
Tak, a je to opět tu, rok se sešel s rokem a za pár týdnů tu opět máme 
největší akci v roce, pravidelné Líbeznické posvícení. Jak už bylo dříve 

oznámeno, tento rok 
se bude konat druhý 
víkend v září, tedy 
8.–9. Opět pro vás 
chystáme bohatý pro-
gram. Samozřejmostí 
budou pouťové atrakce 
od rána až do večera 
po oba dny, s tánky 
s  výrobky l idových 
řemesel, občerstvení 
a samozřejmě kulturní 
p r o g r am  n a  p ód i u 
naproti Divadlu kouzel. 
Změnou oproti loňsku 
je to, že tentokráte je 

posvícení oficiálně dvoudenní akcí s rovnocenným programem v sobotu 
i neděli, a to  od 13:00 hodin po oba dny. Namátkou můžeme jmenovat 

např. vystoupení Romana Vojtka, skupiny Schovanky, Beatles revival, 
Beatrice Pšeničkové, orientální tance, skupin Jazz Death, Country Mix, 
DJ Bacary a další. Na sobotní večer jsme opět připravili taneční zábavu, 
jejíž součástí bude i velkolepá ohnivá show členek místního skautského 
střediska. Tento výčet je pouze částí z opravdu bohatého programu obou 
dnů, který bude pro velký úspěch znovu moderovat Lída Žemberyová. 
Věřte, že se určitě máte na co těšit, a proto přijďte všichni.
Na závěr přinášíme pár obrázků z posvícení loňského.                   KV
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Vánoční svátky a Silvestra prožili v klidu a pohodě, jako většina občanů 
Líbeznic. Jenže nic netrvá věčně a již 18. ledna, kdy se přes území ČR přehnal 
orkán Kiril, byl nucen sbor zasahovat. Nejdříve byl výjezd do Hovorčovic, 
kde vítr poškodil střechu rodinného domu. Další práce byla s odklízením 
popadaných stromů na silnici směrem na Bášt a likvidace ohně v bývalém 
ACHP v Měšicích. Jenže tím to nekončilo. Pokračovalo to spadlým stromem 
v ulici Hovorčovická a přetrhaným vedením el. napětí. Hned ráno jela jed-
notka SDH ke zdejší čerpací stanici odstranit uvolněné podhledy ze střechy 
nad stojany, které ohrožovaly projíždějící automobily. 

V dubnu v Hovorčovicích někdo úmyslně zapaloval kontejnery a plastové 
nádoby na odpad a aktivita tohoto člověka vyvrcholila při zvyku pálení 
čarodějnic podpálením rekreačního domku v téže obci.
V rámci kondičních jízd a výcviku zalévali hasiči také nově vysázené stromky 
u cesty k Beckovu a podél silnice do Měšic. Členové SDH také absolvují různé 
kurzy, kde se zdokonalují v činnosti zachraňovat životy lidí a jejich majetek.
Pokud byste měli chuť jim v tomto úsilí pomáhat, staňte se novými členy 
dobrovolných hasičů, rádi vás přivítají ve svých řadách.
Ohni zdar!     

Martin Polakovič, Vladimír Hodinka

UPLYNULÝ PŮLROK NAŠICH HASIČŮ
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TĚŠTE SE... A NA CO? NO PŘECE NA POSVÍCENÍ!
Společnost s podlahovými krytinami v Bášti

přijme na pozici  SKLADNÍK

 spolehlivého muže s řidičským průkazem skupiny B.
Osvědčení na vysokozdvižný vozík výhodou. 
Praxe v oboru vítána. Nezbytné předpoklady 

k fyzické práci.

Nabízíme zaměstnání ve stabilní společnosti 
v příjemném kolektivu.

Životopisy zasílejte na 
fax 222 3l5 223 nebo e-mail

dagmar.louckova@ipsal.cz 

Máte zájem o NEJČERSTVĚJŠÍ INFORMACE z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?
Sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

Asi tak před sedmdesáti lety byl vzhled 
Líbeznic trochu jiný. Přes náměstí za den 

přejela dvě až tři auta, staré „Pragovky“. V zimě se na náměstí sáňkovalo a dělaly se závody 
„Kdo dál dojede“. V čele náměstí sídlila hospoda s velkým sálem, kde se konaly posvícenské 
tancovačky. Když přišel čas posvícení, tak náměstí osídlily dvě řady stánků s prodejem perníko-
vých výrobků, tureckého medu, tvrdých bonbonů a dalších cukrovinek. Nechyběla ani střelnice, 
kde se vystřelovaly různé ceny. Po celé délce náměstí byla promenáda, kde si hoši vyjednávali 
rande s děvčaty. Jeden můj kamarád tam ztratil děvče. Po hodinové promenádě smeknul čepici 
a dívka spatřila holou hlavu a s leknutím odešla. Od té doby kamarád nosil paruku. Na druhé 
straně hospody byly vždy houpačky a kolotoč, kde to vířilo do pozdních večerních hodin. Večer 
se otevřely taneční sály, kde se končívalo za ranního kuropění a šlo se do práce. V jednom 
ročníku posvícení starosta o půlnoci těžil velký dort. Držel ho uprostřed sálu a kolem něj se 
vytvořily dvě party. Jedna z Báště a jedna z Líbeznic. Když  vyhrála parta Báště, tak jeden 
líbeznický zhrzený silák skočil k dortu a plnou silou bouchnul starostovi do ruky a dort měl sta-
rosta na hlavě. To byl „povel“ k bitce a začaly létat půllitry, židle a kapela rychle opouštěla sál. 
Jeden líbeznický bojovník se vrátil domů s nožem v zádech.
Aby posvícenský stůl byl bohatý, tak se skoro v každé rodině chovaly husy, které se vodily 
v hejnech za sebou, barevně označené k malé „Horně“, kde se páslo i stádo koz. U potoka se 
chovaly kachny. To byl největší supermarket v Líbeznicích před posvícením.

Milan Korejs

HISTORICKÉ POSVÍCENÍ

   ! Upozornění OÚ: Z důvodu plánované rekultivace skládky zeminy za zdravotním 
střediskem, je tato skládka bez náhrady zrušena. Je zakázáno vozit na toto místo další 
zeminu či jiný kompostovatelný odpad. Děkujeme za pochopení.

