Vlasteneckodobročinná obec Baráčníků v Líbeznicích a jejich činnost v roce 2007
Pravidelně se scházíme každý měsíc v zasedací místnosti OÚ Líbeznice. Máme 46 členů
a na sezení chodí 22–28 sousedů a tetiček.
Díky ochotě personálu Restaurace U selského
dvora jsme pořádali čtyři taneční večírky
nejen pro naše členy, ale hlavně pro ty, co

ještě nezapomněli české písničky.
Máme dobrou spolupráci s kulturním výborem a pomáhali jsme
zabezpečit akce, jako jsou příprava
dětského karnevalu, oslava dne
dětí, Líbeznické posvícení a výstavy
konané v zasedací
místnosti Obecního
ú ř a d u . Po d p o r uj e m e
s voj í ú č a s t í v š e c h ny
akce spadající pod
XVI. župu K. H.
Borovského, jako byl
První všebaráčnický ples
na Ládví, oslava 75 let
trvání OB ve Vinoři, 20 let trvání
OB v Hošticích, Valné v OB Libeň
II, OB Odolena Voda a ostatní
župy. Snažíme se o zachování
tradic našich předků pro další pokolení, udržujeme název a pravidelně
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obchvat obce doplnění
k minulému článku
Vážení spoluobčané,
věnujeme peníz e na Adventní koncer t
a skautům. Protože naše heslo zní „Ni zisk, ni
sláva“, není o nás moc slyšet. Každého, kdo by
chtěl mezi nás, u nás rádi a s otevřenou náručí
přivítáme.
Syndička Obce Baráčníků Věra Vörösová

XXXII. A XXXIII. MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA KOČEK
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA,
Praha 4 - stanice metra Vyšehrad

16.–17. 2. 2008
Pořádá a srdečně zve:

V minulém čísle Zpravodaje jsem vás podrobně
informoval o vývoji poslední fáze přípravy
výstavby našeho obchvatu a konstatoval, že
po třech letech problémů s výkupy pozemků je
vše připraveno k výstavbě.

V pondělí 28. ledna proběhlo další jednání
s ŘSD a MD ČR, které jsme v této věci iniciovali a výsledek je následující: V rámci vnitřních
rozpočtových opatření bude v této fázi
přesunuto do rozpočtu našeho obchvatu cca
4,2 mil. Kč. V průběhu měsíce února proběhne
další jednání s náměstkem pro investice na MD
ČR a jeho cílem bude dosáhnout v rámci
vnitřních přesunů investic ve Státním fondu
dopravní infrastruktury uvolnění cca 25 mil.
Kč na druhou polovinu roku 2008. Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) má samo značný zájem,
aby stavba byla zahájena.

V závěru byl uveden následující odstavec:
Pokud by prostředky na rok 2008 byly přiděleny
alespoň v částečné výši do Státního fondu
dopravní infrastruktury pro náš obchvat, je dle
stanoviska ŘSD reálné začít stavět v průběhu
léta 2008. Pokud ne, čeká nás další rok vyjednávání, lobování a hledání podpory v orgánech Na původních informacích o vlastním zahájení
státu, které o přidělení prostředků rozhodují.
prací se proto zatím nic nemění. Po vypsání
výběrového řízení na dodavatele stavby je, dle
Pod čarou byl následně připojen dovětek ŘSD, stále reálné (samozřejmě v případě uvolnění
redakce, že peníze přiděleny nebyly. Tuto infor- výše uvedené rezervy SFRI) zahájit výstavbu
maci bych chtěl nyní objasnit a do jisté míry v srpnu 2008. Dle stále platného harmonovyvrátit. Máme k dispozici Vládní usnesení ze gramu prací by to znamenalo dokončení obchzáří 2007, kde je na obchvat naší obce vyčleněna vatu v roce 2010. Pokud by nedošlo ke shodě
na příštích několik let částka cca 200 mil. Kč. při jednání s náměstkem ministra na uvolnění
Problémem je, že na rok 2008 je zde plánována prostředků jsme rozhodnuti interpelovat přímo
pouze suma 928 000 Kč, na rok 2009 24,7 mil. u ministra dopravy. Třeba i za cenu další petice
Kč a dále na rok 2010 částka 124 mil. Kč.
a přenesení problémů do médií...

ZO ČSCH Praha a Felis Club Praha

Právě naše petice před pěti lety znamenala zlom
v postojích státu k dlouhodobě neřešenému
problému s obchvatem Líbeznic.

Po oba dny můžete vidět kočky všech čtyř
posuzovacích skupin :
I – perské a exotické, II – polodlouhosrsté
III – krátkosrsté, IV – orientální a siamské

O dalším průběhu vás budu i nadále informovat
v dalších číslech Zpravodaje.
Ing. Jan Vondráš
OI Bezpečné Líbeznice
předseda Dopravního výboru OZ

Posuzovatelé :
MUDr. Říhová (CZ) sk. I-IV, pí Sneum (DK) sk. I-IV,
pí. Steinhauser (A) sk. I-II, p.Reijers (CZ) sk. I,III,IV,
p. Sagurski (D) sk.I-IV, p. Selassa (NL),
ing.Mahelka (CZ) sk. I-IV
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Plán kulturních
akcí na rok 2008
Kulturní výbor obce Líbezníce, Hasičský
sbor obce Líbezníce, Obec baráčníků
Líbeznice, Zahrádkářský svaz Líbezníce,
Základní škola Líbezníce, Skautské středisko Líbezníce a 1. FC Líbezníce
Vás během roku 2008 zvou na tyto akce:

DĚTSKÝ KARNEVAL
16. února 2008 od 14.00 do 16.00 hodin

NÁRODOPISNÁ
VÝSTAVA KROJŮ
17.–18. května 2008 od 10.00 do 17.00 hodin

DĚTSKÝ DEN
7. června 2008 od 14.00 hodin

LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ 2008
13. září 2008 od 13.00 do 00.00 hodin
14. září 2008 od 13.00 do 18.00 hodin

VÝSTAVA - MINULOST,
SOUČASNOST
A BUDOUCNOST LÍBEZNIC
11.–19. října 2008 od 13.00 do 18.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
30. listopadu 2008 od 17.00 hodin
Těšíme se na vás
KV

