
6 líbeznický zpravodaj • registrační číslo MKČR 14393 • vydává OÚ Líbeznice• redakčně zpracovali členové Výboru pro kulturu, mládež a styk s veřejností •
• náklad 650 ks • distribuce zdarma • graf ická úprava a tisk: Kvinta - Radek Blažej •

číslo 6 • ročník 5 • 2007

máte zájem o neJčerstvĚJŠí inFormaCe z obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v líbeznicích?
sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

Na Štědrý večer ve 22 hod. budou při 
půlnoční mši provedeny skladby českých 
mistrů v podání líbeznického komorního 
sboru, trubačů rodiny Řápkových z Bořanovic 
a varhan pod řízením Lucie Stollové.
Na Silvestra v 16 hod. zazní známá "Česká 
mše vánoční" Jana Jakuba Ryby pro sóla, 
orchestr ,  sbor a varhany rovněž pod 
řízením Lucie Stollové. Při tomto prove-
dení spoluúčinkuje mělnický pěvecký sbor, 
sólisté z Prahy i Líbeznic a orchestr sestavený 
z hudebníků z Líbeznic a okolí, a také Prahy.
Vánoční období ukončíme na svátek Tří Králů 
v neděli 6. ledna 2008 koncertem skupiny 
Schovanky, kterou jsme měli možnost vidět 
při zářiovém Líbeznickém posvícení. Tentokrát 
to ale budou zejména vánoční melodie,
které v jejich podání jistě potěší širokou 
veřejnost.
Těšíme se na vás  při všech těchto produkcích, 
které jsme pro vás s radostí připravili.

Za farní radu, Karel Stoll

proGram v kostele 
sv. martina o vánoCíCh. Tak už jsou zase za dveřmi, ty nejkrásnější 

svátky v roce. Obchody na nás chrlí přehršle 
zboží, dekorací a těch nejúžasnějších dárků, 
co si jen umíme představit. Nutí nám tu jejich 
vánoční „pohodu“ až do domu, ale není nad 
to, vytvoříme-li si ji sami. Na přípravě se 
může podílet celá rodina, od pečení cukroví 
po zdobení adventního věnce, jehož výroba 
není to nic těžkého. Stačí si zakoupit slámový 
korpus, vázací drát a zaběhnout na zahradu 
pro pár větví. Ty nastříhané na menší kousky 
postupně přikládáme a obmotáme drátem, 
takto vytvořený zelený základ nazdobíme 
např. pomocí lepící pistole svíčkami, mašlemi, 
sušenými pomeranči, skořápkami ořechů, 

skořicí…fantazii se meze nekladou. 
Chceme-li však vytvořit neobvyklý model, 
můžeme slámový korpus polepit např. buráky 
ve slupce, šiškami, kaštany a také nazdobit. 
Je to časově náročnější, ale určitě se to vyplatí 
a štědrovečerní večeře dostane u vašeho výt-
voru to správné kouzlo. Méně náročnější 
je výroba svícnu a štoly, které se vypichují 
do aranžovací hmoty pro živé rostliny a vydrží 
vám déle, budete-li ji pravidelně dolévat vodou. 
Pro inspiraci je dnes na stáncích nespočet 
časopisů a i my přinášíme pár obrázků.
Hodně zdaru při výrobě.                       KV

oBChvat oBCe – posun k počátku výstavBy!

Tak už jsou zase za dveřmi, ty nejkrásnější 
svátky v roce. Obchody na nás chrlí přehršle 

skořicí…fantazii se meze nekladou. 
Chceme-li však vytvořit neobvyklý model, 

po roce vánoce...

Nabídka pronájmu
pronajmu vytápěné skladovací prostory 

v líbeznicích cca 200m2  + kancelář + garáž 
/80m2/s hydraulickým zvedákem.

parkování v objektu.

Informace na 724 021 467.

Přijmeme KUCHAŘE S PRAXÍ v minutkové 
i hotovkové kuchyni. Práce na krátký – dlouhý týden.

Dále přijmeme SERVÍRKU - i nevyučenou. 
Pracovní doba dle dohody.

Nástup od 1. ledna 2008
Informace na tel. 724 021 467 nebo info@uhriste.cz

Restaurace 
U Hřiště Líbeznice

Vážení spoluobčané,

Byl jsem požádán redakcí Zpravodaje 
o další informace k vývoji kolem našeho 
obchvatu.
V říjnu loňského roku jsem Vás informoval 
o tom, že celý proces je zabrzděn díky 
neochotě některých vlastníků pozemků 
k odprodeji potřebných ploch ŘSD.
Nyní můžeme konstatovat – téměř 
tř í leté martyrium jednání na ŘSD,  
přesvědčování vlastníků  i vyjasňování 
všech okolností výkupů je za námi!!! Toto 
pondělí došlo k podepsání smluv s pos-
lední skupinkou majitelů pozemků, která 
výkupům bránila.
Obec se snažila v rámci svých možností 
kompenzovat nižší výkupní ceny státu 
(které nemohla nijak ovlivnit, neboť 

jsou stanoveny zákonem a prováděcími  
předpisy) úpravou jiných ploch těchto 
majitelů v územním plánu obce. Zpravidla 
se jednalo o návrhy změn v ÚP na pozem-
cích přiléhajících k obchvatu, které byly 
přeřazeny z kategorie polí do kategorie 
průmyslového využití. 
V rámci posledních jednání se podařilo 
s ŘSD a vlastníky pozemků prosadit také 
vybudování ochranného valu ve výši 
několika metrů kolem té části obch-
vatu, která bude vedena po povrchu.
(Část obchvatu v oblasti silnice směr Bášť 
bude zahloubena několik metrů pod okol-
ním povrchem). Tím dojde velmi výrazně 
k omezení potenciálních dopadů provozu 
směrem na obec. 
Do současné doby bylo již ze strany státu 