V neděli 3. června se od rána v areálu zdraví stavěly stánky 
na odpolední dětský den. I přes nepříznivé počasí se vše podařilo 
a když odpoledne vysvitlo sluníčko začaly přicházet v doprovodu 
rodičů první děti a hned se hlásily do soutěží. Byla radost se dívat 
s jakým úsilím soutěžily i ty malé a s vyplněnou kartou si u stánku 
vybíraly za své výkony odměnu. Obdarovány lyšovým zvířátkem, 
autíčkem apod. byly i děti úplně malinké. Poté si opekly buřty, 
které pro ně připravili hasiči, se zájmem sledovaly poskytnutí 
první pomoci pejskovi se zlomenou pacičkou, nakonec si i zatan-
covaly. Celé odpoledne moderovala jako obvykle Lída Žemberyová 
a všichni se náramně bavili. Díky patří všem, kteří pomohli. Bez 
jejich pomoci by se podobná akce uskutečnit nemohla. 

Eva Vejvodová 

OHLÉDNUTÍ ZA SVÁTKEM DĚTÍ

Práce doma. www.jobdoma.cz
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Miroslav Kostka
17. listopadu 1069 
Neratovice
Tel.: 728 665 312

Ladislav Beran
Nedomická 481

Všetaty
Tel.: 728 918 329

NABÍZÍ
» MONTÁŽE TOPENÍ, VODY A PLYNU «

» ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ «
» MONTÁŽ ELEKTROKOTLŮ «
» PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ «

včetně radiátorů, kotlů (tuhá paliva, zemní 
plyn, propan-butan), potrubí (ocel, plast, 

měď), kohoutů atd.
Plynofikace rodinných domků včetně 

veškerého materiálu
Odpady, voda včetně van, WC, bojlerů, 

umyvadel, baterií.

VŠE PODLE VÝBĚRU ZÁKAZNÍKA
Zajistíme vložkování komínů, revize plynu, 

tlakové zkoušky

CENOVÉ KALKULACE PROVEDEME ZDARMA



Vážení spoluobčané,

léto je v plném proudu a s ním také čas dovo-
lených. Na jedné takové je i náš starosta, který 
odjel nabrat novou sílu a energii pro svou další 
práci pro naši obec a tím také i pro vás.
Úkol napsat článek o tom, co je nového 
připadl tedy tentokrát na mě. A je opravdu 
o čem psát, jelikož novinky, které sdělím 
dále, vůbec nesvědčí o prázdninové okurkové 
sezóně. Spíše naopak. Takže rychle na věc.

Zřejmě nejpodstatnější událostí je přidělení 
dotace od MMR na rekonstrukci povrchů 
vozovek v části ulice Lánská od ul. Seifertova 
směrem k nové zástavbě a ulici Na Tabuli.
Na obě tyto ulice je již nějakou dobu zpra-
cována projektová dokumentace, bez které 
by nebylo možno dotaci získat. Každý ze 
spoluobčanů bydlících v těchto lokalitách, 
si může přijít tyto projekty prohlédnout 
na Obecní úřad, aby byl předem seznámen 

s tím, jak bude ulice před jeho domem vypa-
dat. Jsou zde navrženy podobné zpomalovací 
zálivy a místa pro parkování, jako v nedávno 
rekonstruované ulici K. H. Máchy v části 
od ulice Pražská směrem k Hovorčovicím. 
V současné  době  j e  zadáno vypsán í 
výběrového řízení na zhotovitele těchto rekon-
strukcí. Předpokládá se, že obě ulice budou 
hotovy ještě letos na podzim.

Další novinkou je vypsání dotačního titulu
z fondů EU na obnovu historických městských 
center, o který se také chceme ucházet. Jde 
o investiční akci v objemu cca 12 mil Kč zahr-
nující úpravu celého Mírového náměstí, části 
ulic Mělnická a Hovorčovická a dále ulice 
Martinova, Potoční, Na Zvonici a U Staré 
školy. Na tuto akci bylo zadáno vypracování 
studie.

V chodu je také vypracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci a přístavbu školy 

a žádost o dotaci na obnovu sportovišť, 
do které je zahrnuta obnova Areálu zdraví 
včetně výstavby nové víceúčelové haly a vybu-
dování sportovišť včetně zázemí v areálu školy.

Poslední novinkou je předání studií obci 
k připomínkování na vybudování dvou nových 
přechodů pro chodce v ulicích Mělnická 
u zahradnictví a u čerpací stanice a jed-
noho v ulici Zdibská před č. p. 175 a úpravu 
křižovatky ulic Mělnické a Družstevní včetně 
vybudování přechodu pro chodce, který zde 
citelně schází.

Snahou obecních zastupitelů je trvale zlepšovat 
život a okolí naší obce, což je z jmenovaných 
novinek více než patrno a z každé nové 
investice v podobě opravené komunikace či 
vysázeného stromořadí máme velkou radost. 
Věřím, že tento pocit sdílíte s námi.

Radek Kraus, místostarosta

Koncem července proběhl již po třetí tábor 
oddílu rodinného skautingu TORNÁDO 
Líbeznice.
Málo které středisko nejen v Česku, ale 
i na celém  světě se může pochlubit oddí-
lem, který se věnuje předškolním dětem jako 
v Líbeznících. Každý týden jsou pravidelně 
schůzky a nejméně jednou do měsíce se jezdí 
na výpravy buď do přírody, nebo na různé 
kulturní akce. Vyvrcholením a také odměnou 
je tábor, kde hlavní podmínkou je účast obou 
rodičů.  
Letošní tábor byl nezapomenutelným zážitkem 
pro 15 předškolních dětí a jejich rodiče. 
Hlavním tématem je 
vždy táborová hra, 
která byla tentokrát 
zaměřená na život 
pohádkových zvířátek 
v lese, kde hlavní 
pos t avu vytvoř i l a 
sova Jůlinka. Sova 
dětem svěřila k opa-
trování svoje čerstvě 
narozené sovičky a  
podávala zprávy (for-
mou pohádek) o tom, 
co se v lese stalo. 

