
Dne 6. března členskou schůzí začal zahrádkářům 
rok 2010. Na schůzi bylo přítomno 29 členů  
a 5 hostů včetně zástupce OÚ pana starosty Hlavína 
a zástupce Územního sdružení ČZS Praha-východ 
př. J. Dubeně. Bylo projednáno plnění plánu činnosti 
v roce 2009 a konstatováno, že plán byl beze zbytku 
splněn.

Pravidelné schůze výboru ZO ČZS
Členská schůze - 7. 3.
Dětský karneval - 30. 5.
Májový večer s hudbou a tombolou - 30. 5.
Společný zájezd s Obcí Baráčníků do Mníšku pod 

Brdy a do skleníků zámku Konopiště dne - 14. 6.
Líbeznické posvícení a instalace výstavy ovoce,zele-
niny, květin z výpěstků našich členů s tombolou
Martinská zábava s tombolou dne - 14. 11.
Účast přo  organizování Adventních koncertů - 
28. 11. a 13. 12.

Dobře je vedena a  doplňována vývěsní skříňka 
na Mírovém náměstí. Jsou sledovány kulaté a půl-
kulaté narozeniny členů ZO, od 60 let s osobní  
gratulací a dárkem. Podíl při organizaci  „Vejšlapů 
povodím Mratínského potoka“ s finanční účastí.
Spolupráci s Kulturní komisí OÚ a ostatními orga-

nizacemi hodnotíme jako velmi dobrou. Zástupce 
naší organizace je vysílán do Kulturní komise OÚ 
i na výroční schůze Obce Baráčníků, skautů a hasičů.

Do roku 2010 přeje Výbor ZO ČZS našim členům 
i všem občanům Líbeznic hodně zdraví, spokojenosti 
a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Těšíme se na účast členů i občanů na našich pláno-
vaných akcích v roce 2010. Věnujte proto pozornost 
naší vývěsní skříňce, kde najdete čerstvé informace 
k nim. 

ÚNOR  Dětský karneval 21. 2.

BŘEZEN Členská schůze 6. 3. 

KVĚTEN  Společenská zábava 22. 5.

ČERVEN  Zájezd společně s Obcí Baráčníků do zámku Zákupy a Petrova zahrad-
nického centra v Mlazicích dne 20. 6.

ZÁŘÍ  Líbeznické posvícení s výstavou ovoce, zeleniny a květin s tombolou 11. 9.

LISTOPAD  Pouťová Martinská zábava s hudbou a tombolou 20.11.

PROSINEC  Spoluúčast při organizování Adventního koncertu

C E L O R O Č N Ě
Výborové schůze k zabezpečení akcí první úterý v měsíci.
Aktualizace vývěsní skříňky.
Sledování narozenin členů.  
Účast při organizování Vejšlapů povodím Mratínského 
potoka s finanční podporou. První Vejšlap dne 8. 5. do 
Brandýsa n. L. - zámek a muzeum.

VÝBOR ZO ČZS Líbeznice

Pro rok 2010 byl schválen tento Plán činnosti:

Vlasteneckodobročinná obec baráčníků v Líbeznicích pořádala  
20. února již po osmé masopustní zábavu v restauraci U kou-
zelníka. Když jsme začínali, byli jsme jen čtyři zamasko-
vaní. Letos nás již bylo přes dvacet. Bylo veselo a  lidí tolik, 
že se ani na  všechny nedostalo místo. Těm se moc omlou-
váme, ale prostory jsou takové, jaké jsou a  jen doufáme, že 
neztratíme jejich přízeň a  přijdou se s  námi opět pobavit  
17. dubna, kdy máme jarní zábavu.
Zvláštní poděkování patří firmě Česká masna s. r. o. v Líbeznicích, 
která nám věnovala hodnotné ceny do tomboly a našemu sousedu 
panu Beranovi za napečené koblížky.