investováno téměř 20 milionů Kč (geolog-
ické průzkumy, sondy, investiční záměr, 
projektová dokumentace, výkupy pozemků) 
a pod. V této fázi jednáme na parlamentní 
úrovni o přidělení prostředků na vlastní 
zahájení výstavby, které by pro rok 2008 
mělo představovat částku kolem 50 mil. 
Kč. Výsledek bude znám až po uzávěrce 
tohoto čísla Zpravodaje. 
Pokud by prostředky na rok 2008 alespoň 
v čás t ečné výš i  do Fondu dopravní 
infrastruktury pro náš obchvat přiděleny 
byly, je dle stanoviska ŘSD reálné začít 
stavět v průběhu léta příštího roku. Pokud 
ne, čeká nás další rok vyjednávání, lob-
bování a hledání podpory v orgánech státu, 
které o přidělení prostředků rozhodují. Více 
již opravdu pro zahájení výstavby z naší 
strany udělat nelze. Držte nám palce!!

Ing. Jan Vondráš
OI Bezpečné Líbeznice a předseda Dopravního výboru ZO

Pozn. Těsně před odjezdem do tiskárny jsme se dozvěděli, 
že peníze na rok 2008 nám bohužel přiděleny nebyly.



Vážení občané,

V uplynulém období byly realizovány další 
velké investiční akce. Největší investicí byla 
rekonstrukce povrchů vozovek ulic Lánské 
a Na Tabuli.  Dodavatel se po dohodě 
s obcí snažil vyjít vstříc obyvatelům jednot-
livých přilehlých nemovitostí a posunout 
zelené nebo parkovací plochy podle jejich 
individuálních požadavků, i když všem 
se samozřejmě vyhovět nikdy nepodaří. 
Celkem tedy byly v tomto roce rekon-
struovány čtyři ulice (Karla Hynka Máchy, 
Východní, Lánská a Na Tabuli).

Vzhledem k plánované rekonstrukci 
veřejného osvětlení v celé jihovýchodní 
oblast i   byly př i  výst avbě uloženy 
chráničky pro budoucí uložení kabelů 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu, ale 
také rozvodů 400V. Bohužel se nepodařila 
dohoda se společností ČEZ, aby bylo při 

této příležitosti odstraněno nadzemní 
vedení a uloženo do země. ČEZ má údajně 
na tento i příští rok málo finančních 
prostředků na rekonstrukce rozvodné 
sítě a nemá v plánu takovéto investice, 
(zřejmě má malé zisky, i když jsou podle 
sdělovacích prostředků zhruba čtyřnásobné 
v porovnání s rokem 2002). 

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce se 
letos uskutečnila i část plánu na odvedení 
dešťových vod mimo zastavěné území obce 
(ulice Východní).

V letošním roce byly tedy na výstavbu 
vynaloženy prostředky ve výši  přes 15 
milionů korun, z toho cca 11 milionů tvoří 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
a zbytek jsou vlastní zdroje.  
V současné době se připravuje aktuali-
zovaná žádost o dotaci na rekonstrukci 
ČOV a dostavbu kanalizace, což je pro 

obec stále prvořadou prioritou. 

O současném stavu přípravy realizace 
si lničního obchvatu obce pojednává 
článek Ing. Jana Vondráše, proto se o něm 
nezmiňuji. 

Závěrem bych chtěl poděkovat za trpělivost 
všem z vás, kterých se negativně dotkla 
výstavba v obci a také všem členům jednot-
livých výborů zřízených zastupitelstvem 
za jejich intenzivní činnost ve prospěch 
obce. Přeji vám všem, milí spoluobčané, 
příjemné prožití  adventního období, 
radostné Vánoce a hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v roce 2008. 

Otakar Hlavín, starosta

2

pro přátele přírody a turistiky

mezinárodní utkání ve stolním tenise

5

inFormaCe z oBeCního Úřadu

Dne 24. listopadu 2007 proběhlo v obřadní 
síní Obecní úřadu v Líbeznicích již tradiční 
vítání nových občánků do naší obce. 

Tentokrát se děti narozené v roce 2006 
a 2007 sešly v hojném počtu. Nakonec 
přišlo celkem 21 dětí v doprovodu svých 
rodičů, babiček, dědečků a svých nejbližších. 

Starosta obce naše malé občánky 
náležitě přivítal a nechyběl ani malý 
kulturní program, který si nacvičily 

dět i  ze Základní 
školy v Líbeznicích. 
Myslím, že všichni 
budou rádi na tento 
d e n  v z p o m í n a t 
a  ma l é  d á r e č ky 
i  f o tog ra f i e  j im 
b u d o u  v s t u p 
do  ž ivot a  v  naš í  obc i , 
i když pouze symbolický, 
připomínat. Vítání občánků 
pořádá obecní úřad jednou 
za rok vzhledem k tomu, že 
přírůstek nových občánků 
do naší obce nebyl v poslední 
době moc velký. Poslední 

dobou však miminek přibývá, hlavně z řad 
nově přistěhovaných občanů.  Rozhodně 
chceme tuto tradici v naší obci zachovat 
i do budoucna, protože pamětní zápis 

o slavnostním uvítání do života zůstane 
navždy uchován  pro další generace.  