Děti pak dostávaly k plnění úkoly týkající se 
příběhů a za každý splněný úkol dostávaly 
peříčka, ze kterých mláďátkům lepily křídla.
Ne jkrásně j š í  j e  př i 
plnění úkolů spolupráce 
rodičů s dětmi. To se 
ukázalo například při 
modelování různých 
keramických výrobků 
z l íbeznického j í lu, 
př i stavbě domečků 
z lesního materiálu, 
nebo při stavbě vorů. 
Táborová hra vyvrcho-

lila výletem do skal, 
kde děti našly poklad 
v podobě bublifuků 
a nějakých mlsot.
Na letošním táboře 
jsme si díky krás-
nému počasí užil i 
nekonečné koupání 
v  ře ce  P loučn i c i . 
A protože velkým 

hitem pro naše malé táborníky bylo ruční 
řezání dřeva, pustili jsme se dokonce do kácení 
stromu. Pro děti jsme  každý večer hráli lout-

kové divadlo místo 
v e č e r n í č k ů  a  p a k 
následovala Skautská 
večerk a a  táborák . 
Malí skauti směli být 
vzhů r u  ne jpozdě j i 
d o  k a ž d o v e č e r n í 
návštěvy netopýrů nad 
naším táborem. 
Rád bych poděkoval 
E v ě  Č e r v e n k o v é 
za vynikající ser vis 
v lesní kuchyni a Lence 
Mikyskové -Žab ičce 
za přípravu programu 

a hlavně za báječnou táborovou hru.
Jsem potěšen každoročním nárůstem zájmu 
dětí i jejich rodičů trávit rodinnou dovolenou 
v přírodě uprostřed lesů a vůli učit žít děti bez 
televize, počítačů, ledniček a jiných přínosů 
civilizace.
Jestli máte pocit, že byste si chtěli užívat 
s Vašimi dětmi jako my, moc rádi Vás poznáme.                            

Zástupce vedoucí tábora Fred 

Tak je již zde. Kdo? Samozřejmě letní skautský 
tábor, na který se všichni celý rok těšíme. 
Místo konání: Hradčany u Mimoně. Uprostřed 
lesů, daleko od civilizace, bez aut a hluku. Přes 
den křik a smích dětí, večer svit světlušek, zpěv 
chřástala a podvečerní nálety netopýrů. To je 
naše tradiční místo na břehu řeky Ploučnice, 
místo konání letního tábora líbeznických 
skautů.

Rodiče se s dětmi rozloučili v Líbeznicích u hřiště 
v sobotu 29. 6. Nevíme, kdo si více oddy-
chl zda rodiče či děti. Většina dětí věděla kam 
jedou, ale bylo mezi námi i několik nováčků, 
kteří jeli na svůj první tábor a čtrnáct dní neu-
vidí své rodiče. Těm bylo na chvilku smutno, 
ale po chvilce se přidali k těm ostříleným 
a chmury byly ty tam. Autobus nás odvezl až 
na konečnou, dál již silnice nevedla. Vystoupili 
jsme a po lesních cestách se vydali k táboru. 
Ten již čekal nás přijmout. O jeho vybudování 
se postarali vedoucí, roveři a přátelé skautingu. 

Nastalo velké hemžení kdo, kde a s kým bude 
ve stanu. Vše se zvládlo, dostalo místo a řád. 
Večer jsme se oblékli do hábitů, protože letošní 
táborová hra nesla název „Harry Potter“. Tábor 
byly Bradavice. Vedoucí pak v rolích Brumbála, 
Shnapa, Mc Gonagallové a Madam Hooksové. 
Usazeni okolo ohně jsme jeden po druhém 
usedali na určenou židli, na hlavu nám byl posa-
zen kouzelný klobouk, který mluvil. Prozradil, 

jací jsme a zařadil nás do kolejí. A to 
do Mrzimoru, Zmijozelu, Havraspáru nebo 
do Nebelvíru. V každé koleji nás bylo sedm 
a každá měla svého prefekta. Tak začal náš 
první den na táboře. Program byl velmi 
pestrý. Část každého dne byla věnována 
táborové hře a zbytek byl vyplněn hrami, 
soutěženi a sportovním kláním. Jedno tako-
vé jsme uskutečnili v přehazované proti 
sousednímu táboru. Jednalo se o skauty 
z Benátek nad J. Rozešli jsme se remí-
zou 1:1. Nechyběla ani celodenní výprava 
k pramenům Ploučnice. V polovině tábora 
se uskutečnil slavnostní táborový 
oheň, při kterém se skládal skautský 

slib. Zdokonalovali jsme se ve skautských 
dovednostech. Někteří z nás se pokoušeli 
splnit „Tři tesáky“ – podařilo se to jen 
Š. Skvarilovi. Tři orlí péra získali A. Šisler 
a A. Figallová. Zpestřením byla plavba 
v kánoích po řece. Velká škoda, že letošní 
rozmarné počasí nám neumožnilo využití 
blízké řeky. Bylo poměrně chladno a skoro 
každý den pršelo. V ohlašovaném bodu 
programu: Možná přijde i kouzelník, nás 
navštívil pravý nefalšovaný kouzelník 
P. Kožíšek. Předvedl nám kouzelnický pro-

gram se soutěžemi o ceny a naučil nás některá 
kouzla. A máme tu závěrečný kouzelnický 
ples. Děvčata se dala do gala a chlapci se také 
nedali zahanbit. Po tanečním řádění přišla 
k chuti dobrá večeře, o kterou se postaraly naše 
kuchařky M. Zoulová a J. Friedrichová. Dík 
jim za chutnou a pestrou stravu po celou dobu 
trvání tábora. 
A je tu finále. Poslední nástup v krojích u vlaj-
ky. Je zhodnocen průběh tábora, jsou rozdány 
diplomy, odměny a upomínkové placky. Zní 
skautská hymna a dnes nějak procítěněji než 
jindy. Vlajka pomalu klesá. Večer se scházíme 
u táborového ohně. Začínají se předvádět scén-
ky, kouzlí se a při doprovodu kytar se pějí 
oblíbené písničky. Den končí. Vytváříme okolo 
ohně kruh a ruku v ruce se zpívá Večerka. Oči 
hledí do pohasínajícího ohně a je nám nějak 
smutno i veselo zároveň. Smutno, že něco 
pěkného končí a veselo při myšlence, že se 
za rok opět zde sejdeme.

