:
1. Vedení veškerých jednání s orgány státu
koordinace jednotlivých kroků s cílem

V předvánočním shonu s pečením cukroví
a sháněním dárků pro své nejbližší, jsme
s potěšením mohli vyslechnout v našem
kostele krásný Adventní koncert, který se
konal 2. prosince s vánočními písněmi,
které zazpíval pěvecký sbor CAMERATA
pod vedením profesorky Jany Žofákové. Byl
to nezapomenutelný zážitek pro všechny
přítomné posluchače.
Další akci v předvánoční době byla úspěšná

výst ava t apiserií a dekoračních lout ek
profesorky Dagmar Renetové, která se konala
9. 12. a 10. 12. 2006 v zasedací místnosti OÚ
v Líbeznicích.
I když počasí bylo velmi nepříznivé a deštivé,
navštívilo tuto výstavu přes 350 lidí, včetně
dětí MŠ a žáků zdejší ZŠ.
Všem, kteří se na přípravě a průběhu výstavy
podíleli, patří poděkování. Především to byli
členové Baráčníků, Zahrádkářů a členové

zastupitelstva OÚ. Poděkování si zaslouží
i Výbor pro kulturu a styk s veřejností.
Věříme, že i v letošním roce budete spokojeni
s akcemi, které jsou pro naši veřejnost
připraveny.
Přejeme spokojený, šťastný a klidný rok 2007
naplnění optimismem a pevným zdravím.
Libuše Jahodová

zchátralé basketbalové hřiště
Nedávno se zde objevil článek „NOVÉ
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ“, jenž informoval o tom, že
se obec rozhodla zrekonstruovat jako první
dětské hřiště, jelikož dotace 400 000 Kč,
o kterou žádali, byla zamítnuta a obec dostala
jen 100 000 Kč.
Dále se v článku uvádí, že obec chce ještě
zrekonstruovat volejbalové hřiště a betonový
pingpongový stůl. Nevím, jestli Ing. Ivana
Krausová myslela jen tyto dvě položky. Protože
jestli ano, tak je to málo.
1) Tenisové kurty jsou v dobrém stavu, ty se
opravovat nemusí, ale co basketbalové? Nikdo
si nevšiml, že desky košů jsou rozbité? Nebo,

že obroučky jsou ohnuté a chybí jim sítka?
Tímto bych chtěla požádat starostu, jestliže
nepočítá s rekonstrukcí basketbalového hřiště,
aby si uvědomil, že by to bylo potřeba.
2) Také bych chtěla požádat uživatele ještě
nezrekonstruovaného hřiště, aby se chovali,
alespoň trochu slušně k tak už zuboženému
hřišti. Stačilo by přece jen tak málo a hřiště
by se nemuselo opravovat. Stačí například jen
nevěsit se na obroučku, která už nic nevydrží a
nevěsit se za sítku (pokud na koši ještě nějaké
zbytky jsou). Vůbec netuším, jak se někomu
mohlo povést zničit desku koše, ale to také
není dobré a od někoho je to velmi neomalené.

Zrekonstruování basketbalového hřiště by
nemělo být nijak finančně obtížné, stačí jen
vyměnit oba dva koše a pak už je jenom na
nás, jak dlouho nám nové koše vydrží.
Barbora Vavřichová
Pozn. red.:
1) Obec bude rekonstruovat celý Areál zdraví,
podle toho, kolik na to bude peněz a zdali
o to občané projeví zájem.
2) Návrhy na rekonstr ukci předkládají
Obecnímu zastupit elstvu občané nebo
Sportovní výbor

organizační složky obce po volbách na podzim 2006
Kontaktní informace
Telefon: 283 981 058
Fax: 283 981 314
www.libeznice.cz
E-mail: obec@libeznice.cz

Starosta
Otakar Hlavín

Adresa
Zastupitelstvo obce Líbeznice
Mělnická 43
25065 Líbeznice

2. místostarosta
Mgr. Hana Zázvorková

1. místostarosta
Radek Kraus

Zastupitelstvo obce
Otakar Hlavín, starosta

Radek Kraus, místostarosta
Mgr. Hana Závorková, místostarostka
Ing. Vladimír Novotný, Ph.D.
Michal Doubrava
Ing. Luboš Lauer
Jan Zábal
Ing. Jan Vondráš
Mgr. Jan Havlíček
Blanka Hašková
Jan Havlíček