Uvítány do obce byly tyto děti: 
Matyáš Baborský, Klára Brodská, Josefína 
Fymanová, Zdeněk Hlaváč, David Hylský, 
Klára Konvičková, Antonín Miškovský, 
Štěpán Musil, Adam Pazdera, Anežka 
Pazderová, Jakub Petržilka, Adam Renza, 
Jan Sedliak, Eliáš Sigmund, Veronika 
Skládalová, Lukáš Sobotík , Vojtěch 
Svoboda, Barbora a Marie Šmorancovy, 
Vanesa Voborová a Dan Zábal. 

vítání novýCh oBčánků do oBCe líBezniCe

Poohlédnutí za uskutečněnými vejšlapy v letošním roce:

7. Vejšlap se konal 21. 4. - trasy vedly z Líbeznic povodím Vltavy 
krásnou přírodou až k Roztockému zámku. Tohoto pochodu se 
účastnilo celkem 160 osob. Trasy pro pěší byly 12 a 19 km. Pro 
cyklisty byla trasa dlouhá 33 km

8. Vejšlap se konal 22. 9. s týdenním předstihem proti uvedenému 
termínu a účastnilo se ho celkem 77 osob. Trasy byly tyto:
- pěší trasa 12 km vedla z Líbeznic směrem Předboj, Panenské 
Břežany k zámku (domov důchodců) s odbočením na Klíčany-
Bášť, Beckov, Líbeznice
- pěší trasa 18 km byla rozšířena o cestu z Předboje do Veliké 
Vsi- prohlídka kostela , dále doČenkova, Dolínku a  Panenských 
Břežan a zpět po 12 km trase 
- cyklotrasa 34 km vedla z Líbeznic na Velikou Ves, Korycany, 
Netřeby, Dřínov, Úžice, Chvatěrub podle Vltavy k přívozu 
Na Dole, Vodochody, Hoštice, Klíčany, Bášť a Líbeznice 

- cyklotrasa 41 km byla delší o cestu přes Dřínovský háj 
do Zlosyně, přes dálniční most do Veltrus /zámek/, Nelahozeves 
/zámek a rodný dům A. Dvořáka/ a Kralupy nad Vltavou. Cesta 
zpět do Chvatěrub /nová asfaltová cyklostezka/ a přírodním 
parkem Dolním Povltaví k přívozu Na Dole a stejným směrem 
přes Vodochody, Hoštice, Klíčany a Bášť do Líbeznic.

Turistika i cyklistika proběhla bez zranění za hezkého počasí 
ke spokojenosti všech zúčastněných.

Připravujeme další vejšlapy na příští rok/jarní a podzimní/, 
na které vás srdečně zveme. 
Poznáte své nejbližší okolí jinak než cestou autem.

Bližší informace poskytneme včas před každým vejšlapem. 
Informace: na www.pochod.unas.cz

Hezké Vánoce a šťastný nový rok 2008
přejí pořadatelé Líbeznické šlápoty

Ve dnech 16.–19. listopadu se v Líbeznících 
uskutečnila významná událost pro hráče 
a fanoušky malého míčku na zelených 
stolech. Na základě loňské návštěvy a seh-
rání vzájemného utkání v ping pongu jsme 
naše anglické přátelé uvítali u nás. Přijelo 
13 hráčů a jeden „coach“ (resp. nehrající 
kapitán). V sobotu proběhlo měření sil 
4 družstev na každé straně. V domácí 
sestavě na prvním stole nastoupili Jan 
Eschner, Petr Kala a Honza Vondráš, 
na druhém stole Petr Janíček, Zbyšek 
Bernard a Jirka Zemánek, na třetím 

stole Roman Trgiňa, Jan Srbek a Honza 
Moravec a na čtvrtém stole Jirka Mohyla, 
Michal Doubrava, David Fišer a Standa 
Oliverius.  Po vyrovnaných hrách a velmi 
pěkných zápasech nakonec Angličani 
celkově zvítězili poměrem 25 : 21 bodu 
a získali do držení krásný pohár. 

V neděli proběhl handicapový turnaj 
jednotlivců, kdy nejlepší hráči  obou dvou 
stran měli  mínus 9 bodů ztráty v každém 
setu. I přes tyto a jiné překážky svou 
obrovskou bojovností zvítězil domácí hráč  
Honza Vondráš a třetí byl Jan Eschner. První 
tři umístění získali pěkné ceny – dárkové
 balíčky, které věnovala firma Alumex.

Veškerý čas, který tady v Čechách angličtí 
přátelé strávili, byl vyplněn řadou pěkných 

sportovních a osobních zážitků. Naši 
pohostinnost a vstřícnost hodnotili velmi 
kladně. 

I proto z těchto důvodů nás s radostí poz-
vali na reciproční návštěvu hrabství Kent, 
kde opět změříme síly ve stolním tenise 
a budeme se snažit získat pohár na naši 
stranu.

Jan Srbek

Pro školní rok 2007–8 je kapacita mateřské 
školy, která činí 45 dětí, opět naplněna. 
Nebyly tak uspokojeny požadavky všech 
rodičů o umístění jejich dítěte. Bez šance 
zůstaly děti maminek na mateřské dovo-
lené s mladším sourozencem a děti z okol-
ních obcí.
Stále nás kontaktují noví zájemci o místo 
ve školce z řad těch, kteří se buď nově 
nastěhovali, nebo se teprve budou stěhovat 
do Líbeznic. Podobně kritická situace 
s místy v MŠ je i v okolních obcích, v Bášti 
v Měšicích nebo Hovorčovicích.

Jak začal letošní školní rok
V září začal kroužek hudebně pohy-
bové výchovy pod vedením paní učitelky 
Vitvarové ze ZUŠ Klecany, tohoto kroužku 
se účastní 13 dětí.

