
Rozvoz j ídel  a  obědů do f iRem  
i  pRo jednotl ivce  (důchodce) 

Již po sedmé jsme si vás v sobotu  
12. září dovolili pozvat na největší kul-
turní akci v naší obci – na Líbeznické 
posvícení 2009 a zároveň oslavu 
šestých narozenin Divadla kouzel Pavla 
Kožíška. Program byl jako každoročně 
nabitý, ovšem letos jsme si pro všechny 
připravili i novinku, v podobě alterna-
tivního pódia (viz. samostatný článek).
 Na hlavním pódiu o vaší přízeň usi-
lovaly taneční skupiny Crossdance, žáci 
ZŠ, LED Show našich skautek, skupiny 
Jazzdeath, ABBA Show Band, Kamil 
Emanuel Gott, Totální nasazení, jako 
největší lákadlo dne se představila Heidi 
Janků s Petrem Mukem a kouzlení 
samotného Pavla Kožíška, který od již 
zmíněných dostal k narozeninám svého 

divadla slavnostní dort.
Vrcholem večera byla ohnivá show 
I r i s h  Demon i c  a  ohn i v á  s how  
u druhého pódia, jejichž vystoupení se 
střídalo s tanečním večerem skupiny 
Klasickej postup.
Pro vaší úplnou spokojenost zde byly 
četné stánky s občerstvením, medovi-
nou, burčákem, vínem a ovčími sýry, 
se šperky, dárkovými předměty a také 
výrobky žáků ZŠ. Starší ročníky jistě 
potěšila zahrádkářská výstava, děti se 
mohly vyřádit na pouťových atrakcích, 
velké bobové dráze, autodromu, bun-
gee-jumpingu, účastnit se skautských 
her nebo se povozit na velbloudu. 
Součástí Posvícení byla také charitativní 
tombola, jejíž výtěžek jsme se předem 

rozhodli věnovat rodině Holubových 
z Jeseníku nad Odrou, která při letošních 
prázdninových povodních př iš la  
o všechno. Sehnat 130 hodnotných cen, 
jako jsou lístky do divadel, noc v hotelu, 
poukázky na večeře do restaurací, fotoa-
parát, žehlička atd. nebylo úplně snadné, 
ale díky všem štědrým sponzorům jsme 
to dokázali. Tímto bychom vám chtěli 
poděkovat! A hlavně děkujeme vám 
všem, kteří jste pochopili, že se jedná 
o POMOC a lístek za 50,- jste si ochotně 
koupili. Celkem se vybralo 27 550 Kč. 
Děkujeme! Organizátoři tomboly – Jitka 
Musilová, Lenka Petržilková, Pavla 
Pěkná, Jindřich Krejčí, Šárka Kettnerová. 
Jak dopadlo předání výtěžku se dočtete 
na stránce pod tímto článkem. 

Počasí nám přálo, takže doufáme, že to 
byl pro všechny příjemně strávený den 
a za rok se opět těšíme na viděnou. 
Na závěr bychom chtěli ještě poděkovat 
všem našim spoluorganizátorům – 
zahrádkářům, baráčníkům, hasičům, 
fotba l i s tům,  sk autům,  Zák ladn í 
škole, ale také Obecní policii, tech-
nickým službám, elektrikářům pánům 
Ženčuchovi a Vančurovi, hlavním 
partnerům a také všem sponzorům, 
kteř í na tuto akci př ispěli , a t ak 
umožnili, aby se Líbeznické posvícení 
mohlo i letos konat.
Děkujeme. 

Váš Kulturní výbor ZO Líbeznice
Heidi Janků, Petr Muk, Pavel Kožíšek

Kamil Emanuel Gott

ne, jako by tu už léta měla svůj  
domov. Staveniště, holé zdi a prázdné 
pokoje tomu nenasvědčují .  Děti 
jsou ve škole, pan Holub, kterého 
tak zásadně oslovuje i jeho paní, je 
na nemocenské a paní Holubová má 
dnes volno. Volno je to v uvozov-
kách, oba jsou v pracovním. U kávy 
a bábovky, kterou paní Martina se 
smíchem, že pekla, vybaluje z celo-
fánu, vypráví oba na přeskáčku, jak tu 
hrůzu prožívali. 
Když vidí řinout se k nim do údolíčka 
vodu, posílá pan Holub svou ženu pře-
parkovat auto, které stále ještě splácí, 
a sám jde zavřít zvířectvo. Už v garáži 
má vodu do poloviny kol, ale nečeká, 
že už se přes ni nebude moci vrátit. 
Vidět už je jen střecha domu. Telefon 
nefunguje, jejich tři děti s babičkou, 
které jsou v domě, ale neznámo kde. 
Pan Holub mezitím zachraňuje jejich 
životy. Z venku už se do domu 
nemůže dostat, celý svůj život vidí 
za oknem, jeho matka a děti mají vodu 

po krk. Dostává se na půdu a holýma 
rukama za pomoci majzlíku vyte-
sává díru stropu, kterou na poslední 
chvíli všechny vytahuje. Nebýt trubek 
od topení, kterých se u stropu drželi, 
nikdo neví. Na půdě přečkají noc. 
Popisovat setkání této rodiny je 
určitě zbytečné. Věta, kterou ale řekl 
pan Holub své ženě, když už bylo 
po všem… „Kdyby se děti utopily, uto-
pil bych se taky. Nedokázal bych ti to 
říct,“ mluví za vše. 
Této rodině pomohlo penězi, ale 
hlavně vlastníma rukama mnoho lidi. 
Naše kapka v moři jim určitě také 
udělá službu. Tím to pro ně ale stále 
bohužel ještě nekončí. Proto chcete–li 
pomoci, číslo účtu je 229705500/0300.  
Poprosíme Holubovi ještě o společné 
foto a vydáváme se na zpáteční cestu.  
Na závěr bych ráda ještě jednou mno-
hokrát poděkovala VŠEM, kteří se 
podíleli na této pomoci!!!