Václav Mikoláš
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Bylo vedro, že vrány padaly na znak (pozn. 
red. a že jich tam bylo), ale nadšení cyklisté 
se v sobotu 21. července 2007 přesto rádi 
zúčastnili 5.závodu MTB poháru Unie amaté-

rských cyklistů 2007 a zároveň I. ročníku MTB 
okruhů Odolená Voda, který pořádali líbezničtí 
a měšičtí nadšenci.

Závod byl rozdělen do několika kategorií 
- juniorky (15–18 let), junioři (15–18), M40 
(muži 18–40), M50 (muži 40 a více), ženy (18 
a více). 
Start proběhl ve dvě hodiny hromadným

vypuštěním padesáti závodníků u kostela 
sv. Klimenta směrem k lesu, kde teprve 
začala ta pravá podívaná pro přihlížející 
fanoušky. Ale především se zvedl adrena-

lin účastníkům závodu. 
Trať byla pro všechny 
kategorie stejná, 15 km 
dlouhá a převážně vedla 
členitým terénem lesa. 
Kdo si ji neprojel předem, 
byl jistě překvapen jeho 
ná ročnos t í  a  s v í z e l -
ností některých situací, které 
mnohdy konč i ly  pádem. 
Naštěst í  byl pouze jeden 
zraněný, který nakonec řekl:  
„I přes všechny šrámy a tři 
bezesné noci na Bulovce jsem 
velmi šťasten, že jsem tento 
závod jel.“
Na nejlepší závodníky ve všech 

kategoriích čekaly věcné ceny a pohár jak ze 
zlata. 

Pár otázek pro jednoho z organizátorů - Petra 
Váňu:
Co Vás vedlo k tomu uspořádat tento závod?
PV: Jelikož jsme členy cykloklubů, přišlo nám 
zajímavé, stát se i pořadateli a uspořádat pro 
své kolegy a kamarády povyražení.

Jak dlouho trvá vyřídit podobnou akci?
PV: 3–4 měsíce. Většinou je nejsložitější 
papírování na úřadech, ale musím říct, že nám 
vždy vyšly vstříc.
Plánujete další ročník?
PV: Zajisté. Už máme i datum. Podrobnosti 
o konané akci můžete naj í t  na našich 
webových stránkách 
Bude jeho trasa vést přes Líbeznice?
PV: Ještě nevíme, ale rádi bychom. Podaří-li se 
to zorganizovat.
Jaké byly ohlasy?
PV: Velmi pozitivní. Všem se závod nad míru 
líbil. Pouze někteří měli připomínku k délce 
trati. Pro příští závod se to budeme snažit 
napravit a doufáme, že se akce opět vydaří.

Děkuji Petrovi za rozhovor a hodně zdaru.
KV

CROSSCOUNTRY ODOLENA VODA

Stejně jako v loňském roce pořádalo i letos naše skautské středisko tři 
turnusy letních táborů. První vyrazily na čtrnáctidenní tábor mladší děti 
- světlušky, vlčata a skauti. Vystřídal je týdenní tábor rodinného skaut-
ingu, který byl určen pro předškolní děti a jejich rodiče. Jako poslední 
jeli na naše tradiční tábořiště starší skautky,  rangers a roveři. Roverský 

tábor zároveň oslavil za úsvitu dne 1. 8. z vrcholu skály Generál vstup 
celosvětového skautingu do druhého století jeho existence. Přesně před 
100 lety zahájil Robert Baden-Powell v Anglii první skautský tábor 
a začala se psát historie všech skautů. Výstupem na vrchol kopce či hory 
za úsvitu tohoto dne oslavili výročí spolu s námi skauti na celém světě.

Ivana Krausová

SKAUTSKÝ TÁBOR RODINEK

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM TÁBOREM
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Už je to pravda, už je to tak, téměř po třiceti letech budeme hrát 
okresní přebor!
Po umístěních na druhých příčkách, které jsme v posledních letech 
pravidelně obsazovali a postup nám utíkal mezi prsty, jsme konečně 
v této sezoně 2006/2007 dokázali třetí třídu vyhrát a postoupit 
do okresního přeboru. Konečná tabulka třetí třídy ukazuje, že to bylo 
opět velmi těsné. Největším soupeřem nám bylo mužstvo Odolena 
Vody, my jsme ale v posledních osmi kolech neztratili ani bod, 
a když Odolena Voda jednou prohrála, mohli jsme se těšit z prvního 
místa. Postupem do okresního přeboru se nám splnil dlouholetý sen, 
ale musíme dál pilně pracovat, aby to nebyla jenom malá epizodka 
a Líbeznice se staly pravidelným účastníkem v přeboru.

Co nás čeká?
Tento úspěch  - postup do II.B třídy - nás donutil  přemýšlet i  o tom 
jak zkvalitnit zázemí pro sebe i kluby, které nás navštíví. Okamžitě se 
musí řešit zázemí pro tři rozhodčí, je nutné zmodernizovat sociální 

zařízení a opravit hrací plochu.  Zde na nás budou kladeny vyšší nároky 
a v tomto směru se trochu zaspalo.
Proto se obracíme s žádostí na celou širokou veřejnost, firmy, pod-
nikatele, sponzory, zastupitele OÚ o pomoc materiální i finanční. 
Chceme vytvořit, společně s Vámi, pracovní tým, který bude úspěšně 
reprezentovat obec, a to co nejlépe.