Schovanky v našem kostele
U příležitosti začátku roku 2008 proběhl 6. ledna v kostele sv. Martina komorní koncert známé
skupiny SCHOVANKY. Návštěvníci této akce se mohli zaposlouchat jak do netradičního ztvárnění známých vánočních koled, tak písní této skupiny, zvlášť upravených pro tuto příležitost. Kdo
přišel, určitě nelitoval a navíc si s sebou odnesl příjemný kulturní zážitek. Pro ty, kterým to opět
nevyšlo, přinášíme alespoň pár fotografií.
KV

Program výstavy:
7.00–8.30 přejímka zvířat,
8.30- 9.30 hlášení změn + kontrolní posouzení,
10.00–18.00 posuzování, volba Best In Show,
18.30 - ukončení výstavy
Pro veřejnost otevřeno 10.00 – 18.00 hod
Parkování je možné v podzemních garážích
Kongresového centra
Na výstavě bude široká nabídka krmiv, chovatelských potřeb
a tematických dárkových předmětů. Je připravena expozice
opuštěných kočiček a koťat z OS Podbrdsko, kterým můžete
pomoci najít nový domov nebo alespoň přispět krmením či
finančním dárkem.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Výstavní výbor
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Informace pro občany,
kteří nejsou napojeni na kanalizaci
Díky iniciativě jednoho z místních občanů se
nám podařilo získat kontakt na další fekální
vůz. Je prý spolehlivý s rozumnými cenami:

Miloš Drexler, likvidace tekutého odpadu
Veleň 66, tel.: 283 931 270

Máte zájem o nejčerstvější informace z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?

Sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

Karel Roden v Líbeznicích! Proč je Zdeněk Izer po plastice?

informace z obecního úřadu
Dámy a pánové, milí spoluobčané,
dovolte mi informovat vás o současných aktivitách obce. V prosinci minulého roku podala
obec žádost na Ministerstvo zemědělství ČR
o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních
vod, která je přetížená a omezuje další rozvoj obce. Dále na dokončení kanalizace, pro
které je rekonstrukce ČOV nutnou podmínkou. Celková částka potřebná k realizaci této
investiční akce v cenové úrovni roku 2008 činí
téměř 51 mil. Kč.
Toto je však pro MZe ČR, které řeší kanalizační systémy pro obce do 2000 obyvatel, příliš vysoká částka, kterou nedokáže jednorázově
uspokojit. Proto jsme byli vyzváni k rozdělení akce na dvě etapy. Toto jsme tedy učinili
a požádali o rekonstrukci ČOV za cca 20 mil.
Kč a první etapu kanalizace v ceně cca 11 mil.
Kč. Příští rok můžeme podat žádost o dokončení kanalizace.
Podat žádost současně i na Ministerstvo životního prostředí ČR nebylo možné, neboť aktuální výzva pro podávání žádostí se vztahuje
pouze na aglomerace, které mají již v sou-

časnosti více než 2000 ekvivalentních obyvatel, což naše obec nesplňuje a proto není
v seznamu uvedena.
Další informace se týká obdržené dotace
na rekonstrukci veřejného osvětlení v jihovýchodní části obce (část Hovorčovické, Lánské,
Pražské, K. H. Máchy a J. Seiferta, kde jsou
světla na sloupech rozvodu elektřiny s nadzemními přívody). Tato oblast byla často při
větrném počasí bez osvětlení a při orkánu
Kyril na začátku minulého roku byl nadzemní
rozvod VO vážně poškozen. Obec obdržela
na tuto akci dotaci ve výši cca 1,9 mil Kč,
vlastní zdroje obce budou 477 000 Kč.
Zastupitelstvo obce také jedná se zástupci
Českých sběrných surovin o přestěhování jejich
provozovny z centra obce do vhodnějších prostor, určených k tomu územním plánem obce.
V současné době obdržely ČSS od obce návrh
ceny na odkoupení pozemku ve vlastnictví
obce, který projednají na schůzi představenstva
společnosti.

pozvánka do mateřinky
Dovolujeme si Vás pozvat na „Den otevřených dveří“ ve zdejší mateřské škole,

který se koná v úterý 4. března od 8.00
do 12.00 hodin. Přihlášky k zápisu dětí si
můžete vyzvednout kdykoli v provozních
hodinách MŠ.
Upozorňujeme, že kapacita mateřinky je omezena, pro školní rok 2008–09 může být přijato
pouze 19 dětí, díky čemuž jsou zavedena pro
přijetí tato kritéria, která jsou u dětí upřednostňována: - trvalý pobyt v Líbeznicích
- děti předškolního věku (od 5 let)
- děti zaměstnaných matek

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ

Nakonec bych rád upozornil na možnost
prohlédnout si volební program stávajícího
zastupitelstva a Integrovaný plán rozvoje
obce na období 2007–2010, který je jeho
součástí. Oba t yto dokument y schválilo
zastupitelstvo obce všemi hlasy přítomných
14 členů na svém zasedání dne 29. 1. 2008.
Jsou vystaveny na úřední desce a také na adrese
www.libeznice.obec.cz, jako poslední v kategorii dokumentů (která je také přístupná z oficiálních stránek obce www.libeznice.cz), pod
názvem „Volební program“. Zde máte možnost
průběžně kontrolovat, jak se zastupitelstvu
daří plnit jeho záměry. Již realizované akce
jsou v Integrovaném plánu rozvoje vyznačeny
barevně. Na adrese www.libeznice.obec.cz
můžete také dát svůj hlas do soutěže o Zlatý
erb, o nejlepší webové stránky obce, v případě,
že se vám naše stránky skutečně líbí. Máte-li
nějaké náměty pro jejich další zlepšení, prosím,
sdělte nám je.
S přáním úspěšného roku 2008
Otakar Hlavín, starosta

pro výpisy na obecní úřad
Od 1. ledna zavedl náš Obecní úřad novinku, která jistě
potěší nejednoho z nás. Jde o zavedení systému Czech
POINT, což je zkratka Českého Podacího Ověřovacího
Informačního Národního Terminálu. Tato služba si
klade za cíl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan – veřejná správa tak, že umožňuje komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa. Jednoduše řečeno – žadateli stačí dojít si pro potřebné informace pouze do budovy OÚ.
V současné době může občan požádat v budově Obecního úřadu, Mělnická 43 o následující
ověřené výpisy:

Výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského
rejstříku a výpis z Rejstříku trestů.
Podrobnější přehled o tom, co je potřeba k pořízení určitého druhu výpisu naleznete buď
na webu www.libeznice.cz na podstránce praktické informace a nebo na telefonním čísle
283 981 058.

zápis v Základní škole v novém
Zápis pro nový školní rok 2008/2009 se
uskutečnil 17. a 18. ledna 2008, zúčastnilo
se ho 64 dětí. Počet žáků příznivě stoupá a
svědčí o rostoucím zájmu rodičů o naši školu.
Novinkou u letošního zápisu pro budoucí prvňáčky byla zkouška, ve které dítě projevilo
svůj výtvarný talent. V novém školním roce
plánujeme otevřít dvě první třídy se zaměřením na výtvarnou výchovu. Výuka tohoto
předmětu bude probíhat pod vedením pedagogů, kteří mají odpovídající kvalifikaci pro

Zavzpomínejme si…
Vzpomínání je lidská vlastnost, kterou mají
mladí i staří. Každý si rád zavzpomíná, co
ho v životě potkalo hezkého nebo co těžkého
musel překonávat. Přenesme se do líbeznického života před půl stoletím i více a dívejme
se kolem sebe.

Chleba

Pod schody, kt er é začínají za r ohem
dnešní lékárny, byl malý obchůdek pana
Poláka. Maminka řekla: „Skoč pro chleba
k p. Polákovi.“ Vrátil jsem se bez chleba.
„Maminko, chleba není, p. Nestával (pekař)
marodí.“ Za týden se p. Nestával uzdravil a byl
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výuku výtvarné výchovy a povedou děti tímto
směrem.
Dále bychom chtěli upozornit na rozšířený
provoz družiny, kde byl zahájen i ranní provoz.
Naše škola nabízí kvalitní výuku, kterou zajišťují kvalifikovaní pedagogové, širokou škálu
zájmových útvarů pro volný čas současných,
ale i nových žáků. Jsme školou otevřenou,
rodinného typu, prezentujeme individuální přístup k dětem.
opět chléb. Nikdo nikomu nenadával. Dnes se
chleba v obchodě opozdí o půl hodiny a lidé
jsou rozmrzelí a nadávají na vše.

Jak se léčilo

Na hřišti při kopané jsem si vykloubil ruku.
Tatínek se mnou zaběhl k místnímu lékaři.
Ten ji kroucením ruky dostal do kloubu
a škrobovým obvazem mi ji pověsil na krk.
Za tři neděle mi doktor škrobový obvaz rozstříhal a hle – ruka se nemohla narovnat.
Tatínek se ptá pana doktora, co s tím a lékař
říká: „Přivažte mu na ni kilové závaží a ona
se mu srovná.“ Den jsem nosil kilové závaží
a ruka nic. Tatínek se vyjádřil ve smyslu, že
tento postup je slušně řečeno nějaký divný

Věříme, že nabídka naší školy zaujme i nové
občany, kteří s námi v Líbeznicích začínají žít.
Chceme, aby se naše škola stala vyhledávaným místem nejen pro rodiče současných, ale
hlavně i potencionálních žáků. Můžete se přijít
přesvědčit, přijďte nás poznat, máme dny otevřených dveří.
Více o škole na www.zslibeznice.cz
Mgr. Ivana Pekárková, ředitelka školy

a druhý den mě odvezl do Prahy do dětské nemocnice. Tam mi ruku lámali zpátky
do roviny. Dnes tady máme zdravotní středisko, lékárnu a záchrannou službu k tomu.

Kolik bylo benzínových pump?

Byly tři, byly malé a tankovali na nich živnostníci. Jedna byla v místě, kde je nyní
na náměstí trafika. Druhá byla na rohu hospody dnes zvané „U kouzelníka“. Tam měly
také zastávku autobusy. (Za první republiky
se jezdilo vlevo.) A třetí byla na konci vesnice směrem na Mělník. Naproti tomu místu
máme dnes jednu jedinou čerpací stanici se
vším komfortem.
Pokračování na vedlejší stránce...

V posledním zpravodaji jsme vám
slibovali opravdový divadelní bonbónek s Karlem Rodenem a už je to
t ady! Ve středu 27. února 2008
v 19.30 hod. uvádí Divadlo kouzel
hru Otevřené manželství. Brilantní
tragikomedie o jednom svérázném
manželském páru je hereckým koncertem pro dva vynikající herce – Karla
Rodena a Janu Krausovou. Tato velice
úspěšná komedie posledních let je
věčným střetem mužského a ženského
principu a groteskním bojištěm vztahu
mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky
neohrabaném hledání lásky a souznění
v partnerském životě ubíjí navzájem...
Rozhodně si nenechte ujít!
Na podzim mělo velký úspěch nové
představení s názvem „Čarodějná
škola“ . Představení je určeno všem
dětem od 6 do 287 let a připravila jej
autorsky i režijně se svým souborem
Johana Císlerová. Pokud se chcete
alespoň na hodinu stát opravdovým
čarodějem, tak vězte, že Čarodějná
škola Morgana vypisuje opravný termín
závěrečných zkoušek pro posluchače
p r v n í c h ro č n í k ů . K d o p l ň uj í c í m

přednáškám a zkouškám se adepti
mohou dostavit ve vhodném oblečení
a se všemi patřičnými pomůckami
v neděli 17. února a 2. března 2008
ve 14.00 hod.
V pátek 4. dubna 2008 v 19.30
hod. se bude konat v Divadle kouzel