Šárka Kettnerová 

letošní líbeznické posvícení

P o m o c  v  n o u z i

Fasádní a míchací centrum

• ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY • 
•  BARVY •  DROGERIE •

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00

Mělnická 39
Líbeznice

mobil: 603 535 608

číslo 5 • ročník 7 • 2009

Po pěti hodinách cesty úspěšně 
přijíždíme do nevelké vesnice 
Jeseník nad Odrou. Vyplavený 
dům rodiny Holubových nachá-
zíme poměrně snadno, ptáme se 
jen jednou. Hned u vrat nás vítá 
paní Holubová a mourovaté kotě, 
které ještě se dvěma psy a jednou 

slepicí přežilo to neuvěřitelné běs-
nění vodního živlu. Kobyla, fenka 
a ostatní domácí zvířectvo takové 
štěstí nemělo.
Vynášíme naše „dary“ z auta 
d o  d o m u ,  k t e r ý  v y p a d á , 
j ako by ho š ť as tná  rod ina 
teprve začala budovat a vůbec 

Naše firma se zabývá závodním stravováním po dobu 10 let. 
Příprava i rozvoz jídel probíhá podle platných hygienických předpisů a splňuje i veš-
keré kvalitativní normy. Jídla připravujeme bez barviv a konzervačních přípravků. 
Denně poskytujeme výběr ze 4 druhů hlavních jídel (A,B,C a D). Jednu polévku 
(P) a (E) salát nebo zákusek. Vaříme podle "A" normy, závodního stravování - 
100g syrového masa, 250–300 g přílohy, 0,375 l polévky). Hlavní jídla i polévka jsou 
chlazené, denně vařené - čerstvé. 

Jídelní lístek je dodáván každé pondělí, vždy s týdenním předstihem. Objednávky 
se přijímají na týden, vždy do čtvrtka. Doobjednat nebo zrušit jídlo je možné den 
dopředu, nejpozději do 9,00 hodin. 

Platby se provádějí na základě domluvy, bezhotovostním převodem nebo jídelními 
kupóny - SODEXHO PASS, TICKET RESTAURANT, CHEQUE DÉJEUNER.

Chlazená jídla jsou dodávána v jednorázových obalech, vhodných do mikrovlnné 
trouby. Na obalu je datum spotřeby a návod k použití. Výhodou chlazených jídel je 
prodloužená doba trvanlivosti až na tři dny. Jídla se uchovávají v chladničkách, roz-

koberce pražák

objednávky na tel. 732 504 700

čištění půjčení stroje
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vážejí se v termo-boxech, ohřívají se v mikrovlnné troubě.
Minimální počet odebraných jídel do firmy: 3-5 denně, 
(záleží na adrese dodání). Možnost zapůjčení mikrovlnné 
trouby do firmy. 

Ceny při odběru 1 - 2 hlavních jídel, v den dovozu: 
hlavní jídlo (A,B,C) v jednorázovém obalu a dovozu - 
64 Kč, hlavní jídlo (D) v jednorázovém obalu a dovozu – 
78 Kč, polévka (P) v jednorázovém obalu (pouze k hlav-
nímu jídlu) – 4 Kč , salát (E) v jednorázovém obalu (pouze 
k hlavnímu jídlu) – 16 Kč 

Provozní doba: 7.30 - 14.30 
Objednávky na telefonu: 602 657 863
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vážení příznivci „šlápot Y“

Vážení občané,
zastupitelstvo obce se na svém posledním zase-
dání zabývalo podnětem některých občanů 
na vybavení obce odpadkovými koši se sáčky 
na exkrementy, jako služby pro majitele psů, 
což by mohlo být  spolufinancováno zvýšením 
poplatku za psy. Byly zvažovány různé návrhy 
na novou výši poplatků, byla vyslovena i obava 
z možného poškozování nově instalovaného zaří-
zení vandaly. Jedním z návrhů byla i možnost 
instalovat pouze více nádob na odpadky a maji-
telům psů zakoupit zásobníček  s PE sáčky, který 
by si s sebou nosili. 
Pokud by  zastupitelstvo schválilo nákup odpad-
kových košů se sáčky, je minimální odběr 16 tisíc 
sáčků v ceně zhruba po jedné koruně a desítek 
košů se závěsy na sáčky v ceně 425,-Kč za kus.
Jste-li majiteli psa a chodíte s ním na procházky, 
sdělte nám, prosím, ať už písemně, elektronickou 
poštou či telefonicky, vaše názory. Se všemi rád 
seznámím zastupitelstvo před rozhodováním  