Konšelstvo OB

Ve  zvonici byly tři zvony, dva z  nich dosud  
jsou(!) ve věži kostela nového. Třetí byl puklý 
a visel tak do r. 1739, kdy byl přelit a světícím bis-
kupem Janem Rudolfem hr. Šporkem posvěcen. 
Nápis na něm byl tento: „Leta Panie 1739 gest 
tento Zvon ke czti a chwale Božy pod Tit. Sw. 
Jana Kržtitele poswiecen, a nakladem Zadussy 
Líbezniczske S: Martina Bisk. Turonenského 
przelit a  vyzdwižen za  slawneho Panowanie 

wysocze Uroz. Gegich Excell. P. P. Frantisska 
Waclawa z Nostitz a Rhinek, Pani Katerziny 
Hrabienky rozené Ssenbornowy tež mladých 
Pánůw Franz Anton. a Fridricha na Falkenawie, 
Heinrichsgrünu, Čzochawiez, Stadieczy, Hlinay, 
Kraslicze, Saar, Türmicz, Libeznicz, Pakom. 
a Miessiczy a.t.d. Goszmich Konrad Löhner. Zvon 
ten praskl opět a prodán pak za 580 zl ve prospěch 
stavby nového kostela.

Podoba starého kostela zachována perokresbou 
v pamětní knize farní. R. 1831 zhotovil podle 
paměti model jeho ze dřeva Matěj Eim, mistr 
zámečnický v Měšicích čís. 27, kterýžto model 
na památku uložen byl v depositáři kostela nového. 
Zmíněný zámečník dal do nového kostela veškerou 
zámečnickou práci (výbornou).

Martin Kupka
(za ODS Líbeznice)

tomu, abyste si ze schránky vzali těch několik listů 
potištěného papíru s nápisem Náš REGION, je 
cesta křivolaká, dlouhá a strastiplná. Proces je kon-

tinuální a ještě než se dokončí jedno vydání, začíná práce 
na dalším. Je to něco jako koloběh vody v přírodě, tedy 
nikdy nekončící proces, který nemá ani začátek ani konec. 
Pomyslný kruh tedy začnu redakční radou, která bývá 
ve středu, den před tím, než noviny doputují do vašich 
schránek. Na tu se my, redaktoři, obvykle těšíme, ale 
po pár okamžicích zjistíme, že jsme s tím těšením udělali 
trochu chybu. Těšíme se proto, že se po delší době, kdy 
jsme uvěznění doma u počítače a píšeme články, konečně 
uvidíme s kolegy. Nadšení zpravidla opadne, když zjis-
tíme, že šéf zjistil, že některé úkoly jsme nesplnili na sto 
procent, že článek, který má pokračovat na straně 3 
pokračuje na straně 4 nebo ještě hůř – nepokračuje vůbec, 
a nebo že se  podařilo u některé fotky zaměnit popisek, 
který hlásá, že zcela vpravo stojí paní starostka zatímco 
zcela vpravo stojí pan senátor. Redakční rada má ale ještě 
jeden účel a po něm byla pojmenovaná. Radíme se, co 
by bylo v novinách zajímavé pro čtenáře, kterým aktuál-
ním tématům se budeme věnovat a kdo co udělá. Velmi 
světlým okamžikem je pití kávy a konzumace koláčů 
z blízké pekárny. Rozcházíme se se zápisníkem popsa-
ným nápady a samozřejmě nesčetnými úkoly. Začínáme 
připravovat další vydání. Jsme v časovém skluzu.