premiéra nového zábavného pořadu
baviče Zdeňka Izera a Petra Freunda
s názvem Po plastice pípls! A bude
to, podle právě probíhajících zkoušek
v divadle gejzír, skvělé zábavy a těžký
útok na vaši bránici!
Každý měsíc divadlo samozřejmě uvádí
i kouzelnická představení principála Pavla
Kožíška. Pořad pro děti Hra kouzel
a magie je plný neuvěřitelných triků,
kde si nejmenší diváci hrají na kouzelníky jako Harry Potter a naučí se také
sami kouzlit! Magická esa je zase
velice úspěšná a strhující show, která
je určená pro celou rodinu. Při velkých
„copperfieldovských“ iluzích se mohou
diváci těšit na čtyřmetrovou skluzavku
času, nebezpečné prostoupení obřím
ventilátorem, vystřelení člověka z děla
a na řadu dalších velkolepých iluzí plných

perfektní zábavy a napětí!
Vstupenky na všechna
představení si můžete zako u p i t t é ž v p ře d p ro d e j i
v P i z z e r i i U ko u z e l n í k a

v přízemí divadla. Aktuální
program naleznete vždy na
www.divadlokouzel.cz.
Petra Pavlíková, produkční
divadla

„dobrý den!“
Říká se: „lepší pozdravit dvakrát, nežli vůbec“,
což je určitě svatá pravda, ale málokdo se tím
dnes řídí. Dokonce už ani na vesnici, kde se
lidé znají a mají k sobě blíže, než ve městě.
A není to jen tím, že se vesnice rozšiřují
o nové zástavby, tzv. satelity, kam se stěhují

Jak vypadalo líbeznické
náměstí v dávných dobách?

Byly na něm dva obchody potravin, jedna
tr af ika, jeden holič a kolářství pana
Dobiáše. Před kolářstvím ležely kmeny
na výrobu dřevěných kol pro vozy sedláků. Na těchto kmenech seděli v létě nezaměstnaní, kteří hráli pětníkovou čáru.
Pro cigarety se chodilo do traf iky. Za
1 korunu bylo 10 Zorek nebo 5 Egyptek.
V kolářství pana Dobiáše se konaly také
naše první skautské schůzky, které vedl
jeho syn.

noví spoluobčané, kteří se většinou, bohužel,
stranní veškerému dění. Je to škoda, nastěhují
se, bydlí, ale duchem jsou stále „odjinud“.
Jejich názory a připomínky by jistě přispěly
k všeobecně spokojenému soužití. Vždyť i akce
pořádané obcí jsou určeny i pro ně a čím více
(dnes U kouzelníka). Před cvičební hodinou
v úterý a v pátek jsme srazili židle a v uvolněném sále jsme připravili bradla, stůl, hrazdu,
žíněnky, můstky… a pak se cvičilo. V sobotu a v
neděli byl sál připraven na kino. V létě se hrála
házená na „Sokolovně“. Nyní tam stojí škola.
Kopaná střídala hřiště na několika místech
v obci. Ping-pong se začal objevovat v domác-

Kolik bylo zahradníků?

Dlouhá léta byly v Líbeznicích dvě
zahradnictví. Pan Říha měl široký sortiment, mimo zeleninu dodával květiny
a věnce na hrob. Druhé zahradnictví bylo
pana Amerlinka, který hlavně v sezóně
zásoboval místní obchody zeleninou.
Tu každý den dovážel na dvoukoláku
do obchodů. Zahradnické služby dnes
obstarává „Zahradní centrum“ na konci
Líbeznic. Prodejce ovoce a zeleniny u nás
nedávno skončil s tím, že mu po zaplacení
daní, nájmu a úhradě nákladů nic nezbude.
Zeleninu a ovoce lze tak z části koupit
ve třech obchodech s potravinami a nebo
v supermarketech v blízkém okolí.

Jak se sportovalo?

Tělovýchovná organizace Sokol používala
ke cvičení kinosál v restauraci u Tišnovských

lidí se sejde, tím lépe. Asi je jen mezi sebe ti
starousedlíci málo zvou.
Takže těšíme se na vás na další společné akci,
jste přece naši sousedé...
KV

Kde se bruslilo?

V Líbeznicích byly dva rybníky, za obecním úřadem. Nyní tam protéká jen potok.
Když byla tvrdá zima, tak jsme se proháněli
po jejich hladině se „šlajfkami“ na botách.
Další malé kluziště bylo na proláklině
s vodou, kde dnes stojí klenotnictví. Po zavezení prolákliny zmizelo i kluziště. Jeden rok
se zatarasil potok za Areálem zdraví
a voda se rozlila po nynější zahradě
a několik týdnů se bruslilo. Jednou se
také polévalo hřiště na kopanou, které
bylo tehdy naproti kapličce. Nyní jsou
tam rodinné domy.

Jaké bylo spojení s městem?

nostech na nastavených stolech. Většího rozsahu doznal ve skautských řadách. První větší
turnaje se konaly na půjčených stolech v kinosálu restaurace U Tišnovských. Největšího
sportovního rozsmachu bylo dosaženo zřízením „Areálu zdraví“, kde se hrál závodně
tenis, pořádaly se turnaje v nohejbalu a volejbalu. Pěstovala se lehká atletika. Ping-pong
se hrál několika družstvy v okresním přeboru. Dnes je zastoupen v krajském přeboru
s nadějí na postup do divize.

Do Prahy jezdily tři autobusy. Státní
autobus – šedivý – jezdil z Mělníka přes
Líbeznice až do Prahy Na Poříčí. S ním
jezdili státní zaměstnanci, protože měli
slevu. Druhý autobus – červenozlatý – jezdil také z Mělníka. Jeho majitelem byl pan
Kryml. Tento autobus byl velmi pohotový. Rychle se přizpůsoboval při změnách
pracovní doby. Třetí autobus –modrý – byl
akciové společnosti. Jezdil z líbeznického
náměstí do Prahy na Bulovce. Řídil ho řidič
a současně jeden z akcionářů akciové společnosti pan Havlík, který se rád chlubil, že
bral za rok dividendy ze svých akcií – 100 Kč.
Korejs Milan, 86 let
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Karel Roden v Líbeznicích! Proč je Zdeněk Izer po plastice?