o případné změně obecně závazné vyhlášky, které 
by mělo proběhnout na příštím zasedání. 
Co se týká investičních akcí,  ve chvíli  kdy píši tento 
článek je těsně před kolaudací stavby Revitalizace 
historického jádra obce. Výstavba byla zkrácena  
o 3 měsíce oproti smlouvě o dílo i smlouvě 
o dotaci.  Zastupitelstvo obce schválilo určité 
navýšení letošního rozpočtu, takže bude kom-
pletně dokončena i instalace veřejného osvětlení 
v celé revitalizované oblasti nad rámec původ-
ního položkového rozpočtu . Zastupitelstvo obce 
schválilo také prostředky na nákup průmyslového 
vysavače pro sběr spadaného listí pro technické 
služby obce. 
V současné době je na návrh nové paní ředitelky 
mateřské školy po projednání s hygieniky zpra-
cováván projekt stavebních úprav v budově MŠ, 
které by umožnily navýšení kapacity o několik 
dalších dětí. Jednalo by se odstranění některých 
příček a instalaci několika dalších kusů sanitár-
ního zařízení. 

Na podzim bude obec 
opakovaně podávat žádost 
o dotaci z Regionálního 
operačního programu 
na rekonstrukci sportovišť. 
Vzhledem k menšímu 
množství financí alokovaných pro tento program 
bude muset být  rozsah projektu redukován pouze 
na sportoviště, která bude moci využívat široká 
veřejnost, tedy pouze na plochu současného 
areálu zdraví. I tak by se jednalo o částku  přes  
7 mil. Kč. Dotace už pravděpodobně nebude 
celých 92,5 % jako v případě revitalizace, přesto 
by byla pro obec přínosem. Samozřejmě budeme 
opět předkládat žádost o dotaci na dokončení 
kanalizace v obci, což je v současné době pro 
obec  priorita číslo jedna.
Přeji Vám příjemné prožití podzimních dnů.

Otakar Hlavín, starosta

slovo staRostY
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Kulturně osvětová činnost 
celkem ochabla a na jinak 
vyspělou obec byla chudá. 
Mimo sá l  k ina  nen í  zde 
vhodná místnost pro kluby, 
kroužky, přednášky s obrazy  
a nezájem obyvatel odradí 
pořadatele od vzdělávacích 
akcí. Kromě normálních filmů 
můžeme promítati filmy úzké, 
máme skioptikon, epidiaskop, 
ale nemáme návštěvníky, hosty. 
Ostatně vzmáhající se tele-
vize přitahuje lidi k domovu 
a nahrazuje kulturní a zábavní 
podniky. Touha po dosažení 

televizoru je tak ohromná, 
enormní, že členové některé 
rodiny (střídavě) čekají v Praze 
na ulici (ve frontě) několik 
dní a nocí – nepřetržitě, aby 
si koupili přístroj k televizi, 
stojí 2.500 Kčs. Mnozí zájemci 
docházejí večer do rodin, kde 
televizor mají, neboť jest už 
v každém šestém domě.
Osvětová beseda (6až 10 členů) 
schůzovala každý měsíc, povo-
lovala taneční zábavy a koor-
dinovala osvětovou činnost 
spolků, pomohla knihovníkovi 
sepsat nový seznam knih, se 

spolkem přátel žehu pořá-
dala dvě přednášky s obrazy, 
pomohla utvořiti aktiv pro 
občanské záležitosti, měla 
v patrnosti hudební soubory 
vedené Antonínem Zikou  
a Mílou Soustružníkem, spolu-
pracovala v měsíci českosloven-
sko-sovětského přátelství, vyřa-
dila 25 desek gramofonových 
pro obecní rozhlas a nahradila 
je novými, předplatila Literární 
noviny aj. Na několika schů-
z í ch  by l y  č t eny  ú r yvky 
z obecní kroniky.

v ý p i s  z  k R o n i k Y  o b c e  z  l e t  19 5 0  a ž  19 5 4

Líbeznické posvícení je za námi a nastává čas na malou rekapitulaci. 
Na úvod bych začal jedním krátkým, ale o to důležitějším klišé. Týká se 
velkého poděkování všem, kteří se na chodu posvícení a jeho produkci 
podíleli – za sebe bych jej směřoval především na „nadšence“, kteří nám 
pomáhali s přípravou a chodem „Alternativní scény“. 
V duchu nevšedně přejícího počasí se během sobotního dopoledne 
na druhé scéně vystřídalo celkem šest kapel, které k našemu příjemnému 
překvapení přitáhly nejen mladou generaci. Po úvodních rozpačitých 
poobědových hodinách, kdy se k náročné cestě do cípu parku odhodlalo 
jen několik průzkumníků, se s postupem času prostor i v této periferii 
posvícení pomalu zaplňoval. Melodiím linoucím se z pódia se v kom-
binaci s útulnou lokací parku podařilo do západu slunce nalákat tolik 
zvědavců, že závěr posvícení podtrhla skvělá divácko-hudební kulisa. Tak 
tedy ještě jednou díky všem – jak pomocníkům, tak vám návštěvníkům – 
příští rok se na vás budeme opět těšit. Pokusíme se produkci a program 
opět posunout o kousek dál, aby nás i vás tento vrchol líbeznické kulturní 
sezóny bavil zase o něco více. 
A ještě jedna informace na závěr – mimo posvícení chystáme na příští rok 
začátkem letních prázdnin další obohacení kulturního života v podobě 

hudebně-sportovního festivalu, ale o tom podrobněji až v dalších 
číslech. 