Do cvičení dětské jógy dochází přibližně 
20 dětí, tento kroužek vede cvičitelka 
jógy Dana Líbová z Báště.
Od ř í jna se dět i  učí t aké dětskou 
angličtinku, kterou dětem zprostředkovává 
mladá studentka, lektorka jazykové školy 
z Prahy.
Navštívilo nás naše oblíbené divadélko 
Vysmáto z Prahy s tradičně hezkou loutko-
vou pohádkou.
V září děti zhlédly kouzelnické vystoupení 
spojené s ukázkou dravých ptáků.
V říjnu jsme jeli na výlet do ďáblické 
hvězdárny. Prohlédli jsme si její vybavení 
včetně největšího dalekohledu v Čechách, 
kterým jsme pozorovali planetu Venuši.
Divadlo ŠUS navštívi lo naši školku 
s veršovanými pohádkami Františka 
Hrubína.

V  ne jb l i ž š í  době  p l ánuj eme vý l e t 
do Společenského domu v Neratovicích 
na  pohádku  s  vánočn í  t éma t i kou 
a na výst avu obrázků Josefa Lady 
do Oblastního muzea v Brandýse nad 
Labem.
V mateřské škole se právě nyní chystáme 
na adventní a vánoční čas, připravujeme 
mikulášskou nadílku a vánoční besídku pro 
děti a jejich rodiče.

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ

Co Je novÉho v líBezniCkÉ mateřinCe?

Každé místo je něčím charakteristické. Pro Líbeznice to byla vůně 
vanilky, která se linula z budovy, místními nazývané Cukrána. Jednalo 
se o provozovnu družstva Jednoty, která byla umístěna v č.p. 209, 
pana Oliče.
V létě roku 1959 byl zahájen cukrářský provoz. Deset vyučených cukrářů 
a cukrářek, mělo „k ruce“ deset pomocnic, většinou žen z Líbeznic 
a okolí. Vyráběli 60 druhů kvalitních výrobků, po kterých byla velká 

poptávka v tehdejším okrese Praha – sever. Měsíčně zpracovali metráky 
másla, mouky, cukru, oříšků, čokolády a kyblíků marmelády.
V čase vánočním vyráběli krom základního sortimentu i drobné 
vánoční čajové cukroví, vánočky, pařížské dorty, laskonky a věnečky, 
punčáky a větrníky. Časem se výroba rozšiřovala. Dlouholetým 
vedoucím skvělého pracovního kolektivu byl pan Havránek. 
Koncem  80. letech byl provoz byl zrušen.

vůnĚ vanilky



Skautské středisko v Líbeznicích uspořádalo 
dne 30. 10. tradiční lampionový průvod, 
jako vzpomínkovou akci k výročí vzniku 
Československého státu v roce 1918 a k uctění 
památky zesnulých. Sraz účastníků akce 
byl u skautské klubovny v areálu zdraví 
v 17.30 hod. Přicházely sem skupinky dětí 
s papírovými lampióny na hůlkách a za nimi 
rodiče s kočárky. To již se začalo šeřit a areál 
se proměnil v blikající louku. Ojediněle se 
stalo, že lampion vzplál, ale bylo zde dosti 
nohou které se postaraly o včasné uhašení.

Po uvítání a zahájení se průvod s lampiony 
odebral na Mírové náměstí k pomníku padlých 
líbeznických občanů, kteří ztratili své životy 
v řadách cizineckých legií za 1. svět. války. 
Po položení kytice zde účastníci zazpívali státní 
hymnu. Následně se průvod odebral na místní 
hřbitov, k místu posledního odpočinku bra-
tra Viléma Fromma, který byl zakladatelem 
skautské organizace v Líbeznicích. Bratr 
Jelínek zde krátce vzpomněl na jeho zásluhy 
o rozšíření skautingu v naší obci. Na počest 

lampiónový průvod

Viléma Fromma - Williho nese organizace jeho 
jméno - středisko „WILLI“. Po položení kytice 
zde zazněla skautská hymna.

Dále se  pokračovalo ke hrobu br. Václava 
Dobiáše, jakožto dlouholetého vůdce líbeznic-
kého střediska. Zde uctila památku krátkým 
proslovem současná vůdkyně střediska sestra 
Ivana Krausová. Na závěr zazněla skautská 
večerka. 

Poslední vzpomínka patřila br. Harrymu - 
Pavlovi Hlavinkovi, který loni tragicky zahynul. 
Kamarádi a kamarádky mu zde zapálili svíčky 
a položili věneček.

Období  Dušiček je časem, abychom se 
na chvíli zastavili a zavzpomínali na ty, kteří 
již nejsou mezi námi, ale jejich pobyt na této 
zemi se nesmazatelně zapsal do naší historie.
Zároveň bychom chtěli poděkovat za kytice 
darované Zahradnictvím Líbeznice a Obecním 
úřadem.

Václav Mikoláš

Zveme Vás na Skautský bál, který se 
bude konat v sobotu 9. února 2008 
od 20 hod. v restauraci U Jezera 
ve Zloníně. K poslechu a tanci bude 
hrát skupina MEGA, kterou možná 
znáte z účinkování na Líbeznickém pos-
vícení. Těšit se můžete na předtančení, 
bohatou tombolu a taneční i netaneční 
soutěže. Srdečně zveme nejen členy 
našeho skautského střediska, rodiče 
a přátele skautingu, ale i širokou 
veřejnost. Přijďte si zatančit, setkat se 
s přáteli či známými a strávit příjemný 
večer.

Ing. Ivana Krausová - vedoucí střediska

pozvánka 
na skautský ples

Blahopřání
Svá významná životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané:

v měsíci říjnu: Václav Protiva, Josef Wágner
v měsíci listopadu: Hana Kreisingerová
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Rok 2007 zahrádkářů v Líbeznicích začal 
jako každým rokem členskou schůzí  
3. března, na které byl schválen rámcový 
plán činnosti.