informace z obecního úřadu
Dámy a pánové, milí spoluobčané,
dovolte mi informovat vás o současných aktivitách obce. V prosinci minulého roku podala
obec žádost na Ministerstvo zemědělství ČR
o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních
vod, která je přetížená a omezuje další rozvoj obce. Dále na dokončení kanalizace, pro
které je rekonstrukce ČOV nutnou podmínkou. Celková částka potřebná k realizaci této
investiční akce v cenové úrovni roku 2008 činí
téměř 51 mil. Kč.
Toto je však pro MZe ČR, které řeší kanalizační systémy pro obce do 2000 obyvatel, příliš vysoká částka, kterou nedokáže jednorázově
uspokojit. Proto jsme byli vyzváni k rozdělení akce na dvě etapy. Toto jsme tedy učinili
a požádali o rekonstrukci ČOV za cca 20 mil.
Kč a první etapu kanalizace v ceně cca 11 mil.
Kč. Příští rok můžeme podat žádost o dokončení kanalizace.
Podat žádost současně i na Ministerstvo životního prostředí ČR nebylo možné, neboť aktuální výzva pro podávání žádostí se vztahuje
pouze na aglomerace, které mají již v sou-

časnosti více než 2000 ekvivalentních obyvatel, což naše obec nesplňuje a proto není
v seznamu uvedena.
Další informace se týká obdržené dotace
na rekonstrukci veřejného osvětlení v jihovýchodní části obce (část Hovorčovické, Lánské,
Pražské, K. H. Máchy a J. Seiferta, kde jsou
světla na sloupech rozvodu elektřiny s nadzemními přívody). Tato oblast byla často při
větrném počasí bez osvětlení a při orkánu
Kyril na začátku minulého roku byl nadzemní
rozvod VO vážně poškozen. Obec obdržela
na tuto akci dotaci ve výši cca 1,9 mil Kč,
vlastní zdroje obce budou 477 000 Kč.
Zastupitelstvo obce také jedná se zástupci
Českých sběrných surovin o přestěhování jejich
provozovny z centra obce do vhodnějších prostor, určených k tomu územním plánem obce.
V současné době obdržely ČSS od obce návrh
ceny na odkoupení pozemku ve vlastnictví
obce, který projednají na schůzi představenstva
společnosti.

pozvánka do mateřinky
Dovolujeme si Vás pozvat na „Den otevřených dveří“ ve zdejší mateřské škole,

který se koná v úterý 4. března od 8.00
do 12.00 hodin. Přihlášky k zápisu dětí si
můžete vyzvednout kdykoli v provozních
hodinách MŠ.
Upozorňujeme, že kapacita mateřinky je omezena, pro školní rok 2008–09 může být přijato
pouze 19 dětí, díky čemuž jsou zavedena pro
přijetí tato kritéria, která jsou u dětí upřednostňována: - trvalý pobyt v Líbeznicích
- děti předškolního věku (od 5 let)
- děti zaměstnaných matek

Daniela Strnadová, ředitelka MŠ

Nakonec bych rád upozornil na možnost
prohlédnout si volební program stávajícího
zastupitelstva a Integrovaný plán rozvoje
obce na období 2007–2010, který je jeho
součástí. Oba t yto dokument y schválilo
zastupitelstvo obce všemi hlasy přítomných
14 členů na svém zasedání dne 29. 1. 2008.
Jsou vystaveny na úřední desce a také na adrese
www.libeznice.obec.cz, jako poslední v kategorii dokumentů (která je také přístupná z oficiálních stránek obce www.libeznice.cz), pod
názvem „Volební program“. Zde máte možnost
průběžně kontrolovat, jak se zastupitelstvu
daří plnit jeho záměry. Již realizované akce
jsou v Integrovaném plánu rozvoje vyznačeny
barevně. Na adrese www.libeznice.obec.cz
můžete také dát svůj hlas do soutěže o Zlatý
erb, o nejlepší webové stránky obce, v případě,
že se vám naše stránky skutečně líbí. Máte-li
nějaké náměty pro jejich další zlepšení, prosím,
sdělte nám je.
S přáním úspěšného roku 2008
Otakar Hlavín, starosta

pro výpisy na obecní úřad
Od 1. ledna zavedl náš Obecní úřad novinku, která jistě
potěší nejednoho z nás. Jde o zavedení systému Czech
POINT, což je zkratka Českého Podacího Ověřovacího
Informačního Národního Terminálu. Tato služba si
klade za cíl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu
občan – veřejná správa tak, že umožňuje komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa. Jednoduše řečeno – žadateli stačí dojít si pro potřebné informace pouze do budovy OÚ.
V současné době může občan požádat v budově Obecního úřadu, Mělnická 43 o následující
ověřené výpisy:

Výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského
rejstříku a výpis z Rejstříku trestů.
Podrobnější přehled o tom, co je potřeba k pořízení určitého druhu výpisu naleznete buď
na webu www.libeznice.cz na podstránce praktické informace a nebo na telefonním čísle
283 981 058.

zápis v Základní škole v novém
Zápis pro nový školní rok 2008/2009 se
uskutečnil 17. a 18. ledna 2008, zúčastnilo
se ho 64 dětí. Počet žáků příznivě stoupá a
svědčí o rostoucím zájmu rodičů o naši školu.
Novinkou u letošního zápisu pro budoucí prvňáčky byla zkouška, ve které dítě projevilo
svůj výtvarný talent. V novém školním roce
plánujeme otevřít dvě první třídy se zaměřením na výtvarnou výchovu. Výuka tohoto
předmětu bude probíhat pod vedením pedagogů, kteří mají odpovídající kvalifikaci pro

Zavzpomínejme si…
Vzpomínání je lidská vlastnost, kterou mají
mladí i staří. Každý si rád zavzpomíná, co
ho v životě potkalo hezkého nebo co těžkého
musel překonávat. Přenesme se do líbeznického života před půl stoletím i více a dívejme
se kolem sebe.