PřiPravujeme vydání
Noviny mají pevně danou strukturu a stálé rubriky, 
které se musí naplnit, aby si čtenáři všech věkových  
i sociálních skupin našli to svoje. Každá rubrika má pře-
depsaný počet znaků (tedy délku). Velkou část redak-
torské práce tvoří hledání námětů, informací, osobností 
a zajímavostí. A skutečně – kdo hledá najde. Je dobré 
si nápady zapisovat a mít jich vždycky několik v zásobě. 
Nápad ale není všechno. Musí se realizovat. Zajímavá 
místa se musí navštívit a nafotit, akce jakbysmet. Se zají-
mavými lidmi, kterým se u nás říká „osobnost regionu“ se 
musíme sejít a udělat rozhovor a opět si je vyfotit. Před 
takovou schůzkou je ale potřeba si o dotyčné osobě zjistit 
co nejvíc informací a připravit si otázky, které se chystáme 
při rozhovoru položit. Většinou se ale rozhovor odkloní 
úplně jiným směrem, což by se určitě nestalo, kdybychom 
si otázky nepřipravili. Nejvíc práce ale dají kauzy a ana-
lýzy, protože je potřeba komunikovat s více informačními 
zdroji, udělat si vlastní obrázek o situaci a umět vidět 

„pod pokličku“, protože informační zdroje mají občas ten-
denci situaci lehce pozměňovat k obrazu svému. 

tvůrčí krize
Informace bychom měli, ale samo se to nenapíše. 
Následuje čekání na nápad, jak napsat články zají-
mavě a originálně. Blíží se uzávěrka a nápady nikde. 
Na nápady se čeká obvykle několika způsoby: 1. kou-
káním do monitoru, 2. návštěvou ledničky a následným 
konzumováním nesmyslně zkombinovaných potravin, 3. 
vařením kávy nebo čaje, 4. mytím podlahy nebo jinými 
domácími pracemi, které se „nutně musí“ udělat a to 
hned, 5. manikúrou, barvením vlasů či jinými procedu-
rami. Ani jeden z výše jmenovaných způsobů nebývá 
příliš účinný. Celý proces končí dvěma variantami: 1. 
nápad přijde, 2. nápad nepřijde. Při variantě č. 2, když 
už se uzávěrka přiblížila na pár kroků a my máme hoto-
vou manikúru, lednice je prázdná, došlo kafe a už jsou 
umyté všechny dveře, si přiznáme, že na nápad už nelze 
dále čekat. V obou případech nastoupí další fáze, a to 
je psaní článků, což spočítá v sedění u počítače a práci 
s klávesnicí a myší. 

čtenáři jsou sPolutvůrci
Ne všechny články píši redaktoři. V podtitulu Našeho 
REGIONU je „noviny rodinného typu“ a cílem je, aby 
noviny byly interaktivní, otevřené a aby je čtenáři spolu-
vytvářeli. Část obsahu pochází od dopisovatelů. To jsou 
ti, kteří sebrali odvahu a napsali nám o tom, co se kolem 
nich děje, o zajímavých akcích, a o tom, co si myslí 
o situacích, které hýbou regionem. Všechny příspěvky 
se redakčně zpracovávají, některé je potřeba poupra-
vit po jazykové stránce, některé doplnit nebo zkrátit 
a vymyslet tituly (čti nadpisy).

Plán vydání
V pátek dopoledne se dozvíme sladké tajemství, a to 
kolik budou mít noviny stran. Tato informace nikdy 
není pozitivní, protože buď je stran málo a připravené 
články se do novin nemohou vejít (častější případ) 
a nebo je znenadání, zpravidla v době, kdy se toho 
v regionu moc nestalo, stránek hodně a my nemáme 
připravené potřebné množství textů. Při této variantě 
následuje pracovní sobota, pracovní neděle a pracovní 
noc z neděle na pondělí. V této fázi se každému článku 
přidělí fotky, které se musí pojmenovat a vymyslet k nim 
popisky, zjistit jejich autory a vše poslat na korekturu. 
Po korektuře se články vrátí a redaktor vytvoří plán 
vydání – rozvrhne, který článek bude na které straně 
a kde budou fotky. Texty, fotky i plán vydání musí být 
uložený na serveru v kanceláři do pondělí do 9 hodin. 

nastuPují grafici
V pondělí si grafici vezmou všechny materiály a začne 
proces lámání – uspořádávání do sloupců a umís-
ťování fotek. Redaktoři však zdaleka nemají volno. 