Jan Demuth

Děkuj eme v šem,  k t e ř í  s e 
zúčastnili v sobotu 19. 9. 2009 
v pořadí již 13. VEJŠLAPU. 
Počasí bylo vynikající jak pro 
cyklo, tak i pěší výlet. Na pre-
z en t a c i  p ř i š l o  53  pě š í ch ,  
54 cyklistů a 5 pejsků. I když 
se v okolí pořádaly různé jiné 
akce, tak účast na té naší byla 
více než dobrá. Na hvězdárně 
Ládví se každý mohl podí -
vat dalekohledem na Venuši  

a Slunce, ve Zdibech prohléd-
nout výstavu výtvarníků a pod 
Beckovem na probíhající sou-
těže dálkově ovládaných  moto-
rových letadélek. Toto byly 
bonusy navíc.
Již nyní připravujeme nové trasy 
a věříme, že na jarním Vejšlapu 
v roce 2010 se sejdeme se stá-
lými i novými příznivci těchto 
akcí.

Těší se  Vaši pořadatelé
STOP LETIŠTI VODOCHODY!
Petice proti záměru vybudovat ve Vodochodech veřejné mezinárodní letiště
Adresáti petice: Parlament ČR, Vláda ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví

Hustě obydlená, ale příjemná krajina na sever od Prahy nabízí alternativu k velkoměstskému bydlení při 
výborné dostupnosti hlavního města ve zdravějším životním prostředí. Desetitisíce lidí se tady i z těchto 
důvodu rozhodli žít, vychovávat děti a odpočívat.

Tento způsob života může zničit úzká skupina podnikatelů, která naplánovala do Vodochod mezinárod-
ní letiště s kapacitou tři a půl miliónu cestujících a 140 vzletů a přistání velkých letadel denně. Ve dne 
v noci by zdejší občané byli obtěžováni nadměrným hlukem a zplodinami z  letadel, stresováni 
kolabující pozemní dopravou, vystaveni riziku havárií a jejich nemovitosti by ztratily většinu své 
dnešní hodnoty.

Ohrazujeme se proti tomu, aby zdraví, životní prostředí a majetek v této lokalitě byly obětovány zbyteč-
nému projektu mezinárodního letiště ve Vodochodech a vystupujeme důrazně proti tomuto letišti!

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním, my, níže podepsaní, požadujeme po našich poli-
tických představitelích a zodpovědných úřadech, aby:

1.  Zabránili vzniku veřejného mezinárodního letiště Vodochody a nepodléhali tlaku velkého investora.

2.  Vyhodnocení vlivů letiště na životní prostředí a zdraví lidí důrazně varovalo před všemi jeho nega-
tivními vlivy a jednoznačně deklarovalo nepřípustnost záměru letiště. 

3.  Pravdivě informovali veřejnost o stavu příprav projektu mezinárodního letiště ve Vodochodech 
a aby se začaly neprodleně zabývat oprávněnými požadavky dotčených obcí, jejich obyvatel a ob-
čanských sdružení

V Kralupech nad Vltavou dne 1. září 2009

Petiční výbor:
Tomáš Bubeníček, starosta obce Postřižín, Máslovská 71, 250 70  Odolená Voda
Libor Holík, starosta obce Panenské Břežany, Akátová 177, 250 70 Panenské Břežany
Dimitrij Hálkov, pověřený zástupce obce Dolany, Dolany 91, 278 01 Kralupy nad Vltavou
oprávněný jednat jménem petičního výboru

„Že jsme byli šťastni, pochopíme až když se 
nám stane nějaké neštěstí. Hodnotu a  důle-
žitost zdraví objevíme, až když onemocníme. 
My dovedeme buď po  štěstí toužit, anebo 
na ně vzpomínat.“

Dušan Radovič
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Úterý     8:00 - 12:00   13:00 - 19:00 
Čtvrtek 8:00 - 12:00   13:00 - 19:00 

Další informace a zajímavosti naleznete 
na www.knihovna.libeznice.cz

Telefon:
+420 283 981 834

E-mail:
knihovna@libeznice.cz

Adresa:
obecní knihovna
Martinova 142
250 65 líbeznice

nová otevírací doba obecní knihovny líbeznice
Dne 1.  zář í  2009 proběhlo 
v budově místní školy přivítání 
nových žáků. 40 prvňáčků a jejich 
rodiče přivítal pan starosta Otakar 
Hlavín a ředitelka školy Ivana 
Pekárková.
Nový školní rok jsme zahájili 
opravdu velkou slávou, neboť 4. 
září  2009 naše škola získala  2. 
místo ve výtvarné soutěži. Naše 
žákyně  tř ídy II. A, Pavlínka 
Lindová, získala cenu a 2. místo 
v mezinárodní výtvarné sou-

těži. Té se zúčastnily děti ze  
14 zemí světa. Tímto Pavlínce děku-
jeme za krásnou reprezentaci školy  
a  p ř e j e m e  j í  d a l š í  ú s p ě -
c hy  ve  v ý t v a r n é  č i nno s t i . 
Z á roveň  poděkov án í  p a t ř í  
i paní učitelce Šárce Mišurcové, 
k t e r á  d ě t i  u č í  v ý t v a r n o u 
v ý c h o v u  a  z a p o j u j e  n a š e 
žáky do různých výtvarných  
a literárních  soutěží.