Chleba

Pod schody, kt er é začínají za r ohem
dnešní lékárny, byl malý obchůdek pana
Poláka. Maminka řekla: „Skoč pro chleba
k p. Polákovi.“ Vrátil jsem se bez chleba.
„Maminko, chleba není, p. Nestával (pekař)
marodí.“ Za týden se p. Nestával uzdravil a byl
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výuku výtvarné výchovy a povedou děti tímto
směrem.
Dále bychom chtěli upozornit na rozšířený
provoz družiny, kde byl zahájen i ranní provoz.
Naše škola nabízí kvalitní výuku, kterou zajišťují kvalifikovaní pedagogové, širokou škálu
zájmových útvarů pro volný čas současných,
ale i nových žáků. Jsme školou otevřenou,
rodinného typu, prezentujeme individuální přístup k dětem.
opět chléb. Nikdo nikomu nenadával. Dnes se
chleba v obchodě opozdí o půl hodiny a lidé
jsou rozmrzelí a nadávají na vše.

Jak se léčilo

Na hřišti při kopané jsem si vykloubil ruku.
Tatínek se mnou zaběhl k místnímu lékaři.
Ten ji kroucením ruky dostal do kloubu
a škrobovým obvazem mi ji pověsil na krk.
Za tři neděle mi doktor škrobový obvaz rozstříhal a hle – ruka se nemohla narovnat.
Tatínek se ptá pana doktora, co s tím a lékař
říká: „Přivažte mu na ni kilové závaží a ona
se mu srovná.“ Den jsem nosil kilové závaží
a ruka nic. Tatínek se vyjádřil ve smyslu, že
tento postup je slušně řečeno nějaký divný

Věříme, že nabídka naší školy zaujme i nové
občany, kteří s námi v Líbeznicích začínají žít.
Chceme, aby se naše škola stala vyhledávaným místem nejen pro rodiče současných, ale
hlavně i potencionálních žáků. Můžete se přijít
přesvědčit, přijďte nás poznat, máme dny otevřených dveří.
Více o škole na www.zslibeznice.cz
Mgr. Ivana Pekárková, ředitelka školy

a druhý den mě odvezl do Prahy do dětské nemocnice. Tam mi ruku lámali zpátky
do roviny. Dnes tady máme zdravotní středisko, lékárnu a záchrannou službu k tomu.

Kolik bylo benzínových pump?

Byly tři, byly malé a tankovali na nich živnostníci. Jedna byla v místě, kde je nyní
na náměstí trafika. Druhá byla na rohu hospody dnes zvané „U kouzelníka“. Tam měly
také zastávku autobusy. (Za první republiky
se jezdilo vlevo.) A třetí byla na konci vesnice směrem na Mělník. Naproti tomu místu
máme dnes jednu jedinou čerpací stanici se
vším komfortem.
Pokračování na vedlejší stránce...

V posledním zpravodaji jsme vám
slibovali opravdový divadelní bonbónek s Karlem Rodenem a už je to
t ady! Ve středu 27. února 2008
v 19.30 hod. uvádí Divadlo kouzel
hru Otevřené manželství. Brilantní
tragikomedie o jednom svérázném
manželském páru je hereckým koncertem pro dva vynikající herce – Karla
Rodena a Janu Krausovou. Tato velice
úspěšná komedie posledních let je
věčným střetem mužského a ženského
principu a groteskním bojištěm vztahu
mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky
neohrabaném hledání lásky a souznění
v partnerském životě ubíjí navzájem...
Rozhodně si nenechte ujít!
Na podzim mělo velký úspěch nové
představení s názvem „Čarodějná
škola“ . Představení je určeno všem
dětem od 6 do 287 let a připravila jej
autorsky i režijně se svým souborem
Johana Císlerová. Pokud se chcete
alespoň na hodinu stát opravdovým
čarodějem, tak vězte, že Čarodějná
škola Morgana vypisuje opravný termín
závěrečných zkoušek pro posluchače
p r v n í c h ro č n í k ů . K d o p l ň uj í c í m

přednáškám a zkouškám se adepti
mohou dostavit ve vhodném oblečení
a se všemi patřičnými pomůckami
v neděli 17. února a 2. března 2008
ve 14.00 hod.
V pátek 4. dubna 2008 v 19.30
hod. se bude konat v Divadle kouzel

premiéra nového zábavného pořadu
baviče Zdeňka Izera a Petra Freunda
s názvem Po plastice pípls! A bude
to, podle právě probíhajících zkoušek
v divadle gejzír, skvělé zábavy a těžký
útok na vaši bránici!
Každý měsíc divadlo samozřejmě uvádí
i kouzelnická představení principála Pavla
Kožíška. Pořad pro děti Hra kouzel
a magie je plný neuvěřitelných triků,
kde si nejmenší diváci hrají na kouzelníky jako Harry Potter a naučí se také
sami kouzlit! Magická esa je zase
velice úspěšná a strhující show, která
je určená pro celou rodinu. Při velkých
„copperfieldovských“ iluzích se mohou
diváci těšit na čtyřmetrovou skluzavku
času, nebezpečné prostoupení obřím
ventilátorem, vystřelení člověka z děla
a na řadu dalších velkolepých iluzí plných

perfektní zábavy a napětí!
Vstupenky na všechna
představení si můžete zako u p i t t é ž v p ře d p ro d e j i
v P i z z e r i i U ko u z e l n í k a

v přízemí divadla. Aktuální
program naleznete vždy na
www.divadlokouzel.cz.
Petra Pavlíková, produkční
divadla

„dobrý den!“
Říká se: „lepší pozdravit dvakrát, nežli vůbec“,
což je určitě svatá pravda, ale málokdo se tím
dnes řídí. Dokonce už ani na vesnici, kde se
lidé znají a mají k sobě blíže, než ve městě.
A není to jen tím, že se vesnice rozšiřují
o nové zástavby, tzv. satelity, kam se stěhují

Jak vypadalo líbeznické
náměstí v dávných dobách?