jak fungují výbory...
urychlení výstavby obchvatu.
2. Průběžná jednání a řešení situace s ŘSD a
ostatními obcemi v otázce vybudování sjezdové rampy z D 8 na Staré poště na I/9 jako
nezbytné složky potřebné pro funkčnost obchvatu.
3. Sledování vývoje v otázce záměru vybudovat kontraproduktivní obchvat obce Březiněves
na II/243 (Březinevěs - Bořanovice) a zabránění
budoucí výstavbě tohoto nesmyslu, který by
následně přivedl do obce další desítky tisíc
vozidel po zprovoznění pražského okruhu!!
4. Koordinace činnosti místní policie v otázkách měření rychlosti.
5. Další otázky týkající se dopravy
a bezpečnosti v obci (dopravní značení, omezení rychlosti, odklon
tranzitu po D 8 na I/16).
Předsedou dopravního
výboru je Ing. Jan
Vondráš (tel.: 602
660 113) a členy Ing.
Miroslav Čacký a Ing.
Luboš Lauer.

Kulturní výbor

Kulturní výbor se skládá z těchto členů –
předsedy Radka Krause, Mgr. Hany Závorkové,
Václava Krejčího, Václava Mikoláše a Šárky
Kettnerové. Cílem tohoto výboru je pořádání
kulturních a společenských akcí v obci,
akcí pro děti a rodiče, výstav a vydávání

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.
Josef Kulhánek
Robert Svoboda
Miloslava Vondrášová
Rada obce
Otakar Hlavín,
starosta
Radek Kraus,
místostarosta

Mgr. Hana Závorková,
místostarostka
Ing. Vladimír Novotný, Ph.D.
Michal Doubrava

/dokončení/

Líbeznického zpravodaje. Během minulého
volebního období se nám podařilo úspěšně
navázat na historickou tradici posvícení v naší
obci každoroční akcí Líbeznické posvícení,
kde se snažíme návštěvníkům nabídnout
bohatý kulturní a společenský program spojený s pouťovými atrakcemi. Dětský karneval
nebo Dětský den, to jsou další akce, které
každoročně připravujeme pro děti. V loňském
roce jsme navázali na tradici výstav uměleckých
předmětů, kterými byly tentokráte dekorační
loutky a tapiserie prof. Renertové. Adventní
koncerty nebo vánoční trhy jsou už tak pouze
pomyslnou třešničkou na dortu všech akcí,
které připravujeme za výrazné pomoci spolků,
sdružení a sponzorů z naší obce. Cílem kulturního výboru je pokračovat v pořádání těchto
akcí t ak, aby z nich
jejich návštěvníci odcházeli s pocitem příjemně
strávených chvil.

Bohužel si ne všichni uvědomují, kolik času
věnují trenéři a ostatní zainteresovaní fungování klubů. Například 2x týdně 2 hodiny tréninku, 1x týdně zápas. To ve stolním tenisu
i ve fotbalu. Když spočítáme ještě i čas
strávený úpravou hřiště nebo herny, dostaneme se minimálně na 8 hodin týdně. To vše
bez nároku na jakoukoli odměnu, naopak,
trenéři a rodiče investují ze svého i do dopravy
na zápasy, které nejsou hrány v okolí, jedná se
i o vzdálenosti kolem 50km.

Kontakt na předsedu kulturního výboru: Radek
Kraus, tel. 283 980 041,
e-mail: rkraus@volny.cz

Sportovní výbor vítá každou pomoc oddílům,
ať finanční – formou sponzoringu, nebo pomoc
př i vytváření lepšího
prostředí pro sport.

Sportovní výbor

Vážení spoluobčané, zřízení Sportovního výboru
má za úkol mimo jiné koordinovat spolupráci
mezi obcí a sportovními oddíly. Předsedou
výboru je Michal Doubrava (283 981 837) a
členy Robert Svoboda a Tomáš Krysman.

Málokdo si uvědomuje, že žáci a mládež, která
se věnuje nějakému sportu, má až 5x týdně
vyplněn svůj volný čas sportem a rodiče se
mohou spolehnout na to, kde jejich potomek
tento čas tráví. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se práci s mladými věnují. Neradi
bychom na někoho zapomněli, ale jsou to
například Antonín Cuc, Ing.Jan Vondráš,
Tomáš Krysman, Martin Mariňák a další.

Dovolte, abychom všem
spoluobčanům jménem
Spor tovního výbor u
p o p ř á l i ú s p ě š n ý ro k
2007.