„Potřebuji, abys ten titulek vymyslela delší (kratší),“ 
ozývá se v telefonu od grafiků, „Ten úvod je hroznej, 
vymysli jinej,“ slyším od šéfa. Mozek po probdělé 
noci dostává co proto. V pondělí večer přijde od gra-
fiků „novinový polotovar“ k první korektuře. Opatřený 
poznámkami jej posíláme zpět a v úterý se noviny 

„doladí“. Průběh však nemusí být tak hladký, jak se zdá. 
Třeba když v Panenských Břežanech objeví v pondělí 
pěstírnu konopí, je to aktualita, která si zaslouží být 
aktualitou. V tom případě je potřeba rychle sehnat 
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než najdete ve schránce...masoPust se vydařil

rokování zahrádkářů zo líbeznice

Svá životní jubilea oSlavili tito naši Spolubčané:
v měsíci lednu: Miloslav Pokorný, Luděk Bíba, Jindřich Krejčí, Jaroslav Vorlíček, Zdeňka Raiserová

v měsíci únoru: Jaromír Klácel, Miloslav Beránek, Josefa Kodetová, Naděžda Kulhánková, Jiří Vacek, Jarmila Procházková 

Jako každý rok, tak i letos jsme pro vás, a hlavně 
vaše děti, připravili 21. 2. 2010 Dětský kar-
neval pod taktovkou již dobře známé Inky 
Rybářové. Od  dvou hodin se pomalu trou-
sily masky a nápady jim nebylo možné upřít. 
Tu vás vyděsila čarodějnice s pirátem, támhle 
loupežník s  policistou... Ještě že se našly 
i nějaké víly, princezny a zvířátka, jinak by to 
bylo o strach. V půl třetí se rozjela teprve ta 
správná zábava. Sálem to vířilo, děti hopsaly 
a zpívaly do rytmu společně s Inkou a rodiče 
poctivě kupovali tombolu. Nebylo dítěte, které 
by si neodneslo nějakou tu památku. A když 
někomu vyschlo v krku, byla k dispozici limo-
náda v krabičce a na chuť tatranka. No, není 
fajn být alespoň jednou za rok někým jiným?! 
Zbývá vyhlásit ten nejpovedenější převlek, 
bouchnout poslední balónek a  ahoj za  rok.
Za pomoc a ochotu děkujeme členům ZO ČSZ 
Líbeznice, Obce baráčníků a SDH Líbeznice. 

dĚtskÝ karneval 2010

informace (od policie, obyvatel Břežan a dalších lidí), 
získat fotky, napsat článek a předělat plán vydání tak, 
aby se aktualita dostala na první stranu. Stihnout se to 
dá. V úterý v 16 hodin by mělo být vše hotovo a noviny 
by měly putovat do tiskárny. Zaznamenala jsem, že se 
to už opravdu několikrát stalo. Ve většině případů se 
však noviny dostanou do tisku mnohem později. 

kruh se uzavírá
Ve středu jsou noviny vytištěné a balíky s nimi se během 
středy rozvážejí na jednotlivé pošty, aby je ve čtvrtek 
mohly pošťačky roznášet do  schránek. My si pár 
čerstvých kousků odnášíme z redakční rady, abychom 
v nich našli pár chyb a viděli, co příště uděláme jinak. 
Z redakční rady odcházíme rychle a se slovy: „Já to 
příští vydání nestíhám…“. 

Lucie Smolková,
redaktorka Našeho REGIONU

vejšlaP Povodím 
mratínského Potoka

Srdečně Vás zveme na jubilejní  
15. pochod, který bude trochu jiný,  

než jste byli zvyklí.
Půjde se 8. 5. 2010 z Líbeznic 
do Brandýsa nad Labem, kde 

na účastníky bude čekat netradiční 
překvapení.