Jedním z bodů je spolupráce s Obecním 
úřadem a se všemi organizacemi v obci. 
Jak byl plán činnosti realizován uvádím 
dále:
14. 2.  dětský karneval ve spolupráci 
s Kulturním výborem obce Líbeznice 
a Obcí baráčníků
8.–10. 3. výstavka „Velikonoce“ v Obecní 
knihovně
21. 4. - 7. vejšlap pěšky nebo na kole 
ve směru Klecánky - př ívoz, zámek 
v Roztokách a okolí.
19. 5.  přátelské posezení s hudbou tancem 
a bohatou tombolou v hostinci „ U sel-
ského dvora“
18. 8. výlet do Pražských botanických 
zahrad - Na Slupi, Trojská s návštěvou 
skleníku „Fata Morgana
8.–9. 9. výstava ovoce, zeleniny a květin 
a organizace tomboly v rámci Líbeznického 
posvícení
22. 9.  8. vejšlap pěšky nebo na kole směr 

Čenkov - Panenské Břežany - Klíčany a okolí, 
cyklisté navštívili Nelahozeves a Kralupy nad 
Vltavou
17. 11. přátelské posezení s hudbou, 
tancem a tombolou v restauraci „ U sel-
ského dvora
1.–2. 12. ve spolupráci s Kulturním 
výborem obce Líbeznice a Obcí baráčníků 
výstava obrazů Evženie Chramostové 
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
8 .  12 .  s po l uú č a s t  n a  o r g an i z a c i 
Adventního koncertu dětského pěveckého 
sboru Kamarádi v kostele sv. Martina. 
Výbor ČZS Líbeznice se pravidelně schází 
první úterý v měsíci k zajištění pláno-
vaných akcí. Spolupráce s Kulturním 
výborem obce Líbeznice a ostatními orga-
nizacemi v obci hodnotíme jako velmi 
dobrou i proto, že řada našich členů 
pracuje zároveň i v těchto dalších orga-
nizacích.
A blahopřání nakonec - do roku 2008 
přeje výbor ZO ČZS našim členům 
a všem občanům Líbeznic hodně zdraví, 
spokojenosti a úspěchů v osobním i pra-
covním životě. 

Drahuška Vrabcová, 
jednatelka ZO ČZS Líbeznice

Ani o prázdninách hasiči nezahálejí. Měsíc srpen 
začal planým poplachem. Další akce byla odčerpávání 
vody pod mostem ve Zdibech způsobena přívalovým 
deštěm. Srpen jsme ukončili požárem rodinného domu 
v Hovorčovicích.
Září jsme pojali sportovně a zúčastnili jsme se hasičského 
závodu ve Spomyšli. 8.–9. se naši členové podíleli 
na organizaci Líbeznického posvícení. Tento krásný vík-
end jsme bohužel zakončili požárem rodinného domu 
v naší obci.
I v září jsme vyjížděli do obce Hovorčovice a to k požáru 
osobního auta. A už je tu říjen, který proběhl docela 
v klidu. Vyjížděli jsme k jedinému požáru do Brnek. 
Listopad nám začal dvěma požáry rekreačních chat 
v Hovorčovicích.
Konec roku bychom chtěli zakončit bez výjezdů a popřát 
spoluobčanům veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008.

Jaký Byl rok 2007 u zahrádkářů? druhá polovina roku u hasičů
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Vážení občané,

V uplynulém období byly realizovány další 
velké investiční akce. Největší investicí byla 
rekonstrukce povrchů vozovek ulic Lánské 
a Na Tabuli.  Dodavatel se po dohodě 
s obcí snažil vyjít vstříc obyvatelům jednot-
livých přilehlých nemovitostí a posunout 
zelené nebo parkovací plochy podle jejich 
individuálních požadavků, i když všem 
se samozřejmě vyhovět nikdy nepodaří. 
Celkem tedy byly v tomto roce rekon-
struovány čtyři ulice (Karla Hynka Máchy, 
Východní, Lánská a Na Tabuli).

Vzhledem k plánované rekonstrukci 
veřejného osvětlení v celé jihovýchodní 
oblast i   byly př i  výst avbě uloženy 
chráničky pro budoucí uložení kabelů 
veřejného osvětlení a místního rozhlasu, ale 
také rozvodů 400V. Bohužel se nepodařila 
dohoda se společností ČEZ, aby bylo při 

této příležitosti odstraněno nadzemní 
vedení a uloženo do země. ČEZ má údajně 
na tento i příští rok málo finančních 
prostředků na rekonstrukce rozvodné 
sítě a nemá v plánu takovéto investice, 
(zřejmě má malé zisky, i když jsou podle 
sdělovacích prostředků zhruba čtyřnásobné 
v porovnání s rokem 2002). 

Podle rozhodnutí zastupitelstva obce se 
letos uskutečnila i část plánu na odvedení 
dešťových vod mimo zastavěné území obce 
(ulice Východní).

V letošním roce byly tedy na výstavbu 
vynaloženy prostředky ve výši  přes 15 
milionů korun, z toho cca 11 milionů tvoří 
dotace z Ministerstva pro místní rozvoj 
a zbytek jsou vlastní zdroje.  
V současné době se připravuje aktuali-
zovaná žádost o dotaci na rekonstrukci 
ČOV a dostavbu kanalizace, což je pro 

obec stále prvořadou prioritou. 

O současném stavu přípravy realizace 
si lničního obchvatu obce pojednává 
článek Ing. Jana Vondráše, proto se o něm 
nezmiňuji. 