/Pokrač. na vedlejší straně/
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líbezničtí stolní tenisté
Do své poloviny dospěly již soutěže stolních tenistů. Naše A družstvo
se stejně jako v celé loňské sezóně nachází v popředí výsledkové tabulky
krajského přeboru I. třídy v konkurenci silných městských oddílů. Bude
tedy opět v jarní části soutěže bojovat o postup do divize. Družstva
B, C a D se nacházejí ve středu tabulek okresních přeborů I., II. resp.
III. třídy.
Úspěchu dosáhla také naše mládež. Na okresních přeborech získalytřetí
místa dvojice Fišer - Doubrava ve čtyřhře starších žáků a Voňka Dlouhý ve čtyřhře dorostenců.
Ing. Jan Vondráš

líbezničtí zahrádkáři
Rámcový plán činností MO Českého zahrádkářského svazu Líbeznice
ÚNOR
- spoluúčast při organizování Dětského karnevalu
BŘEZEN - 3. 3. 2007 Výroční schůze MO ČSZ
KVĚTEN - Májová zábava
ČERVEN - Dětský den - spoluúčast na akci kultur. výboru Líbeznice
SRPEN
- Zájezd se zahrádkářskou tematikou
ZÁŘÍ
- Výstava ovoce, květin a zeleniny při Líbeznickém posvícení
LISTOPAD - Martinská zábava
Pracovní zasedání výboru MO ČZS se konají každé první úterý v měsíci.
Přesná data akcí budou schválena na výroční schůzi v březnu 2007.
Pozvánky na jednotlivé akce, mimo pracovních zasedání výboru, budou
vyvěšeny ve vývěsní skříňce, a proto doporučujeme její sledování.

Pořadí

Klub

Počet kol

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

TJ Neratovice
Kaučuk Kralupy n.Vlt.1.
Sokol Líbeznice
TTC Příbram
TTC Kladno „C“
SK Březnice
KST Rakovník „C“-EDISON
Sokol Hudlice „B“
Sokol Příbram
Sokol Lány
Spartak Rožmitál p.Tř.
Sokol Stochov-Honice
STC Slaný

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Počet
výher
12
9
8
8
6
5
5
5
4
4
3
1
0

Počet
remíz
0
1
2
1
2
2
2
2
3
0
0
0
1

Počet
porážek
0
2
2
3
4
5
5
5
5
8
9
11
11

Skóre

Body

149:67
131:85
137:79
137:79
115:101
117:99
102:114
111:105
115:101
96:120
87:129
64:152
43:173

36
28
26
25
20
17
17
17
15
12
9
3
1

Blahopřání

V měsíci lednu oslavili svá životní jubilea tito naši spoluobčané:
Miloslav Pokorný, Stanislava Sabóvá, Karolína Buchtová,
Antonie Moláčková, Růžena Pancířová, Jaroslav Vorlíček,
Zdeňka Raiserová.

vybočte z navyklých procházek

inzerce

Taky v těchto dnech ať už všedních anebo víkendových sedíte doma
a vzhledem k poměrně teplému počasí si říkáte, že je škoda, že hrady
a zámky jsou většinou zavřené? Ale není třeba zoufat. Téměř všechna
regionální, ale i oblastní a další muzea jsou otevřená a přinášejí zajímavé expozice, výstavy a akce.
•Z těch nám nejbližších je to muzeum v Máslovicích, jen 12,5 km
(po silnici) vzdálené to obci od Líbeznic najdete tradiční expozice
o másle. Existuje tu i Naučná stezka, po které když se vydáte, hezky
se projdete (1,2 km) a navštívíte celkem 12 zajímavých zastavení.
KONTAKT: www.maslovice.cz
•Také Mělník má muzeum. Stojí na náměstí, za chvíli bude únor
a to můžete navštívit putovní výstavu Motýli . Celoročně je otevřena
výstava historických kočárků a samozřejmě stálá expozice. Možná
ani nevíte, že obvyklou trasu s výhledem na soutok můžete zakončit
v líbezné čtyřposchoďové čajovně spojené s galerií v Pražské věži, kde
vám origi–nálním způsobem naservírují čaj až do třetího poschodí, když