Tomáš Krysman

VELKÉ VĚCI V LÍBEZNICKÉM FOTBALE

Stojící: Tomáš Caudr, Robert 
Svoboda,  Roman Koš ina , 
Jan Dvořák, Lukáš Cibulka, 
Martin H. Smutný, Miroslav 
Kolísek, František Svoboda 
a člen realizačního týmu Luboš 
Novák. Sedící: Jan Mariňák, 
Miloš Vilímek, Petr Novák, 
Martin Mariňák, Pavel Lavička, 
Pavel Wala, vedoucí družstva 
Ivo Novák a trenér Tomáš 
Krysman



Vážení spoluobčané,

léto je v plném proudu a s ním také čas dovo-
lených. Na jedné takové je i náš starosta, který 
odjel nabrat novou sílu a energii pro svou další 
práci pro naši obec a tím také i pro vás.
Úkol napsat článek o tom, co je nového 
připadl tedy tentokrát na mě. A je opravdu 
o čem psát, jelikož novinky, které sdělím 
dále, vůbec nesvědčí o prázdninové okurkové 
sezóně. Spíše naopak. Takže rychle na věc.

Zřejmě nejpodstatnější událostí je přidělení 
dotace od MMR na rekonstrukci povrchů 
vozovek v části ulice Lánská od ul. Seifertova 
směrem k nové zástavbě a ulici Na Tabuli.
Na obě tyto ulice je již nějakou dobu zpra-
cována projektová dokumentace, bez které 
by nebylo možno dotaci získat. Každý ze 
spoluobčanů bydlících v těchto lokalitách, 
si může přijít tyto projekty prohlédnout 
na Obecní úřad, aby byl předem seznámen 

s tím, jak bude ulice před jeho domem vypa-
dat. Jsou zde navrženy podobné zpomalovací 
zálivy a místa pro parkování, jako v nedávno 
rekonstruované ulici K. H. Máchy v části 
od ulice Pražská směrem k Hovorčovicím. 
V současné  době  j e  zadáno vypsán í 
výběrového řízení na zhotovitele těchto rekon-
strukcí. Předpokládá se, že obě ulice budou 
hotovy ještě letos na podzim.

Další novinkou je vypsání dotačního titulu
z fondů EU na obnovu historických městských 
center, o který se také chceme ucházet. Jde 
o investiční akci v objemu cca 12 mil Kč zahr-
nující úpravu celého Mírového náměstí, části 
ulic Mělnická a Hovorčovická a dále ulice 
Martinova, Potoční, Na Zvonici a U Staré 
školy. Na tuto akci bylo zadáno vypracování 
studie.

V chodu je také vypracování projektové doku-
mentace pro rekonstrukci a přístavbu školy 

a žádost o dotaci na obnovu sportovišť, 
do které je zahrnuta obnova Areálu zdraví 
včetně výstavby nové víceúčelové haly a vybu-
dování sportovišť včetně zázemí v areálu školy.

Poslední novinkou je předání studií obci 
k připomínkování na vybudování dvou nových 
přechodů pro chodce v ulicích Mělnická 
u zahradnictví a u čerpací stanice a jed-
noho v ulici Zdibská před č. p. 175 a úpravu 
křižovatky ulic Mělnické a Družstevní včetně 
vybudování přechodu pro chodce, který zde 
citelně schází.

Snahou obecních zastupitelů je trvale zlepšovat 
život a okolí naší obce, což je z jmenovaných 
novinek více než patrno a z každé nové 
investice v podobě opravené komunikace či 
vysázeného stromořadí máme velkou radost. 
Věřím, že tento pocit sdílíte s námi.

Radek Kraus, místostarosta

Koncem července proběhl již po třetí tábor 
oddílu rodinného skautingu TORNÁDO 
Líbeznice.
Málo které středisko nejen v Česku, ale 
i na celém  světě se může pochlubit oddí-
lem, který se věnuje předškolním dětem jako 
v Líbeznících. Každý týden jsou pravidelně 
schůzky a nejméně jednou do měsíce se jezdí 
na výpravy buď do přírody, nebo na různé 
kulturní akce. Vyvrcholením a také odměnou 
je tábor, kde hlavní podmínkou je účast obou 
rodičů.  
Letošní tábor byl nezapomenutelným zážitkem 
pro 15 předškolních dětí a jejich rodiče. 
Hlavním tématem je 
vždy táborová hra, 
která byla tentokrát 
zaměřená na život 
pohádkových zvířátek 
v lese, kde hlavní 
pos t avu vytvoř i l a 
sova Jůlinka. Sova 
dětem svěřila k opa-
trování svoje čerstvě 
narozené sovičky a  
podávala zprávy (for-
mou pohádek) o tom, 
co se v lese stalo. 

Děti pak dostávaly k plnění úkoly týkající se 
příběhů a za každý splněný úkol dostávaly 
peříčka, ze kterých mláďátkům lepily křídla.
Ne jkrásně j š í  j e  př i 
plnění úkolů spolupráce 
rodičů s dětmi. To se 
ukázalo například při 
modelování různých 
keramických výrobků 
z l íbeznického j í lu, 
př i stavbě domečků 
z lesního materiálu, 
nebo při stavbě vorů. 
Táborová hra vyvrcho-

lila výletem do skal, 
kde děti našly poklad 
v podobě bublifuků 
a nějakých mlsot.
Na letošním táboře 
jsme si díky krás-
nému počasí užil i 
nekonečné koupání 
v  ře ce  P loučn i c i . 
A protože velkým 

hitem pro naše malé táborníky bylo ruční 
řezání dřeva, pustili jsme se dokonce do kácení 
stromu. Pro děti jsme  každý večer hráli lout-

kové divadlo místo 
v e č e r n í č k ů  a  p a k 
následovala Skautská 
večerk a a  táborák . 
Malí skauti směli být 
vzhů r u  ne jpozdě j i 
d o  k a ž d o v e č e r n í 
návštěvy netopýrů nad 
naším táborem. 
Rád bych poděkoval 
E v ě  Č e r v e n k o v é 
za vynikající ser vis 
v lesní kuchyni a Lence 
Mikyskové -Žab ičce 
za přípravu programu 

a hlavně za báječnou táborovou hru.
Jsem potěšen každoročním nárůstem zájmu 
dětí i jejich rodičů trávit rodinnou dovolenou 
v přírodě uprostřed lesů a vůli učit žít děti bez 
televize, počítačů, ledniček a jiných přínosů 
civilizace.
Jestli máte pocit, že byste si chtěli užívat 
s Vašimi dětmi jako my, moc rádi Vás poznáme.                            