Podrobnosti naleznete začátkem dubna  
na webové stránce 

www.Pochod.unas.cz
Za všechny pořadatele 

Obecní knihovna Líbeznice

inzerce

letoPisy obce líbeznic - r. 1926 - IV. O STARém KOSTELu LÍBEZNICKém - pokračování

1. místo za masku Pippi získala Hanička Vítová.

Lucie Smolková



Vážení obyvatelé Líbeznic,

Dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s nejnovějšími 
událostmi, které nějakým způsobem zasahují do života 
v obci.
Začátkem března změnila  v  souladu s  věstníkem 
Mi n i s te r i a  f i n a nc í  Č R  sp ole č no st  V E OL I A 
TRANSPORT  cenové tarify autobusové přepravy, aniž 
to předem projednala s obcemi. Bohužel tak nešťastně, 
že ze zastávky Líbeznice I se zvýšila cena o 1 Kč, ale ze 
zastávky Líbeznice II dokonce o 4 Kč,  z 16 Kč na 20 Kč 
za jednu jízdu. Důvodem bylo, že cena jízdného se má 
zvyšovat vždy po 4 km, což bylo právě mezi dvěma zas-
távkami v obci.  Proto jsem požádal o schůzku pana 
obchodního ředitele této společnosti, abych s ním o této 
záležitosti jednal a abych vzhledem k tomu, že obec 
na hromadnou dopravu osob přispívá, vyjádřil obavy, že 
cestující přejdou ke konkurenci, čímž by se zvýšily ztráty, 
na jejichž pokrytí právě obec přispívá. Naštěstí byl pan 
ředitel velmi vstřícný a dohodli jsme se na zachování 
jediného tarifu pro celou obec, a to již od data následu-
jícího po naší schůzce. Cena jízdného z obou zastávek je 
nyní 17 Kč. 
V poslední době se také množí stížnosti na porušování 
zákazu pohybu psů v  místech určených obecně 

závaznou vyhláškou č. 2/2008, o veřejném pořádku. 
Proto bych rád zopakoval, že podle přílohy č. 1 této 
vyhlášky  je na veřejném prostranství  v celé zastavěné 
části obce možný pohyb psů pouze na vodítku. Podle 
přílohy č. 3 je volný pohyb psů v katastru obce možný 
pouze na  polní cestě k  Beckovu, parc. č. KN 778  
(dříve 685/1) a na pozemku zvaném Mratínka (bývalá  
železniční dráha k cukrovaru v Mratíně), parc. č. KN 
963 (dříve 589/2). Veřejná místa, kde je pohyb psů 
výslovně zakázán, a to i na vodítku, jsou v příloze č.4 
a jsou to:  park za samoobsluhou, parc. č. 749/1, pros-
tor uvnitř areálu zdraví na převážné části pozemku 
parc.č. 589/44 a fotbalové hřiště parc.č. 590/7.  Se psy 
na vodítku však  lze projít po mostku pro pěší u areálu 
zdraví,  přes pozemek parc. č. 585/4, který není v příloze 
č. 4 uveden, směrem k Mratínce (a samozřejmě i zpět). 
Rovněž bych chtěl znovu připomenout a  požádat 
majitele psů, aby po svých čtyřnohých kamarádech 
uklízeli a  neponechávali po nich znečistěné veřejné 
prostranství. Nikdo z nás si přece nepřeje chodit mezi 
psími výkaly a  každý by měl začít především u sebe. 
Pokud tak neučiní, je to považováno za přestupek podle 
výše uvedené vyhlášky a bude pokutováno. Rada obce 
rozhodla o nákupu dalších odpadkových košů, které 