Mgr. Ivana Pekárková,  
ředitelka školy

líbeznické posvícení
Pavlínka Lindová nyní chodí 
do druhé třídy ZŠ Líbeznice.  
V  p r vn í  t ř í d ě  s e  zúča s t -
n i l a  mez iná rodn í  dě t ské 
výtvarné soutěže :  Krásná 
jako kvítka... V tomto roce 
mě l a  sou t ěž  t ema  spo r t  
a pohyb a patronát nad ní 
držela známá sportovkyně, 
skokanka Šárká Kašpárková. 
Po prázdninách Pavlínku čekalo 
příjemné překvapení, umístila 
se ve své kategorii na druhém 
místě. A to je v této soutěži 
se značným počtem účastníků 
určitě veliký úspěch. Proto jsme 
se rozhodly položit jí několik 
otázek.

1. Pavlínko, s jakým obrázkem 
jsi zvítězila v mezinárodní dět-
ské výtvarné soutěži?
Soutěžila jsem s obrázkem 
nazvaným Volejbalisté.
2.Jakou odměnu jsi za 2.místo 
dostala a kde jsi ji převzala?
Dostala jsem  diplom, medaily, 
pas t e lky,  barevné pap í r y  
a různé výtvarné potřeby. Cenu 
jsem převzala až v Ostravě.
3.Chodíš do druhé třídy. Líbí 
se ti ve škole? Jaký předmět  
je tvůj nejoblíbenější?
Ano, do školy chodím ráda. 
Můj nejoblíbenější předmět je 
výtvarná výchova.
4 . J aké  známky j s i  mě l a 
na vysvědčení v první třídě?
Samé jedničky.            

Pavlínky Lindové se ptaly 
a hodně úspěchů ve škole 
i ve výtvarné práci přejí - 

Pavlína Morkusová a Petra 
Černohorská, žákyně 9.ročníku ZŠ

Líbeznické posvícení se letos konalo 
ve dnech 12. a 13. září.
Ve 13.00 hodin začala hrát sku-
pina Jazz Death a poté následovalo 
t aneční vystoupení Crossdance 
a další bohatý program. Mezi jinými 
zatančily návštěvníkům žákyně ZŠ 
Líbeznice. Mohli jsme zde vidět 
mnoho známých tváří – zazpíval Petr 
Muk, Heidi Janků, Kamil E. Gott ... 
a svoje kouzelnické číslo předvedl 
Pavel Kožíšek. 
Návštěvníc i  s i  mohl i  zakoupit 
u mnoha stánků různé dobroty, napít 

se burčáku nebo medoviny, udělat si 
radost vkusnými šperky nebo kera-
mickými výrobky žáků ZŠ Líbeznice.
Ti mladší se samozřejmě vydatně 
povozili na kolotočích a dalších pou-
ťových atrakcích.
    Program končil až o půlnoci  
a pokračovalo se zase druhý den.
Počasí se náramně vydařilo, sousedé 
se sešli a pěkně si poklábosili, všichni 
se dobře bavili a určitě nelitovali, že 
přišli.

 Aleš Vaňásek – 9. ročník ZŠ  

Jak JsMe se letos alteRnativně pobavili?
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Úspěch pavlínkY linDové



vážení příznivci „šlápot Y“

Vážení občané,
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dání zabývalo podnětem některých občanů 
na vybavení obce odpadkovými koši se sáčky 
na exkrementy, jako služby pro majitele psů, 
což by mohlo být  spolufinancováno zvýšením 
poplatku za psy. Byly zvažovány různé návrhy 
na novou výši poplatků, byla vyslovena i obava 
z možného poškozování nově instalovaného zaří-
zení vandaly. Jedním z návrhů byla i možnost 
instalovat pouze více nádob na odpadky a maji-
telům psů zakoupit zásobníček  s PE sáčky, který 
by si s sebou nosili. 
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sdělte nám, prosím, ať už písemně, elektronickou 
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seznámím zastupitelstvo před rozhodováním  

o případné změně obecně závazné vyhlášky, které 
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o 3 měsíce oproti smlouvě o dílo i smlouvě 
o dotaci.  Zastupitelstvo obce schválilo určité 
navýšení letošního rozpočtu, takže bude kom-
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ního položkového rozpočtu . Zastupitelstvo obce 
schválilo také prostředky na nákup průmyslového 
vysavače pro sběr spadaného listí pro technické 
služby obce. 
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dalších dětí. Jednalo by se odstranění některých 
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Na podzim bude obec 
opakovaně podávat žádost 
o dotaci z Regionálního 
operačního programu 
na rekonstrukci sportovišť. 
Vzhledem k menšímu 
množství financí alokovaných pro tento program 
bude muset být  rozsah projektu redukován pouze 
na sportoviště, která bude moci využívat široká 
veřejnost, tedy pouze na plochu současného 
areálu zdraví. I tak by se jednalo o částku  přes  
7 mil. Kč. Dotace už pravděpodobně nebude 
celých 92,5 % jako v případě revitalizace, přesto 
by byla pro obec přínosem. Samozřejmě budeme 
opět předkládat žádost o dotaci na dokončení 
kanalizace v obci, což je v současné době pro 
obec  priorita číslo jedna.
Přeji Vám příjemné prožití podzimních dnů.