Závěrem bych chtěl poděkovat za trpělivost 
všem z vás, kterých se negativně dotkla 
výstavba v obci a také všem členům jednot-
livých výborů zřízených zastupitelstvem 
za jejich intenzivní činnost ve prospěch 
obce. Přeji vám všem, milí spoluobčané, 
příjemné prožití  adventního období, 
radostné Vánoce a hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v roce 2008. 

Otakar Hlavín, starosta

2

pro přátele přírody a turistiky

mezinárodní utkání ve stolním tenise
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inFormaCe z oBeCního Úřadu

Dne 24. listopadu 2007 proběhlo v obřadní 
síní Obecní úřadu v Líbeznicích již tradiční 
vítání nových občánků do naší obce. 

Tentokrát se děti narozené v roce 2006 
a 2007 sešly v hojném počtu. Nakonec 
přišlo celkem 21 dětí v doprovodu svých 
rodičů, babiček, dědečků a svých nejbližších. 

Starosta obce naše malé občánky 
náležitě přivítal a nechyběl ani malý 
kulturní program, který si nacvičily 

dět i  ze Základní 
školy v Líbeznicích. 
Myslím, že všichni 
budou rádi na tento 
d e n  v z p o m í n a t 
a  ma l é  d á r e č ky 
i  f o tog ra f i e  j im 
b u d o u  v s t u p 
do  ž ivot a  v  naš í  obc i , 
i když pouze symbolický, 
připomínat. Vítání občánků 
pořádá obecní úřad jednou 
za rok vzhledem k tomu, že 
přírůstek nových občánků 
do naší obce nebyl v poslední 
době moc velký. Poslední 

dobou však miminek přibývá, hlavně z řad 
nově přistěhovaných občanů.  Rozhodně 
chceme tuto tradici v naší obci zachovat 
i do budoucna, protože pamětní zápis 

o slavnostním uvítání do života zůstane 
navždy uchován  pro další generace.  

Uvítány do obce byly tyto děti: 
Matyáš Baborský, Klára Brodská, Josefína 
Fymanová, Zdeněk Hlaváč, David Hylský, 
Klára Konvičková, Antonín Miškovský, 
Štěpán Musil, Adam Pazdera, Anežka 
Pazderová, Jakub Petržilka, Adam Renza, 
Jan Sedliak, Eliáš Sigmund, Veronika 
Skládalová, Lukáš Sobotík , Vojtěch 
Svoboda, Barbora a Marie Šmorancovy, 
Vanesa Voborová a Dan Zábal. 

vítání novýCh oBčánků do oBCe líBezniCe

Poohlédnutí za uskutečněnými vejšlapy v letošním roce:

7. Vejšlap se konal 21. 4. - trasy vedly z Líbeznic povodím Vltavy 
krásnou přírodou až k Roztockému zámku. Tohoto pochodu se 
účastnilo celkem 160 osob. Trasy pro pěší byly 12 a 19 km. Pro 
cyklisty byla trasa dlouhá 33 km

8. Vejšlap se konal 22. 9. s týdenním předstihem proti uvedenému 
termínu a účastnilo se ho celkem 77 osob. Trasy byly tyto:
- pěší trasa 12 km vedla z Líbeznic směrem Předboj, Panenské 
Břežany k zámku (domov důchodců) s odbočením na Klíčany-
Bášť, Beckov, Líbeznice
- pěší trasa 18 km byla rozšířena o cestu z Předboje do Veliké 
Vsi- prohlídka kostela , dále doČenkova, Dolínku a  Panenských 
Břežan a zpět po 12 km trase 
- cyklotrasa 34 km vedla z Líbeznic na Velikou Ves, Korycany, 
Netřeby, Dřínov, Úžice, Chvatěrub podle Vltavy k přívozu 
Na Dole, Vodochody, Hoštice, Klíčany, Bášť a Líbeznice 

- cyklotrasa 41 km byla delší o cestu přes Dřínovský háj 
do Zlosyně, přes dálniční most do Veltrus /zámek/, Nelahozeves 
/zámek a rodný dům A. Dvořáka/ a Kralupy nad Vltavou. Cesta 
zpět do Chvatěrub /nová asfaltová cyklostezka/ a přírodním 
parkem Dolním Povltaví k přívozu Na Dole a stejným směrem 
přes Vodochody, Hoštice, Klíčany a Bášť do Líbeznic.

Turistika i cyklistika proběhla bez zranění za hezkého počasí 
ke spokojenosti všech zúčastněných.

Připravujeme další vejšlapy na příští rok/jarní a podzimní/, 
na které vás srdečně zveme. 
Poznáte své nejbližší okolí jinak než cestou autem.

Bližší informace poskytneme včas před každým vejšlapem. 
Informace: na www.pochod.unas.cz

Hezké Vánoce a šťastný nový rok 2008
přejí pořadatelé Líbeznické šlápoty

Ve dnech 16.–19. listopadu se v Líbeznících 
uskutečnila významná událost pro hráče 
a fanoušky malého míčku na zelených 
stolech. Na základě loňské návštěvy a seh-
rání vzájemného utkání v ping pongu jsme 
naše anglické přátelé uvítali u nás. Přijelo 
13 hráčů a jeden „coach“ (resp. nehrající 
kapitán). V sobotu proběhlo měření sil 
4 družstev na každé straně. V domácí 
sestavě na prvním stole nastoupili Jan 
Eschner, Petr Kala a Honza Vondráš, 
na druhém stole Petr Janíček, Zbyšek 
Bernard a Jirka Zemánek, na třetím 

stole Roman Trgiňa, Jan Srbek a Honza 
Moravec a na čtvrtém stole Jirka Mohyla, 
Michal Doubrava, David Fišer a Standa 
Oliverius.  Po vyrovnaných hrách a velmi 
pěkných zápasech nakonec Angličani 
celkově zvítězili poměrem 25 : 21 bodu 
a získali do držení krásný pohár. 