by měly podmínky pro 
udržování čistoty zlepšit. 
Z at í m  j s me  b ohu ž e l 
neobdržel i  informaci , 
zda a která žádost o dot-
ace byla úspěšná, takže o  investičních akcích až někdy 
příště.  
A aby těch neveselých zpráv nebylo dost, dne 17. 3. 2010 
jsme se s Ing. Janem Vondrášem sešli s pracovníkem 
ŘSD kvůli informacím o pokračování výstavby obch-
vatu obce. Podle jeho vyjádření nebudou ve státním 
rozpočtu prostředky na dokončení stavby v původně 
plánovaném termínu. Pozitivní je pouze skutečnost, 
že stavba není zastavena a bude pokračovat. Přibližně 
do  poloviny roku má být dokončeno přemostění 
na silnici do Baště a ta má být uvedena do provozu. 
Následně bude vybudováno odbočení před příjezdem 
do obce směrem od Mělníka a zrušen úsek silnice mezi 
křižovatkou U Papryčů a benzínovou čerpací stan-
icí. Bude se přijíždět po nově vybudované části silnice, 
která bude tvořit v této fázi jakýsi retardér.  Definitivní 
dokončení stavby se předpokládá se zpožděním 
9 měsíců oproti původnímu termínu. 

Otakar Hlavín, starosta

Vážení spoluobčané,

jistě jste již zaregistrovali, že od srpna 2009 rozšířil 
řady OP Líbeznice nový strážník okrskář Jan 
Hunčovský. Náš nový strážník  zabezpečuje  v ran-
ních hodinách přechod pro chodce v ulici Mělnická 
u autobusové zastávky č.2, a vykonává zejména pěší 
hlídky v obci, kdy cílem těchto pěších hlídek je,  aby 
se činnost OP přiblížila co nejvíce občanům obce 
a preventivně působila v místech, kde jsou páchány 
přestupky a jiná protiprávní jednání.
Strážník Hunčovský je také aktivní i  na  spor-
tovním poli, od roku 1985 je členem Českého 
svazu silového trojboje a od té doby získal přes  

30 ocenění z  různých závodů, kdy největším 
úspěchem bylo I. místo ve své kategorii na mistro-
vství ČR v bench pressu a 9 medailí z mistrovství 
ČR v silovém trojboji. 
K  bezpečnostní situaci v  obci uvádím, že dle 
statistik PČR bylo v roce  2009 v rámci území 
obce Líbeznice zaznamenáno celkem 93 trest-
ných činů,  z  čehož bylo 20 skutků objasněno 
přímo a 9 dodatečně. Nejvíce případů krádeží 
(23) bylo spácháno v objektech soukromých firem 
a 14 vloupáním do motorových vozidel. Krádeží 
vloupáním do bytů a ostatních objektů bylo zaz-
namenáno 14. Z toho byly objasněny 2 případy 
vloupání do bytů, 3 případy krádeží a 3 případy 

ostatní trestné činnosti. Nezanedbatelná část 
majetkové trestné činnosti páchané v obci má sou-
vislost s rozvojem výstavby, kdy se jedná o případy 
vloupání do stavebních buněk a krádeže věcí ze 
stavenišť. Pokud se jedná o krádeže vloupáním 
do motorových vozidel, jejich příčinou je ve většině 
případů nedbalost poškozených, kteří ponechávají 
ve vozidlech volně a viditelně věci, které tvoří zájem 
pachatelů.
 Strážníci Obecní police aktivně spolupracují 
s  OOP Odolena Voda, kdy v  roce 2009 se  
zúčastnili celkem osmi společných  dopravně 
bezpečnostních akcí a v průběhu roku byly tvořeny 
společné hlídky dohlížející nad dodržováním 

slovo starosty
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obecní Policie líbeznice informuje - pokračování...