Otakar Hlavín, starosta

slovo staRostY
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Kulturně osvětová činnost 
celkem ochabla a na jinak 
vyspělou obec byla chudá. 
Mimo sá l  k ina  nen í  zde 
vhodná místnost pro kluby, 
kroužky, přednášky s obrazy  
a nezájem obyvatel odradí 
pořadatele od vzdělávacích 
akcí. Kromě normálních filmů 
můžeme promítati filmy úzké, 
máme skioptikon, epidiaskop, 
ale nemáme návštěvníky, hosty. 
Ostatně vzmáhající se tele-
vize přitahuje lidi k domovu 
a nahrazuje kulturní a zábavní 
podniky. Touha po dosažení 

televizoru je tak ohromná, 
enormní, že členové některé 
rodiny (střídavě) čekají v Praze 
na ulici (ve frontě) několik 
dní a nocí – nepřetržitě, aby 
si koupili přístroj k televizi, 
stojí 2.500 Kčs. Mnozí zájemci 
docházejí večer do rodin, kde 
televizor mají, neboť jest už 
v každém šestém domě.
Osvětová beseda (6až 10 členů) 
schůzovala každý měsíc, povo-
lovala taneční zábavy a koor-
dinovala osvětovou činnost 
spolků, pomohla knihovníkovi 
sepsat nový seznam knih, se 

spolkem přátel žehu pořá-
dala dvě přednášky s obrazy, 
pomohla utvořiti aktiv pro 
občanské záležitosti, měla 
v patrnosti hudební soubory 
vedené Antonínem Zikou  
a Mílou Soustružníkem, spolu-
pracovala v měsíci českosloven-
sko-sovětského přátelství, vyřa-
dila 25 desek gramofonových 
pro obecní rozhlas a nahradila 
je novými, předplatila Literární 
noviny aj. Na několika schů-
z í ch  by l y  č t eny  ú r yvky 
z obecní kroniky.

v ý p i s  z  k R o n i k Y  o b c e  z  l e t  19 5 0  a ž  19 5 4

Líbeznické posvícení je za námi a nastává čas na malou rekapitulaci. 
Na úvod bych začal jedním krátkým, ale o to důležitějším klišé. Týká se 
velkého poděkování všem, kteří se na chodu posvícení a jeho produkci 
podíleli – za sebe bych jej směřoval především na „nadšence“, kteří nám 
pomáhali s přípravou a chodem „Alternativní scény“. 
V duchu nevšedně přejícího počasí se během sobotního dopoledne 
na druhé scéně vystřídalo celkem šest kapel, které k našemu příjemnému 
překvapení přitáhly nejen mladou generaci. Po úvodních rozpačitých 
poobědových hodinách, kdy se k náročné cestě do cípu parku odhodlalo 
jen několik průzkumníků, se s postupem času prostor i v této periferii 
posvícení pomalu zaplňoval. Melodiím linoucím se z pódia se v kom-
binaci s útulnou lokací parku podařilo do západu slunce nalákat tolik 
zvědavců, že závěr posvícení podtrhla skvělá divácko-hudební kulisa. Tak 
tedy ještě jednou díky všem – jak pomocníkům, tak vám návštěvníkům – 
příští rok se na vás budeme opět těšit. Pokusíme se produkci a program 
opět posunout o kousek dál, aby nás i vás tento vrchol líbeznické kulturní 
sezóny bavil zase o něco více. 
A ještě jedna informace na závěr – mimo posvícení chystáme na příští rok 
začátkem letních prázdnin další obohacení kulturního života v podobě 

hudebně-sportovního festivalu, ale o tom podrobněji až v dalších 
číslech. 

Jan Demuth

Děkuj eme v šem,  k t e ř í  s e 
zúčastnili v sobotu 19. 9. 2009 
v pořadí již 13. VEJŠLAPU. 
Počasí bylo vynikající jak pro 
cyklo, tak i pěší výlet. Na pre-
z en t a c i  p ř i š l o  53  pě š í ch ,  
54 cyklistů a 5 pejsků. I když 
se v okolí pořádaly různé jiné 
akce, tak účast na té naší byla 
více než dobrá. Na hvězdárně 
Ládví se každý mohl podí -
vat dalekohledem na Venuši  

a Slunce, ve Zdibech prohléd-
nout výstavu výtvarníků a pod 
Beckovem na probíhající sou-
těže dálkově ovládaných  moto-
rových letadélek. Toto byly 
bonusy navíc.
Již nyní připravujeme nové trasy 
a věříme, že na jarním Vejšlapu 
v roce 2010 se sejdeme se stá-
lými i novými příznivci těchto 
akcí.

Těší se  Vaši pořadatelé
STOP LETIŠTI VODOCHODY!
Petice proti záměru vybudovat ve Vodochodech veřejné mezinárodní letiště
Adresáti petice: Parlament ČR, Vláda ČR, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví
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důvodu rozhodli žít, vychovávat děti a odpočívat.

Tento způsob života může zničit úzká skupina podnikatelů, která naplánovala do Vodochod mezinárod-
ní letiště s kapacitou tři a půl miliónu cestujících a 140 vzletů a přistání velkých letadel denně. Ve dne 
v noci by zdejší občané byli obtěžováni nadměrným hlukem a zplodinami z  letadel, stresováni 
kolabující pozemní dopravou, vystaveni riziku havárií a jejich nemovitosti by ztratily většinu své 
dnešní hodnoty.
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nému projektu mezinárodního letiště ve Vodochodech a vystupujeme důrazně proti tomuto letišti!