V neděli proběhl handicapový turnaj 
jednotlivců, kdy nejlepší hráči  obou dvou 
stran měli  mínus 9 bodů ztráty v každém 
setu. I přes tyto a jiné překážky svou 
obrovskou bojovností zvítězil domácí hráč  
Honza Vondráš a třetí byl Jan Eschner. První 
tři umístění získali pěkné ceny – dárkové
 balíčky, které věnovala firma Alumex.

Veškerý čas, který tady v Čechách angličtí 
přátelé strávili, byl vyplněn řadou pěkných 

sportovních a osobních zážitků. Naši 
pohostinnost a vstřícnost hodnotili velmi 
kladně. 

I proto z těchto důvodů nás s radostí poz-
vali na reciproční návštěvu hrabství Kent, 
kde opět změříme síly ve stolním tenise 
a budeme se snažit získat pohár na naši 
stranu.

Jan Srbek

Pro školní rok 2007–8 je kapacita mateřské 
školy, která činí 45 dětí, opět naplněna. 
Nebyly tak uspokojeny požadavky všech 
rodičů o umístění jejich dítěte. Bez šance 
zůstaly děti maminek na mateřské dovo-
lené s mladším sourozencem a děti z okol-
ních obcí.
Stále nás kontaktují noví zájemci o místo 
ve školce z řad těch, kteří se buď nově 
nastěhovali, nebo se teprve budou stěhovat 
do Líbeznic. Podobně kritická situace 
s místy v MŠ je i v okolních obcích, v Bášti 
v Měšicích nebo Hovorčovicích.

Jak začal letošní školní rok
V září začal kroužek hudebně pohy-
bové výchovy pod vedením paní učitelky 
Vitvarové ze ZUŠ Klecany, tohoto kroužku 
se účastní 13 dětí.

Do cvičení dětské jógy dochází přibližně 
20 dětí, tento kroužek vede cvičitelka 
jógy Dana Líbová z Báště.
Od ř í jna se dět i  učí t aké dětskou 
angličtinku, kterou dětem zprostředkovává 
mladá studentka, lektorka jazykové školy 
z Prahy.
Navštívilo nás naše oblíbené divadélko 
Vysmáto z Prahy s tradičně hezkou loutko-
vou pohádkou.
V září děti zhlédly kouzelnické vystoupení 
spojené s ukázkou dravých ptáků.
V říjnu jsme jeli na výlet do ďáblické 
hvězdárny. Prohlédli jsme si její vybavení 
včetně největšího dalekohledu v Čechách, 
kterým jsme pozorovali planetu Venuši.
Divadlo ŠUS navštívi lo naši školku 
s veršovanými pohádkami Františka 
Hrubína.

V  ne jb l i ž š í  době  p l ánuj eme vý l e t 
do Společenského domu v Neratovicích 
na  pohádku  s  vánočn í  t éma t i kou 
a na výst avu obrázků Josefa Lady 
do Oblastního muzea v Brandýse nad 
Labem.
V mateřské škole se právě nyní chystáme 
na adventní a vánoční čas, připravujeme 
mikulášskou nadílku a vánoční besídku pro 
děti a jejich rodiče.

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ

Co Je novÉho v líBezniCkÉ mateřinCe?

Každé místo je něčím charakteristické. Pro Líbeznice to byla vůně 
vanilky, která se linula z budovy, místními nazývané Cukrána. Jednalo 
se o provozovnu družstva Jednoty, která byla umístěna v č.p. 209, 
pana Oliče.
V létě roku 1959 byl zahájen cukrářský provoz. Deset vyučených cukrářů 
a cukrářek, mělo „k ruce“ deset pomocnic, většinou žen z Líbeznic 
a okolí. Vyráběli 60 druhů kvalitních výrobků, po kterých byla velká 

poptávka v tehdejším okrese Praha – sever. Měsíčně zpracovali metráky 
másla, mouky, cukru, oříšků, čokolády a kyblíků marmelády.
V čase vánočním vyráběli krom základního sortimentu i drobné 
vánoční čajové cukroví, vánočky, pařížské dorty, laskonky a věnečky, 
punčáky a větrníky. Časem se výroba rozšiřovala. Dlouholetým 
vedoucím skvělého pracovního kolektivu byl pan Havránek. 
Koncem  80. letech byl provoz byl zrušen.

vůnĚ vanilky
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Na Štědrý večer ve 22 hod. budou při 
půlnoční mši provedeny skladby českých 
mistrů v podání líbeznického komorního 
sboru, trubačů rodiny Řápkových z Bořanovic 
a varhan pod řízením Lucie Stollové.
Na Silvestra v 16 hod. zazní známá "Česká 
mše vánoční" Jana Jakuba Ryby pro sóla, 
orchestr ,  sbor a varhany rovněž pod 
řízením Lucie Stollové. Při tomto prove-
dení spoluúčinkuje mělnický pěvecký sbor, 
sólisté z Prahy i Líbeznic a orchestr sestavený 
z hudebníků z Líbeznic a okolí, a také Prahy.
Vánoční období ukončíme na svátek Tří Králů 
v neděli 6. ledna 2008 koncertem skupiny 
Schovanky, kterou jsme měli možnost vidět 
při zářiovém Líbeznickém posvícení. Tentokrát 
to ale budou zejména vánoční melodie,
které v jejich podání jistě potěší širokou 
veřejnost.
Těšíme se na vás  při všech těchto produkcích, 
které jsme pro vás s radostí připravili.