Zástupce vedoucí tábora Fred 

Tak je již zde. Kdo? Samozřejmě letní skautský 
tábor, na který se všichni celý rok těšíme. 
Místo konání: Hradčany u Mimoně. Uprostřed 
lesů, daleko od civilizace, bez aut a hluku. Přes 
den křik a smích dětí, večer svit světlušek, zpěv 
chřástala a podvečerní nálety netopýrů. To je 
naše tradiční místo na břehu řeky Ploučnice, 
místo konání letního tábora líbeznických 
skautů.

Rodiče se s dětmi rozloučili v Líbeznicích u hřiště 
v sobotu 29. 6. Nevíme, kdo si více oddy-
chl zda rodiče či děti. Většina dětí věděla kam 
jedou, ale bylo mezi námi i několik nováčků, 
kteří jeli na svůj první tábor a čtrnáct dní neu-
vidí své rodiče. Těm bylo na chvilku smutno, 
ale po chvilce se přidali k těm ostříleným 
a chmury byly ty tam. Autobus nás odvezl až 
na konečnou, dál již silnice nevedla. Vystoupili 
jsme a po lesních cestách se vydali k táboru. 
Ten již čekal nás přijmout. O jeho vybudování 
se postarali vedoucí, roveři a přátelé skautingu. 

Nastalo velké hemžení kdo, kde a s kým bude 
ve stanu. Vše se zvládlo, dostalo místo a řád. 
Večer jsme se oblékli do hábitů, protože letošní 
táborová hra nesla název „Harry Potter“. Tábor 
byly Bradavice. Vedoucí pak v rolích Brumbála, 
Shnapa, Mc Gonagallové a Madam Hooksové. 
Usazeni okolo ohně jsme jeden po druhém 
usedali na určenou židli, na hlavu nám byl posa-
zen kouzelný klobouk, který mluvil. Prozradil, 

jací jsme a zařadil nás do kolejí. A to 
do Mrzimoru, Zmijozelu, Havraspáru nebo 
do Nebelvíru. V každé koleji nás bylo sedm 
a každá měla svého prefekta. Tak začal náš 
první den na táboře. Program byl velmi 
pestrý. Část každého dne byla věnována 
táborové hře a zbytek byl vyplněn hrami, 
soutěženi a sportovním kláním. Jedno tako-
vé jsme uskutečnili v přehazované proti 
sousednímu táboru. Jednalo se o skauty 
z Benátek nad J. Rozešli jsme se remí-
zou 1:1. Nechyběla ani celodenní výprava 
k pramenům Ploučnice. V polovině tábora 
se uskutečnil slavnostní táborový 
oheň, při kterém se skládal skautský 

slib. Zdokonalovali jsme se ve skautských 
dovednostech. Někteří z nás se pokoušeli 
splnit „Tři tesáky“ – podařilo se to jen 
Š. Skvarilovi. Tři orlí péra získali A. Šisler 
a A. Figallová. Zpestřením byla plavba 
v kánoích po řece. Velká škoda, že letošní 
rozmarné počasí nám neumožnilo využití 
blízké řeky. Bylo poměrně chladno a skoro 
každý den pršelo. V ohlašovaném bodu 
programu: Možná přijde i kouzelník, nás 
navštívil pravý nefalšovaný kouzelník 
P. Kožíšek. Předvedl nám kouzelnický pro-

gram se soutěžemi o ceny a naučil nás některá 
kouzla. A máme tu závěrečný kouzelnický 
ples. Děvčata se dala do gala a chlapci se také 
nedali zahanbit. Po tanečním řádění přišla 
k chuti dobrá večeře, o kterou se postaraly naše 
kuchařky M. Zoulová a J. Friedrichová. Dík 
jim za chutnou a pestrou stravu po celou dobu 
trvání tábora. 
A je tu finále. Poslední nástup v krojích u vlaj-
ky. Je zhodnocen průběh tábora, jsou rozdány 
diplomy, odměny a upomínkové placky. Zní 
skautská hymna a dnes nějak procítěněji než 
jindy. Vlajka pomalu klesá. Večer se scházíme 
u táborového ohně. Začínají se předvádět scén-
ky, kouzlí se a při doprovodu kytar se pějí 
oblíbené písničky. Den končí. Vytváříme okolo 
ohně kruh a ruku v ruce se zpívá Večerka. Oči 
hledí do pohasínajícího ohně a je nám nějak 
smutno i veselo zároveň. Smutno, že něco 
pěkného končí a veselo při myšlence, že se 
za rok opět zde sejdeme.

Václav Mikoláš
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Bylo vedro, že vrány padaly na znak (pozn. 
red. a že jich tam bylo), ale nadšení cyklisté 
se v sobotu 21. července 2007 přesto rádi 
zúčastnili 5.závodu MTB poháru Unie amaté-

rských cyklistů 2007 a zároveň I. ročníku MTB 
okruhů Odolená Voda, který pořádali líbezničtí 
a měšičtí nadšenci.

Závod byl rozdělen do několika kategorií 
- juniorky (15–18 let), junioři (15–18), M40 
(muži 18–40), M50 (muži 40 a více), ženy (18 
a více). 
Start proběhl ve dvě hodiny hromadným

vypuštěním padesáti závodníků u kostela 
sv. Klimenta směrem k lesu, kde teprve 
začala ta pravá podívaná pro přihlížející 
fanoušky. Ale především se zvedl adrena-

lin účastníkům závodu. 
Trať byla pro všechny 
kategorie stejná, 15 km 
dlouhá a převážně vedla 
členitým terénem lesa. 
Kdo si ji neprojel předem, 
byl jistě překvapen jeho 
ná ročnos t í  a  s v í z e l -
ností některých situací, které 
mnohdy konč i ly  pádem. 
Naštěst í  byl pouze jeden 
zraněný, který nakonec řekl:  
„I přes všechny šrámy a tři 
bezesné noci na Bulovce jsem 
velmi šťasten, že jsem tento 
závod jel.“
Na nejlepší závodníky ve všech 

kategoriích čekaly věcné ceny a pohár jak ze 
zlata. 

Pár otázek pro jednoho z organizátorů - Petra 
Váňu:
Co Vás vedlo k tomu uspořádat tento závod?
PV: Jelikož jsme členy cykloklubů, přišlo nám 
zajímavé, stát se i pořadateli a uspořádat pro 
své kolegy a kamarády povyražení.