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o právu petičním, my, níže podepsaní, požadujeme po našich poli-
tických představitelích a zodpovědných úřadech, aby:

1.  Zabránili vzniku veřejného mezinárodního letiště Vodochody a nepodléhali tlaku velkého investora.

2.  Vyhodnocení vlivů letiště na životní prostředí a zdraví lidí důrazně varovalo před všemi jeho nega-
tivními vlivy a jednoznačně deklarovalo nepřípustnost záměru letiště. 

3.  Pravdivě informovali veřejnost o stavu příprav projektu mezinárodního letiště ve Vodochodech 
a aby se začaly neprodleně zabývat oprávněnými požadavky dotčených obcí, jejich obyvatel a ob-
čanských sdružení
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ťových atrakcích.
    Program končil až o půlnoci  
a pokračovalo se zase druhý den.
Počasí se náramně vydařilo, sousedé 
se sešli a pěkně si poklábosili, všichni 
se dobře bavili a určitě nelitovali, že 
přišli.

 Aleš Vaňásek – 9. ročník ZŠ  

Jak JsMe se letos alteRnativně pobavili?

slavnostní zaháJení školního Roku 2009-10

Úspěch pavlínkY linDové



Rozvoz j ídel  a  obědů do f iRem  
i  pRo jednotl ivce  (důchodce) 

Již po sedmé jsme si vás v sobotu  
12. září dovolili pozvat na největší kul-
turní akci v naší obci – na Líbeznické 
posvícení 2009 a zároveň oslavu 
šestých narozenin Divadla kouzel Pavla 
Kožíška. Program byl jako každoročně 
nabitý, ovšem letos jsme si pro všechny 
připravili i novinku, v podobě alterna-
tivního pódia (viz. samostatný článek).
 Na hlavním pódiu o vaší přízeň usi-
lovaly taneční skupiny Crossdance, žáci 
ZŠ, LED Show našich skautek, skupiny 
Jazzdeath, ABBA Show Band, Kamil 
Emanuel Gott, Totální nasazení, jako 
největší lákadlo dne se představila Heidi 
Janků s Petrem Mukem a kouzlení 
samotného Pavla Kožíška, který od již 
zmíněných dostal k narozeninám svého 

divadla slavnostní dort.
Vrcholem večera byla ohnivá show 
I r i s h  Demon i c  a  ohn i v á  s how  
u druhého pódia, jejichž vystoupení se 
střídalo s tanečním večerem skupiny 
Klasickej postup.
Pro vaší úplnou spokojenost zde byly 
četné stánky s občerstvením, medovi-
nou, burčákem, vínem a ovčími sýry, 
se šperky, dárkovými předměty a také 
výrobky žáků ZŠ. Starší ročníky jistě 
potěšila zahrádkářská výstava, děti se 
mohly vyřádit na pouťových atrakcích, 
velké bobové dráze, autodromu, bun-
gee-jumpingu, účastnit se skautských 
her nebo se povozit na velbloudu. 
Součástí Posvícení byla také charitativní 
tombola, jejíž výtěžek jsme se předem 

rozhodli věnovat rodině Holubových 
z Jeseníku nad Odrou, která při letošních 
prázdninových povodních př iš la  
o všechno. Sehnat 130 hodnotných cen, 
jako jsou lístky do divadel, noc v hotelu, 
poukázky na večeře do restaurací, fotoa-
parát, žehlička atd. nebylo úplně snadné, 
ale díky všem štědrým sponzorům jsme 
to dokázali. Tímto bychom vám chtěli 
poděkovat! A hlavně děkujeme vám 
všem, kteří jste pochopili, že se jedná 
o POMOC a lístek za 50,- jste si ochotně 
koupili. Celkem se vybralo 27 550 Kč. 
Děkujeme! Organizátoři tomboly – Jitka 
Musilová, Lenka Petržilková, Pavla 
Pěkná, Jindřich Krejčí, Šárka Kettnerová. 
Jak dopadlo předání výtěžku se dočtete 
na stránce pod tímto článkem. 

Počasí nám přálo, takže doufáme, že to 
byl pro všechny příjemně strávený den 
a za rok se opět těšíme na viděnou. 
Na závěr bychom chtěli ještě poděkovat 
všem našim spoluorganizátorům – 
zahrádkářům, baráčníkům, hasičům, 
fotba l i s tům,  sk autům,  Zák ladn í 
škole, ale také Obecní policii, tech-
nickým službám, elektrikářům pánům 
Ženčuchovi a Vančurovi, hlavním 
partnerům a také všem sponzorům, 
kteř í na tuto akci př ispěli , a t ak 
umožnili, aby se Líbeznické posvícení 
mohlo i letos konat.
Děkujeme. 