letoPisy obce líbeznic - r. 1926 - IV. O STARém KOSTELu LÍBEZNICKém
Kostel sv. Martina biskupa uvádí se ve stol. 
XIV. Jako farní v děkanátu chlumínském 
a platil půlletně 15 gr desátku králi. Starý 
chrám stával v těch místech, kde jsou nyní 
hřbitovní dvéře (na  straně sever). Věž 
při kostele byla na  straně západní tam, 
kde se nyní rozkládá zahrádka, zvaná 
„ve Výměnku“, presbytář na straně východní, 
v nynější zahradě „Školce“.
Kostel byl budova velmi jednoduchá, pres-
bytář v stejné šíři a výši s lodí, měl několik 
opěrných pilířů. Na straně severní bylo jen 
jedno okno a  to v presbytáři, na opačné 
straně byla okna tři, z nichž jedno v pres-
bytáři. Okna byla veliká, jednoduchá, pro-
střední na straně jižní (lodi) vykládáno bylo 
kolečky skleněnými.
Uvnitř chrámu stály tři oltáře: hlavní sv. 
Martina, v lodi nalevo P. Marie, vpravo sv. 
Jana Nepomuckého. Do hlavního oltáře 
vložil Matouš Ferd. Sobek z Bílenberka, 
arcib. pražský, 5. března 1673 ostatky 
sv. Saturnina, Felixe a  Inocence, druhý 
oltář posvětil dne 17. března 1693 Jan 
Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, biskup mile-
vitanský a světící biskup pražský, třetí oltář 
sv. Jana Nepomuckého zřízen r. 1746 a 20. 
srpna téhož roku posvěcen. Svěcení vykonal 
Zdeněk Řehoř Chřepický z Modliškovic, 
biskup memninský a světicí biskup praž-
ský, vloživ do oltáře ostatky sv. Severina, 
Viktorina a  Justina. Před tímto oltářem 
pochován byl farář J. V. Paroubek. 
Při  vchodu chrámovém na  hřbitově 
byla hrobka dítek Mikuláše Bryknara 
z Brukštejna – držel v letech 1553-1556 
Velký Bášť.  Nápis: Při bourání starého 
kostela nalezen 14. dubna 1788 kámen hro-

bový s tímto jen částečně čitelným nápisem: 
Allhier in Gott selig Verschieden des edlen 
gestrengen Carol von Logau und Altendorf auf 
Tschechen Tochterlein Barbara... Kam se tyto 
náhrobky poděly, není povědomo, nejspíše 
užito jich za stavivo nového chrámu.
Na severní straně kostela stál sínec a sak-
ristie, síncem vcházelo se do  kostela . 
Na opačné straně byla kostnice. Střecha 
presbytáře a lodi kryta kurkami (prejzy). 
Věž nevysoká se čtyřhrannou  cibulovitou 
střechou šindelovou měla v  lucerně cim-
bál hodinový, ciferník byl jen jeden a  to 
na straně západní. Dole při věži na severní 
straně byla šindelová stříška a pod ní dva 
zvonky, jimiž se zvonilo ve všední dni na mši 
svatou.
Kolem kostela rozkládal se hřbitov, jenž 
zaujímal na straně severní nynější místo 
školní budovy a její zahrady. Zeď kolem byla 
okrouhlá a v ní na východní straně kaplička 
s obrazem Božích muk, vystavěná r. 1746. 
Hlavní vchod na hřbitov (vrata) nalézal se 
na straně západní, dvířka vedle nich po levé 
straně. Zde pohřbíváno z  Líbeznic, M. 
a V. Báště, z Měšic. Po spustnutí chrámu 
i hřbitova hovorčovského v třicetileté válce 
pohřbívali sem i z Hovorčovic až do r. 1738, 
kdy tamní hřbitov znovu zřízen a posvě-
cen. Od času císaře Josefa II., který zru-
šiti dal hřbitovy uvnitř obcí, pochovává se 
opět v Líbeznicích, od té doby pohřbívají 
sem také z Pakoměřic, Bořanovic, Sedlce 
a Březiněvsi. Za hřbitovní zdí, trochu dále 
na východ stála prkenná zvonice v bývalé 
zahradě, kteréžto místo náleží nyní k čís. 95. 
Posud se v této části obce říká na „Zvonici“. 