si ho před tím telefonicky objednáte. Nyní v zimě je poslední 4. patro
zavřené. Ty čaje jsou excelentní! KONTAKT: www.muzeum-melnik.cz
•Možná málokdo ví, že např. v Lysé nad Labem je zajímavé muzeum
Bedřicha Hrozného, který rozluštil klínové písmo. V současné době
můžete navštívit stálou expozici o jeho životě a díle. Muzeum se
nachází blízko zámku, projít se můžete pak i v krásném parku. Blízko,
cca 8 km je ves Ostrá, kde je nejen známý Botanicus, ale také Muzeum
kamen, ovšem otevřené až od března. Ale to je přeci za chvíli!!!
KONTAKTY: www.polabskemuzeum.cz, www.muzeum-kamen.cz
•Poslední, na co bych vás chtěla upozornit, je výstava „Nový svět
na starých mapách“ umístěná ve Vlastivědném muzeu v Nymburce.
Najdete tu ukázky 113 map světa. Severní a Jižní Ameriky, navigační
neboli portolánové mapy a také atlasy, některé unikátní a ze sou–
kromých sbírek. Máte na to čas do 4. 3. 2007!
Bylo by toho samozřejmě více, ale zase někdy příště a jen některé
vybrané tipy.				
PhDr. E. Kupcová

číslo 1

kultura v líbeznicích v roce 2007

Obec Líbeznice vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem
služebního bytu v Měšicích, Revoluční ul. č. p. 252.

Kulturní výbor obce Líbezníce, Hasičský sbor obce Líbezníce, Obec
Baráčníků Líbezníce, Zahrádkářský svaz Líbezníce, Základní škola
Líbezníce, Skautské středisko Líbezníce a 1. FC Líbezníce si Vás
během roku 2007 dovolí pozvat na tyto akce:

Jedná se o byt o jedné obytné místnosti s kuchyňským koutem
a příslušenstvím, vytápěný lokálními plynovými kamny (WAW).
Součástí bytu je kuchyňská linka se sporákem. Započitatelná podlahová plocha činí 48,1 m2. Byt se nachází v přízemí bytového domu.
Přilehlý dvůr je pod uzavřením. Obec pronajme tento byt nejvyšší
nabídce tzv. “obálkovou metodou“. Minimální výše nájemného
bez poplatků je stanovena na 4000,- Kč (včetně příspěvku do fondu
oprav). Obálky musí být označeny „Nabídkové řízení - nájem bytu
Měšice“ a musí obsahovat nabídku výše nájemného, jméno a plnou
adresu zájemce a telef. spojení. Tyto musí být zaslány nejpozději do
15. 2. 2007 na OÚ Líbeznice, Mělnická 43, Praha-východ,
250 65, poté vyhodnoceny na zasedání rady obce. Výsledky řízení
budou zveřejněny na úřední desce OÚ Líbeznice do konce února
2007. Případnou prohlídku bytu nutno předem domluvit na tel.
č. 283 981 058.

n DĚTSKÝ KARNEVAL
17. února 2007 od 14.00 do
17.00 hodin v tělocvičně ZŠ
Líbeznice
n DĚTSKÝ DEN
2. čer vna 2007 od 13.00 do
17.00 hodin

Kompletní sortiment příslušenství ke střechám
z Al, Cu, ZnFe a TiZn
• Materiál k odběru na počkání •

Možnost domluvy na kterýkoliv
den a hodinu včetně neděle.
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Líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice• redakčně zpracovali členové Výboru pro kulturu, mládež a styk s veřejností •
• náklad 600 ks • distribuce zdarma • grafická úprava a tisk: Kvinta - Radek Blažej •

n VÝSTAVA PANENEK
od 1. do 3. prosince 2007

Oprava věže kostela Sv. Martina

DĚTSKÝ KARNEVAL
17. února 2007 od 14.00 do 17.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Líbeznice

Měšická 408, Líbeznice

Otevřena
Po–Pá 9.00–17.00,
Sobota 9.00–12.00.

n LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ
15. září 2007 od 13.00 do 24.00
hodin
16. září 2007 od 13.00 do 18.00
hodin

n ADVENTNÍ KONCERT
8. prosince 2007 od 17.00

Alumex, s. r. o.,

• Úprava na míru pro různé užití •

2007

Politici si z nás dělají legraci každý den, tak proč bychom jim to nemohli čas
od času oplatit! Zuzana Bubílková vrací politikům jejich fauly. A vy můžete
být při tom! Hvězda televizní obrazovky totiž vystoupí v pondělí 12. března
2007 v 19.30 hod. v našem Divadle kouzel. Zábavný pořad Politické harašení
patří k nejsledovanějším projektům televize Nova. A vy budete mít exkluzivní
možnost zúčastnit se divadelní verze předpremiéry jako nového dílu. Uvidíte
tedy to, co v televizi už nikdy diváci neuvidí. Vedle Zuzany Bubílkové účinkuje
v pořadu jako host populární písničkář Miroslav Paleček. Vstupenky jsou již
nyní v předprodeji a můžete si je zakoupit každý den od 11:00 do 22:00 hod.
v restauraci U kouzelníka.