Byly na něm dva obchody potravin, jedna
tr af ika, jeden holič a kolářství pana
Dobiáše. Před kolářstvím ležely kmeny
na výrobu dřevěných kol pro vozy sedláků. Na těchto kmenech seděli v létě nezaměstnaní, kteří hráli pětníkovou čáru.
Pro cigarety se chodilo do traf iky. Za
1 korunu bylo 10 Zorek nebo 5 Egyptek.
V kolářství pana Dobiáše se konaly také
naše první skautské schůzky, které vedl
jeho syn.

noví spoluobčané, kteří se většinou, bohužel,
stranní veškerému dění. Je to škoda, nastěhují
se, bydlí, ale duchem jsou stále „odjinud“.
Jejich názory a připomínky by jistě přispěly
k všeobecně spokojenému soužití. Vždyť i akce
pořádané obcí jsou určeny i pro ně a čím více
(dnes U kouzelníka). Před cvičební hodinou
v úterý a v pátek jsme srazili židle a v uvolněném sále jsme připravili bradla, stůl, hrazdu,
žíněnky, můstky… a pak se cvičilo. V sobotu a v
neděli byl sál připraven na kino. V létě se hrála
házená na „Sokolovně“. Nyní tam stojí škola.
Kopaná střídala hřiště na několika místech
v obci. Ping-pong se začal objevovat v domác-

Kolik bylo zahradníků?

Dlouhá léta byly v Líbeznicích dvě
zahradnictví. Pan Říha měl široký sortiment, mimo zeleninu dodával květiny
a věnce na hrob. Druhé zahradnictví bylo
pana Amerlinka, který hlavně v sezóně
zásoboval místní obchody zeleninou.
Tu každý den dovážel na dvoukoláku
do obchodů. Zahradnické služby dnes
obstarává „Zahradní centrum“ na konci
Líbeznic. Prodejce ovoce a zeleniny u nás
nedávno skončil s tím, že mu po zaplacení
daní, nájmu a úhradě nákladů nic nezbude.
Zeleninu a ovoce lze tak z části koupit
ve třech obchodech s potravinami a nebo
v supermarketech v blízkém okolí.

Jak se sportovalo?

Tělovýchovná organizace Sokol používala
ke cvičení kinosál v restauraci u Tišnovských

lidí se sejde, tím lépe. Asi je jen mezi sebe ti
starousedlíci málo zvou.
Takže těšíme se na vás na další společné akci,
jste přece naši sousedé...
KV

Kde se bruslilo?

V Líbeznicích byly dva rybníky, za obecním úřadem. Nyní tam protéká jen potok.
Když byla tvrdá zima, tak jsme se proháněli
po jejich hladině se „šlajfkami“ na botách.
Další malé kluziště bylo na proláklině
s vodou, kde dnes stojí klenotnictví. Po zavezení prolákliny zmizelo i kluziště. Jeden rok
se zatarasil potok za Areálem zdraví
a voda se rozlila po nynější zahradě
a několik týdnů se bruslilo. Jednou se
také polévalo hřiště na kopanou, které
bylo tehdy naproti kapličce. Nyní jsou
tam rodinné domy.

Jaké bylo spojení s městem?

nostech na nastavených stolech. Většího rozsahu doznal ve skautských řadách. První větší
turnaje se konaly na půjčených stolech v kinosálu restaurace U Tišnovských. Největšího
sportovního rozsmachu bylo dosaženo zřízením „Areálu zdraví“, kde se hrál závodně
tenis, pořádaly se turnaje v nohejbalu a volejbalu. Pěstovala se lehká atletika. Ping-pong
se hrál několika družstvy v okresním přeboru. Dnes je zastoupen v krajském přeboru
s nadějí na postup do divize.

Do Prahy jezdily tři autobusy. Státní
autobus – šedivý – jezdil z Mělníka přes
Líbeznice až do Prahy Na Poříčí. S ním
jezdili státní zaměstnanci, protože měli
slevu. Druhý autobus – červenozlatý – jezdil také z Mělníka. Jeho majitelem byl pan
Kryml. Tento autobus byl velmi pohotový. Rychle se přizpůsoboval při změnách
pracovní doby. Třetí autobus –modrý – byl
akciové společnosti. Jezdil z líbeznického
náměstí do Prahy na Bulovce. Řídil ho řidič
a současně jeden z akcionářů akciové společnosti pan Havlík, který se rád chlubil, že
bral za rok dividendy ze svých akcií – 100 Kč.
Korejs Milan, 86 let
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Vlasteneckodobročinná obec Baráčníků v Líbeznicích a jejich činnost v roce 2007
Pravidelně se scházíme každý měsíc v zasedací místnosti OÚ Líbeznice. Máme 46 členů
a na sezení chodí 22–28 sousedů a tetiček.
Díky ochotě personálu Restaurace U selského
dvora jsme pořádali čtyři taneční večírky
nejen pro naše členy, ale hlavně pro ty, co

ještě nezapomněli české písničky.
Máme dobrou spolupráci s kulturním výborem a pomáhali jsme
zabezpečit akce, jako jsou příprava
dětského karnevalu, oslava dne
dětí, Líbeznické posvícení a výstavy
konané v zasedací
místnosti Obecního
ú ř a d u . Po d p o r uj e m e
s voj í ú č a s t í v š e c h ny
akce spadající pod
XVI. župu K. H.
Borovského, jako byl
První všebaráčnický ples
na Ládví, oslava 75 let
trvání OB ve Vinoři, 20 let trvání
OB v Hošticích, Valné v OB Libeň
II, OB Odolena Voda a ostatní
župy. Snažíme se o zachování
tradic našich předků pro další pokolení, udržujeme název a pravidelně

číslo 1

obchvat obce doplnění
k minulému článku
Vážení spoluobčané,
věnujeme peníz e na Adventní koncer t
a skautům. Protože naše heslo zní „Ni zisk, ni
sláva“, není o nás moc slyšet. Každého, kdo by
chtěl mezi nás, u nás rádi a s otevřenou náručí
přivítáme.
Syndička Obce Baráčníků Věra Vörösová

XXXII. A XXXIII. MEZINÁRODNÍ
VÝSTAVA KOČEK
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA,
Praha 4 - stanice metra Vyšehrad

16.–17. 2. 2008
Pořádá a srdečně zve:

V minulém čísle Zpravodaje jsem vás podrobně
informoval o vývoji poslední fáze přípravy
výstavby našeho obchvatu a konstatoval, že
po třech letech problémů s výkupy pozemků je
vše připraveno k výstavbě.