Za farní radu, Karel Stoll

proGram v kostele 
sv. martina o vánoCíCh. Tak už jsou zase za dveřmi, ty nejkrásnější 

svátky v roce. Obchody na nás chrlí přehršle 
zboží, dekorací a těch nejúžasnějších dárků, 
co si jen umíme představit. Nutí nám tu jejich 
vánoční „pohodu“ až do domu, ale není nad 
to, vytvoříme-li si ji sami. Na přípravě se 
může podílet celá rodina, od pečení cukroví 
po zdobení adventního věnce, jehož výroba 
není to nic těžkého. Stačí si zakoupit slámový 
korpus, vázací drát a zaběhnout na zahradu 
pro pár větví. Ty nastříhané na menší kousky 
postupně přikládáme a obmotáme drátem, 
takto vytvořený zelený základ nazdobíme 
např. pomocí lepící pistole svíčkami, mašlemi, 
sušenými pomeranči, skořápkami ořechů, 

skořicí…fantazii se meze nekladou. 
Chceme-li však vytvořit neobvyklý model, 
můžeme slámový korpus polepit např. buráky 
ve slupce, šiškami, kaštany a také nazdobit. 
Je to časově náročnější, ale určitě se to vyplatí 
a štědrovečerní večeře dostane u vašeho výt-
voru to správné kouzlo. Méně náročnější 
je výroba svícnu a štoly, které se vypichují 
do aranžovací hmoty pro živé rostliny a vydrží 
vám déle, budete-li ji pravidelně dolévat vodou. 
Pro inspiraci je dnes na stáncích nespočet 
časopisů a i my přinášíme pár obrázků.
Hodně zdaru při výrobě.                       KV

oBChvat oBCe – posun k počátku výstavBy!

Tak už jsou zase za dveřmi, ty nejkrásnější 
svátky v roce. Obchody na nás chrlí přehršle 

skořicí…fantazii se meze nekladou. 
Chceme-li však vytvořit neobvyklý model, 

po roce vánoce...

Nabídka pronájmu
pronajmu vytápěné skladovací prostory 

v líbeznicích cca 200m2  + kancelář + garáž 
/80m2/s hydraulickým zvedákem.

parkování v objektu.

Informace na 724 021 467.

Přijmeme KUCHAŘE S PRAXÍ v minutkové 
i hotovkové kuchyni. Práce na krátký – dlouhý týden.

Dále přijmeme SERVÍRKU - i nevyučenou. 
Pracovní doba dle dohody.

Nástup od 1. ledna 2008
Informace na tel. 724 021 467 nebo info@uhriste.cz

Restaurace 
U Hřiště Líbeznice

Vážení spoluobčané,

Byl jsem požádán redakcí Zpravodaje 
o další informace k vývoji kolem našeho 
obchvatu.
V říjnu loňského roku jsem Vás informoval 
o tom, že celý proces je zabrzděn díky 
neochotě některých vlastníků pozemků 
k odprodeji potřebných ploch ŘSD.
Nyní můžeme konstatovat – téměř 
tř í leté martyrium jednání na ŘSD,  
přesvědčování vlastníků  i vyjasňování 
všech okolností výkupů je za námi!!! Toto 
pondělí došlo k podepsání smluv s pos-
lední skupinkou majitelů pozemků, která 
výkupům bránila.
Obec se snažila v rámci svých možností 
kompenzovat nižší výkupní ceny státu 
(které nemohla nijak ovlivnit, neboť 

jsou stanoveny zákonem a prováděcími  
předpisy) úpravou jiných ploch těchto 
majitelů v územním plánu obce. Zpravidla 
se jednalo o návrhy změn v ÚP na pozem-
cích přiléhajících k obchvatu, které byly 
přeřazeny z kategorie polí do kategorie 
průmyslového využití. 
V rámci posledních jednání se podařilo 
s ŘSD a vlastníky pozemků prosadit také 
vybudování ochranného valu ve výši 
několika metrů kolem té části obch-
vatu, která bude vedena po povrchu.
(Část obchvatu v oblasti silnice směr Bášť 
bude zahloubena několik metrů pod okol-
ním povrchem). Tím dojde velmi výrazně 
k omezení potenciálních dopadů provozu 
směrem na obec. 
Do současné doby bylo již ze strany státu 

investováno téměř 20 milionů Kč (geolog-
ické průzkumy, sondy, investiční záměr, 
projektová dokumentace, výkupy pozemků) 
a pod. V této fázi jednáme na parlamentní 
úrovni o přidělení prostředků na vlastní 
zahájení výstavby, které by pro rok 2008 
mělo představovat částku kolem 50 mil. 
Kč. Výsledek bude znám až po uzávěrce 
tohoto čísla Zpravodaje. 
Pokud by prostředky na rok 2008 alespoň 
v čás t ečné výš i  do Fondu dopravní 
infrastruktury pro náš obchvat přiděleny 
byly, je dle stanoviska ŘSD reálné začít 
stavět v průběhu léta příštího roku. Pokud 
ne, čeká nás další rok vyjednávání, lob-
bování a hledání podpory v orgánech státu, 
které o přidělení prostředků rozhodují. Více 
již opravdu pro zahájení výstavby z naší 
strany udělat nelze. Držte nám palce!!

Ing. Jan Vondráš
OI Bezpečné Líbeznice a předseda Dopravního výboru ZO

Pozn. Těsně před odjezdem do tiskárny jsme se dozvěděli, 
že peníze na rok 2008 nám bohužel přiděleny nebyly.