Váš Kulturní výbor ZO Líbeznice
Heidi Janků, Petr Muk, Pavel Kožíšek

Kamil Emanuel Gott

ne, jako by tu už léta měla svůj  
domov. Staveniště, holé zdi a prázdné 
pokoje tomu nenasvědčují .  Děti 
jsou ve škole, pan Holub, kterého 
tak zásadně oslovuje i jeho paní, je 
na nemocenské a paní Holubová má 
dnes volno. Volno je to v uvozov-
kách, oba jsou v pracovním. U kávy 
a bábovky, kterou paní Martina se 
smíchem, že pekla, vybaluje z celo-
fánu, vypráví oba na přeskáčku, jak tu 
hrůzu prožívali. 
Když vidí řinout se k nim do údolíčka 
vodu, posílá pan Holub svou ženu pře-
parkovat auto, které stále ještě splácí, 
a sám jde zavřít zvířectvo. Už v garáži 
má vodu do poloviny kol, ale nečeká, 
že už se přes ni nebude moci vrátit. 
Vidět už je jen střecha domu. Telefon 
nefunguje, jejich tři děti s babičkou, 
které jsou v domě, ale neznámo kde. 
Pan Holub mezitím zachraňuje jejich 
životy. Z venku už se do domu 
nemůže dostat, celý svůj život vidí 
za oknem, jeho matka a děti mají vodu 

po krk. Dostává se na půdu a holýma 
rukama za pomoci majzlíku vyte-
sává díru stropu, kterou na poslední 
chvíli všechny vytahuje. Nebýt trubek 
od topení, kterých se u stropu drželi, 
nikdo neví. Na půdě přečkají noc. 
Popisovat setkání této rodiny je 
určitě zbytečné. Věta, kterou ale řekl 
pan Holub své ženě, když už bylo 
po všem… „Kdyby se děti utopily, uto-
pil bych se taky. Nedokázal bych ti to 
říct,“ mluví za vše. 
Této rodině pomohlo penězi, ale 
hlavně vlastníma rukama mnoho lidi. 
Naše kapka v moři jim určitě také 
udělá službu. Tím to pro ně ale stále 
bohužel ještě nekončí. Proto chcete–li 
pomoci, číslo účtu je 229705500/0300.  
Poprosíme Holubovi ještě o společné 
foto a vydáváme se na zpáteční cestu.  
Na závěr bych ráda ještě jednou mno-
hokrát poděkovala VŠEM, kteří se 
podíleli na této pomoci!!!

Šárka Kettnerová 

letošní líbeznické posvícení

P o m o c  v  n o u z i

Fasádní a míchací centrum

• ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY • 
•  BARVY •  DROGERIE •

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 8:00 - 18:00
So 8:00 - 12:00

Mělnická 39
Líbeznice

mobil: 603 535 608

číslo 5 • ročník 7 • 2009

Po pěti hodinách cesty úspěšně 
přijíždíme do nevelké vesnice 
Jeseník nad Odrou. Vyplavený 
dům rodiny Holubových nachá-
zíme poměrně snadno, ptáme se 
jen jednou. Hned u vrat nás vítá 
paní Holubová a mourovaté kotě, 
které ještě se dvěma psy a jednou 

slepicí přežilo to neuvěřitelné běs-
nění vodního živlu. Kobyla, fenka 
a ostatní domácí zvířectvo takové 
štěstí nemělo.
Vynášíme naše „dary“ z auta 
d o  d o m u ,  k t e r ý  v y p a d á , 
j ako by ho š ť as tná  rod ina 
teprve začala budovat a vůbec 

Naše firma se zabývá závodním stravováním po dobu 10 let. 
Příprava i rozvoz jídel probíhá podle platných hygienických předpisů a splňuje i veš-
keré kvalitativní normy. Jídla připravujeme bez barviv a konzervačních přípravků. 
Denně poskytujeme výběr ze 4 druhů hlavních jídel (A,B,C a D). Jednu polévku 
(P) a (E) salát nebo zákusek. Vaříme podle "A" normy, závodního stravování - 
100g syrového masa, 250–300 g přílohy, 0,375 l polévky). Hlavní jídla i polévka jsou 
chlazené, denně vařené - čerstvé. 

Jídelní lístek je dodáván každé pondělí, vždy s týdenním předstihem. Objednávky 
se přijímají na týden, vždy do čtvrtka. Doobjednat nebo zrušit jídlo je možné den 
dopředu, nejpozději do 9,00 hodin. 

Platby se provádějí na základě domluvy, bezhotovostním převodem nebo jídelními 
kupóny - SODEXHO PASS, TICKET RESTAURANT, CHEQUE DÉJEUNER.

Chlazená jídla jsou dodávána v jednorázových obalech, vhodných do mikrovlnné 
trouby. Na obalu je datum spotřeby a návod k použití. Výhodou chlazených jídel je 
prodloužená doba trvanlivosti až na tři dny. Jídla se uchovávají v chladničkách, roz-

koberce pražák

objednávky na tel. 732 504 700

čištění půjčení stroje
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vážejí se v termo-boxech, ohřívají se v mikrovlnné troubě.
Minimální počet odebraných jídel do firmy: 3-5 denně, 
(záleží na adrese dodání). Možnost zapůjčení mikrovlnné 
trouby do firmy. 

Ceny při odběru 1 - 2 hlavních jídel, v den dovozu: 
hlavní jídlo (A,B,C) v jednorázovém obalu a dovozu - 
64 Kč, hlavní jídlo (D) v jednorázovém obalu a dovozu – 
78 Kč, polévka (P) v jednorázovém obalu (pouze k hlav-
nímu jídlu) – 4 Kč , salát (E) v jednorázovém obalu (pouze 
k hlavnímu jídlu) – 16 Kč 

Provozní doba: 7.30 - 14.30 
Objednávky na telefonu: 602 657 863
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