V pondělí 28. ledna proběhlo další jednání
s ŘSD a MD ČR, které jsme v této věci iniciovali a výsledek je následující: V rámci vnitřních
rozpočtových opatření bude v této fázi
přesunuto do rozpočtu našeho obchvatu cca
4,2 mil. Kč. V průběhu měsíce února proběhne
další jednání s náměstkem pro investice na MD
ČR a jeho cílem bude dosáhnout v rámci
vnitřních přesunů investic ve Státním fondu
dopravní infrastruktury uvolnění cca 25 mil.
Kč na druhou polovinu roku 2008. Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) má samo značný zájem,
aby stavba byla zahájena.

V závěru byl uveden následující odstavec:
Pokud by prostředky na rok 2008 byly přiděleny
alespoň v částečné výši do Státního fondu
dopravní infrastruktury pro náš obchvat, je dle
stanoviska ŘSD reálné začít stavět v průběhu
léta 2008. Pokud ne, čeká nás další rok vyjednávání, lobování a hledání podpory v orgánech Na původních informacích o vlastním zahájení
státu, které o přidělení prostředků rozhodují.
prací se proto zatím nic nemění. Po vypsání
výběrového řízení na dodavatele stavby je, dle
Pod čarou byl následně připojen dovětek ŘSD, stále reálné (samozřejmě v případě uvolnění
redakce, že peníze přiděleny nebyly. Tuto infor- výše uvedené rezervy SFRI) zahájit výstavbu
maci bych chtěl nyní objasnit a do jisté míry v srpnu 2008. Dle stále platného harmonovyvrátit. Máme k dispozici Vládní usnesení ze gramu prací by to znamenalo dokončení obchzáří 2007, kde je na obchvat naší obce vyčleněna vatu v roce 2010. Pokud by nedošlo ke shodě
na příštích několik let částka cca 200 mil. Kč. při jednání s náměstkem ministra na uvolnění
Problémem je, že na rok 2008 je zde plánována prostředků jsme rozhodnuti interpelovat přímo
pouze suma 928 000 Kč, na rok 2009 24,7 mil. u ministra dopravy. Třeba i za cenu další petice
Kč a dále na rok 2010 částka 124 mil. Kč.
a přenesení problémů do médií...

ZO ČSCH Praha a Felis Club Praha

Právě naše petice před pěti lety znamenala zlom
v postojích státu k dlouhodobě neřešenému
problému s obchvatem Líbeznic.

Po oba dny můžete vidět kočky všech čtyř
posuzovacích skupin :
I – perské a exotické, II – polodlouhosrsté
III – krátkosrsté, IV – orientální a siamské

O dalším průběhu vás budu i nadále informovat
v dalších číslech Zpravodaje.
Ing. Jan Vondráš
OI Bezpečné Líbeznice
předseda Dopravního výboru OZ

Posuzovatelé :
MUDr. Říhová (CZ) sk. I-IV, pí Sneum (DK) sk. I-IV,
pí. Steinhauser (A) sk. I-II, p.Reijers (CZ) sk. I,III,IV,
p. Sagurski (D) sk.I-IV, p. Selassa (NL),
ing.Mahelka (CZ) sk. I-IV
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Plán kulturních
akcí na rok 2008
Kulturní výbor obce Líbezníce, Hasičský
sbor obce Líbezníce, Obec baráčníků
Líbeznice, Zahrádkářský svaz Líbezníce,
Základní škola Líbezníce, Skautské středisko Líbezníce a 1. FC Líbezníce
Vás během roku 2008 zvou na tyto akce:

DĚTSKÝ KARNEVAL
16. února 2008 od 14.00 do 16.00 hodin

NÁRODOPISNÁ
VÝSTAVA KROJŮ
17.–18. května 2008 od 10.00 do 17.00 hodin

DĚTSKÝ DEN
7. června 2008 od 14.00 hodin

LÍBEZNICKÉ POSVÍCENÍ 2008
13. září 2008 od 13.00 do 00.00 hodin
14. září 2008 od 13.00 do 18.00 hodin

VÝSTAVA - MINULOST,
SOUČASNOST
A BUDOUCNOST LÍBEZNIC
11.–19. října 2008 od 13.00 do 18.00 hodin

ADVENTNÍ KONCERT
30. listopadu 2008 od 17.00 hodin
Těšíme se na vás
KV

Schovanky v našem kostele
U příležitosti začátku roku 2008 proběhl 6. ledna v kostele sv. Martina komorní koncert známé
skupiny SCHOVANKY. Návštěvníci této akce se mohli zaposlouchat jak do netradičního ztvárnění známých vánočních koled, tak písní této skupiny, zvlášť upravených pro tuto příležitost. Kdo
přišel, určitě nelitoval a navíc si s sebou odnesl příjemný kulturní zážitek. Pro ty, kterým to opět
nevyšlo, přinášíme alespoň pár fotografií.
KV

Program výstavy:
7.00–8.30 přejímka zvířat,
8.30- 9.30 hlášení změn + kontrolní posouzení,
10.00–18.00 posuzování, volba Best In Show,
18.30 - ukončení výstavy
Pro veřejnost otevřeno 10.00 – 18.00 hod
Parkování je možné v podzemních garážích
Kongresového centra
Na výstavě bude široká nabídka krmiv, chovatelských potřeb
a tematických dárkových předmětů. Je připravena expozice
opuštěných kočiček a koťat z OS Podbrdsko, kterým můžete
pomoci najít nový domov nebo alespoň přispět krmením či
finančním dárkem.
Těšíme se na Vaši návštěvu, Výstavní výbor
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Informace pro občany,
kteří nejsou napojeni na kanalizaci
Díky iniciativě jednoho z místních občanů se
nám podařilo získat kontakt na další fekální
vůz. Je prý spolehlivý s rozumnými cenami:

Miloš Drexler, likvidace tekutého odpadu
Veleň 66, tel.: 283 931 270

Máte zájem o nejčerstvější informace z Obecního úřadu a aktuální zprávy o dění v Líbeznicích?

Sledujte nové internetové stránky obce www.libeznice.cz