n DOMOV PRO SENIORY HORTENZIE ihned přijme do pracovního poměru zdravotní sestru (nepřetržitý provoz) a fyzioterapeuta (pracovní doba Po-Pá
dle dohody). Vzdělání příslušného směru, minimálně 5 let odborné praxe a občanská bezúhonnost podmínkou. Znalost práce na PC výhodou. Malý kolektiv, dobré pracovní podmínky, zaměstnanecké výhody. Bližší informace po telefonu: 283 981 100–101 nebo e-mail: brzobohata@hortenzie.cz.

prodejna
levného nábytku
a bytových doplňků
z dovozu na Mělnické
(naproti restauraci Selský dvůr).

•

a její Politické harašení v Líbeznicích!

n Nabízím k pronájmu skladovací prostor a 2x kancelář o celkové velikosti 130m2 v objektu motorestu v Klíčanech. Prostory jsou elektronicky střeženy
s napojením na PCO. Bližší informace na telefonním čísle 602 305 205.

/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

ročník 5

Zuzana Bubílková

n Hledám novostavbu s pozemkem nebo RD ve velmi dobrém stavu v Líbeznicích a okolí. tel.: 739 055 495

Nově otevřená

•

Bude zde na Vás čekat pestrý program:
soutěž o nejhezčí masku - hudba a tanec - dětské hry bláznivý klaun - mnoho hezkých cen
Vstupné: s maskou zdarma, bez masky 10 Kč

!

Upozornění OÚ: Žádáme občany, aby si pečlivě uschovali
stvrzenku o zaplacení odpadu. Toto potvrzení bude po celý rok
2007 sloužit jako doklad při vstupu do sběrného dvora.

!

V závěru roku 2006 byla dokončena nová fasáda věže kostela sv.
Martina v Líbeznících. Práce na fasádě byly zahájeny v červenci, ale byly
přerušeny, protože byl změněn původní způsob provádění z horolezeckého na normální lešenářský. Pak nastaly ještě problémy s vlastním
lešením, a tak se stavba rozběhla vlastně až v září.
Akci prováděla firma Müller z Roudnice n/Labem, která nabídla
nejpřijatelnější cenu. Konečná fakturace se pohybovala kolem 400 000 Kč.
Klempířské práce místní dílny pana Drtiny pak přišly asi na 200 000 Kč.
Dílo bylo úspěšně dokončeno v listopadu. Památkáři v tomto případě
povolili obrácenou barevnost, takže velké rovné plochy jsou světlé
a štukatérské části tmavší. Jedná se o spojení barvy světležluté a okrové.
Ve večerních a nočních hodinách je kombinace barev ještě zvýrazněna
citlivým osvětlením objektu. Tak již při adventním koncertu a o Vánocích
mohli občané s radostí pohledět na takto zvelebenou dominantu naší
obce.					
Ing. Karel Stoll

Veškeré závady na veřejném osvětlení hlaste p. Antonínu Petržilkovi na telefon 776 147 716
Vážení občané, redakce zpravodaje se na vás obrací
s touto výzvou - myslíte si, že je současný stav
chodníků na opraveném mostě vyhovující, nebo
byste uvítali vybudování zábradlí, tak, jak to bylo na mostě původním?
Samozřejmě by se tentokráte přihlíželo také k estetické stránce. V obci
se totiž vyskytuje několik názorů, jedni by nechali vše v současném

výzv a

stavu, druzí by na most umístili zábradlí s výplněmi zabraňujícími
postříkání chodců projíždějícími vozidly za deště, třetí by tam umístili
sloupky spojené řetězem a truhlíky s květinami k optickému oddělení
chodníku od vozovky. Jaký nápad máte vy? Pokud se chcete zapojit
do diskuze o této věci, kontaktujte prosím Obecní úřad na telefonu
283 981 058, nebo elektronicky na e-mail: obec@libeznice.cz

Upozorňujeme všechny, a zvláště starší občany, na různé "pracovníky", kteří se pod záminkou různých služeb, např. kontrol spotřebičů,
vrácení přeplatků, kontrol plynu, vody apod., vnutí do domu. Jsou to zloději, kteří Vás potom okradou. Tyto případy se již staly i v Líbeznicích.
Mějte proto prosím na paměti, že kontrole vždy předchází písemné vyrozumění od firmy, která službu poskytuje, o tom, že bude kontrola
probíhat. Můžete také požadovat pracovníkův služební průkaz. Pokud si nebudete jisti, kontaktujte Obecní policii na čísle 724 112 124.