Jak dlouho trvá vyřídit podobnou akci?
PV: 3–4 měsíce. Většinou je nejsložitější 
papírování na úřadech, ale musím říct, že nám 
vždy vyšly vstříc.
Plánujete další ročník?
PV: Zajisté. Už máme i datum. Podrobnosti 
o konané akci můžete naj í t  na našich 
webových stránkách 
Bude jeho trasa vést přes Líbeznice?
PV: Ještě nevíme, ale rádi bychom. Podaří-li se 
to zorganizovat.
Jaké byly ohlasy?
PV: Velmi pozitivní. Všem se závod nad míru 
líbil. Pouze někteří měli připomínku k délce 
trati. Pro příští závod se to budeme snažit 
napravit a doufáme, že se akce opět vydaří.

Děkuji Petrovi za rozhovor a hodně zdaru.
KV

CROSSCOUNTRY ODOLENA VODA

Stejně jako v loňském roce pořádalo i letos naše skautské středisko tři 
turnusy letních táborů. První vyrazily na čtrnáctidenní tábor mladší děti 
- světlušky, vlčata a skauti. Vystřídal je týdenní tábor rodinného skaut-
ingu, který byl určen pro předškolní děti a jejich rodiče. Jako poslední 
jeli na naše tradiční tábořiště starší skautky,  rangers a roveři. Roverský 

tábor zároveň oslavil za úsvitu dne 1. 8. z vrcholu skály Generál vstup 
celosvětového skautingu do druhého století jeho existence. Přesně před 
100 lety zahájil Robert Baden-Powell v Anglii první skautský tábor 
a začala se psát historie všech skautů. Výstupem na vrchol kopce či hory 
za úsvitu tohoto dne oslavili výročí spolu s námi skauti na celém světě.

Ivana Krausová
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Už je to pravda, už je to tak, téměř po třiceti letech budeme hrát 
okresní přebor!
Po umístěních na druhých příčkách, které jsme v posledních letech 
pravidelně obsazovali a postup nám utíkal mezi prsty, jsme konečně 
v této sezoně 2006/2007 dokázali třetí třídu vyhrát a postoupit 
do okresního přeboru. Konečná tabulka třetí třídy ukazuje, že to bylo 
opět velmi těsné. Největším soupeřem nám bylo mužstvo Odolena 
Vody, my jsme ale v posledních osmi kolech neztratili ani bod, 
a když Odolena Voda jednou prohrála, mohli jsme se těšit z prvního 
místa. Postupem do okresního přeboru se nám splnil dlouholetý sen, 
ale musíme dál pilně pracovat, aby to nebyla jenom malá epizodka 
a Líbeznice se staly pravidelným účastníkem v přeboru.

Co nás čeká?
Tento úspěch  - postup do II.B třídy - nás donutil  přemýšlet i  o tom 
jak zkvalitnit zázemí pro sebe i kluby, které nás navštíví. Okamžitě se 
musí řešit zázemí pro tři rozhodčí, je nutné zmodernizovat sociální 

zařízení a opravit hrací plochu.  Zde na nás budou kladeny vyšší nároky 
a v tomto směru se trochu zaspalo.
Proto se obracíme s žádostí na celou širokou veřejnost, firmy, pod-
nikatele, sponzory, zastupitele OÚ o pomoc materiální i finanční. 
Chceme vytvořit, společně s Vámi, pracovní tým, který bude úspěšně 
reprezentovat obec, a to co nejlépe.

Tomáš Krysman

VELKÉ VĚCI V LÍBEZNICKÉM FOTBALE

Stojící: Tomáš Caudr, Robert 
Svoboda,  Roman Koš ina , 
Jan Dvořák, Lukáš Cibulka, 
Martin H. Smutný, Miroslav 
Kolísek, František Svoboda 
a člen realizačního týmu Luboš 
Novák. Sedící: Jan Mariňák, 
Miloš Vilímek, Petr Novák, 
Martin Mariňák, Pavel Lavička, 
Pavel Wala, vedoucí družstva 
Ivo Novák a trenér Tomáš 
Krysman



Tak, a je to opět tu, rok se sešel s rokem a za pár týdnů tu opět máme 
největší akci v roce, pravidelné Líbeznické posvícení. Jak už bylo dříve 

oznámeno, tento rok 
se bude konat druhý 
víkend v září, tedy 
8.–9. Opět pro vás 
chystáme bohatý pro-
gram. Samozřejmostí 
budou pouťové atrakce 
od rána až do večera 
po oba dny, s tánky 
s  výrobky l idových 
řemesel, občerstvení 
a samozřejmě kulturní 
p r o g r am  n a  p ód i u 
naproti Divadlu kouzel. 
Změnou oproti loňsku 
je to, že tentokráte je 

posvícení oficiálně dvoudenní akcí s rovnocenným programem v sobotu 
i neděli, a to  od 13:00 hodin po oba dny. Namátkou můžeme jmenovat 

např. vystoupení Romana Vojtka, skupiny Schovanky, Beatles revival, 
Beatrice Pšeničkové, orientální tance, skupin Jazz Death, Country Mix, 
DJ Bacary a další. Na sobotní večer jsme opět připravili taneční zábavu, 
jejíž součástí bude i velkolepá ohnivá show členek místního skautského 
střediska. Tento výčet je pouze částí z opravdu bohatého programu obou 
dnů, který bude pro velký úspěch znovu moderovat Lída Žemberyová. 
Věřte, že se určitě máte na co těšit, a proto přijďte všichni.
Na závěr přinášíme pár obrázků z posvícení loňského.                   KV
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Vánoční svátky a Silvestra prožili v klidu a pohodě, jako většina občanů 
Líbeznic. Jenže nic netrvá věčně a již 18. ledna, kdy se přes území ČR přehnal 
orkán Kiril, byl nucen sbor zasahovat. Nejdříve byl výjezd do Hovorčovic, 
kde vítr poškodil střechu rodinného domu. Další práce byla s odklízením 
popadaných stromů na silnici směrem na Bášt a likvidace ohně v bývalém 
ACHP v Měšicích. Jenže tím to nekončilo. Pokračovalo to spadlým stromem 
v ulici Hovorčovická a přetrhaným vedením el. napětí. Hned ráno jela jed-
notka SDH ke zdejší čerpací stanici odstranit uvolněné podhledy ze střechy 
nad stojany, které ohrožovaly projíždějící automobily. 

V dubnu v Hovorčovicích někdo úmyslně zapaloval kontejnery a plastové 
nádoby na odpad a aktivita tohoto člověka vyvrcholila při zvyku pálení 
čarodějnic podpálením rekreačního domku v téže obci.
V rámci kondičních jízd a výcviku zalévali hasiči také nově vysázené stromky 
u cesty k Beckovu a podél silnice do Měšic. Členové SDH také absolvují různé 
kurzy, kde se zdokonalují v činnosti zachraňovat životy lidí a jejich majetek.
Pokud byste měli chuť jim v tomto úsilí pomáhat, staňte se novými členy 
dobrovolných hasičů, rádi vás přivítají ve svých řadách.
Ohni zdar!     

Martin Polakovič, Vladimír Hodinka
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TĚŠTE SE... A NA CO? NO PŘECE NA POSVÍCENÍ!
Společnost s podlahovými krytinami v Bášti

přijme na pozici  SKLADNÍK

 spolehlivého muže s řidičským průkazem skupiny B.
Osvědčení na vysokozdvižný vozík výhodou. 
Praxe v oboru vítána. Nezbytné předpoklady 

k fyzické práci.

Nabízíme zaměstnání ve stabilní společnosti 
v příjemném kolektivu.

Životopisy zasílejte na 
fax 222 3l5 223 nebo e-mail

dagmar.louckova@ipsal.cz 

Máte zájem o NEJČERSTVĚJŠÍ INFORMACE z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?
Sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

Asi tak před sedmdesáti lety byl vzhled 
Líbeznic trochu jiný. Přes náměstí za den 

přejela dvě až tři auta, staré „Pragovky“. V zimě se na náměstí sáňkovalo a dělaly se závody 
„Kdo dál dojede“. V čele náměstí sídlila hospoda s velkým sálem, kde se konaly posvícenské 
tancovačky. Když přišel čas posvícení, tak náměstí osídlily dvě řady stánků s prodejem perníko-
vých výrobků, tureckého medu, tvrdých bonbonů a dalších cukrovinek. Nechyběla ani střelnice, 
kde se vystřelovaly různé ceny. Po celé délce náměstí byla promenáda, kde si hoši vyjednávali 
rande s děvčaty. Jeden můj kamarád tam ztratil děvče. Po hodinové promenádě smeknul čepici 
a dívka spatřila holou hlavu a s leknutím odešla. Od té doby kamarád nosil paruku. Na druhé 
straně hospody byly vždy houpačky a kolotoč, kde to vířilo do pozdních večerních hodin. Večer 
se otevřely taneční sály, kde se končívalo za ranního kuropění a šlo se do práce. V jednom 
ročníku posvícení starosta o půlnoci těžil velký dort. Držel ho uprostřed sálu a kolem něj se 
vytvořily dvě party. Jedna z Báště a jedna z Líbeznic. Když  vyhrála parta Báště, tak jeden 
líbeznický zhrzený silák skočil k dortu a plnou silou bouchnul starostovi do ruky a dort měl sta-
rosta na hlavě. To byl „povel“ k bitce a začaly létat půllitry, židle a kapela rychle opouštěla sál. 
Jeden líbeznický bojovník se vrátil domů s nožem v zádech.
Aby posvícenský stůl byl bohatý, tak se skoro v každé rodině chovaly husy, které se vodily 
v hejnech za sebou, barevně označené k malé „Horně“, kde se páslo i stádo koz. U potoka se 
chovaly kachny. To byl největší supermarket v Líbeznicích před posvícením.

Milan Korejs

HISTORICKÉ POSVÍCENÍ

   ! Upozornění OÚ: Z důvodu plánované rekultivace skládky zeminy za zdravotním 
střediskem, je tato skládka bez náhrady zrušena. Je zakázáno vozit na toto místo další 
zeminu či jiný kompostovatelný odpad. Děkujeme za pochopení.

V neděli 3. června se od rána v areálu zdraví stavěly stánky 
na odpolední dětský den. I přes nepříznivé počasí se vše podařilo 
a když odpoledne vysvitlo sluníčko začaly přicházet v doprovodu 
rodičů první děti a hned se hlásily do soutěží. Byla radost se dívat 
s jakým úsilím soutěžily i ty malé a s vyplněnou kartou si u stánku 
vybíraly za své výkony odměnu. Obdarovány lyšovým zvířátkem, 
autíčkem apod. byly i děti úplně malinké. Poté si opekly buřty, 
které pro ně připravili hasiči, se zájmem sledovaly poskytnutí 
první pomoci pejskovi se zlomenou pacičkou, nakonec si i zatan-
covaly. Celé odpoledne moderovala jako obvykle Lída Žemberyová 
a všichni se náramně bavili. Díky patří všem, kteří pomohli. Bez 
jejich pomoci by se podobná akce uskutečnit nemohla. 

Eva Vejvodová 

OHLÉDNUTÍ ZA SVÁTKEM DĚTÍ

Práce doma. www.jobdoma.cz
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Miroslav Kostka
17. listopadu 1069 
Neratovice
Tel.: 728 665 312

Ladislav Beran
Nedomická 481

Všetaty
Tel.: 728 918 329

NABÍZÍ
» MONTÁŽE TOPENÍ, VODY A PLYNU «

» ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ «
» MONTÁŽ ELEKTROKOTLŮ «
» PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ «

včetně radiátorů, kotlů (tuhá paliva, zemní 
plyn, propan-butan), potrubí (ocel, plast, 

měď), kohoutů atd.
Plynofikace rodinných domků včetně 

veškerého materiálu
Odpady, voda včetně van, WC, bojlerů, 

umyvadel, baterií.

VŠE PODLE VÝBĚRU ZÁKAZNÍKA
Zajistíme vložkování komínů, revize plynu, 

tlakové zkoušky

CENOVÉ KALKULACE PROVEDEME ZDARMA