Na  z ačátku března se  s je l i  do   našeho 
líbeznického Divadla kouzel přední čeští 
a   zahraniční  kouzelníc i . Konal  se  zde 
j iž  7 . ročník  mezinárodního fest iva lu 
moderní magie Velká cena Divadla kouzel 
2010. Součástí festivalu byl tradičně také 
kouzelnický bazar, který tentokrát probíhal 
v   nově  zrekonstruovaných prostorách  
1. patra Restaurantu Katran. Kouzelníci si 
zde vyměňovali svoje zkušenosti a nakupovali 
nová kouzla. Také jsem se pár nových kouzel 
naučil a už je připravujeme pro naše diváky. 
Závěrečný galaprogram v divadle si nenechali 
ujít například moderátor Jan Rosák, šoumen 
Daniel Nekonečný, herci Zdeněk Podhůrský 
a Pavel Trávníček, starosta Líbeznic Otakar  
 

Hlavín, MUDr.  Jan Cimický, Ing.  Zuzana 
Baudyšová z Nadace naše dítě a další osobnosti 
našeho kulturního a společenského života. Rád 
bych také na tomto místě poděkoval celému 
obecnímu zastupitelstvu za morální a finanční 
podporu tohoto dnes již prestižního festivalu. 
Velice si toho vážím. Naše diváky bych rád 
upozornil, že vstupenky si  nyní mohou 
zakoupit vyjma pokladny divadla také každý 
den od 10:00 do 22:00 hodin v Restaurantu 
Katran, který se nachází přímo přes náměstí 
naproti divadlu . Pizzerie U  kouzelníka 
není součástí Divadla kouzel a  já nejsem 
provozovatelem této restaurace, jak se někteří 
občané mylně domnívají. Děkuji za pochopení

Pavel Kožíšek

veřejného pořádku, bezpečnosti a  plynulosti 
silničního provozu v katastru obce. 
Za uplynulý rok 2009 projednala Obecní policie 
Líbeznice v blokovém řízení celkem 269 přestupků 
z čehož bylo 108 přestupků překročením nejvyšší 
dovolené rychlosti v obci, 123 přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti v provozu na pozemních 
komunikacích, 31 přestupků proti veřejnému 
pořádku, 5 přestupků proti majetku. Bylo zpra-

cováno 18 oznámení o  podezření ze spáchání 
přestupku nebo jiného správního deliktu, které byly 
odeslány příslušným správním orgánům. Dále bylo 
nalezeno 5 odcizených motorových vozidel, 3 osoby 
byly převezeny do záchytné protialkoholní stan-
ice. Byly zajištěny  2 osoby, které řídily pod vlivem 
alkoholu a 8 osob, které řídily motorové vozidlo 
bez řidičského oprávnění. V celostátním pátrání 
byla zadržena jedna osoba. Obecní police zadržela 
také dva pachatele, kteří se vloupali do rodinného 
domu v obci, kdy následně bylo zjištěno, že se jedná 
o pachatele rozsáhlé majetkové trestné činnost, 
kterou páchali v celém středočeském kraji.

Za poslední období řešila obecní policie několik 
případů vandalismu, kdy dnes již známí vandalové 
několikrát po  sobě poničili pryžová svodidla 
v ulici Mělnická, nebo poškodili reklamní poutače 
a menuboxy u místních restaurací. V posledním 
případě zadržela hlídka OP v noci z 18. na 19. 3. tři 
mladíky, kteří rozbili skleněnou výplň u telefonní  
budky na rohu ulic Martinova a Mělnická a dále 
se bavili tím, že ukopávali zpětná zrcátka u zapar-

kovaných vozidel 
v  ulici Martinova. 
Tito pachatelé byli 
předáni PČR, kde 
jim bude následně 
sděleno obvinění 
z   trestného č inu 
poškozování  c iz í 
věci a  výtržnictví. 
Bohužel ve většině 
případů výtržnictví 
se jedná o již zletilé 
d ě t i  m í s t n í c h 
občanů. Ke  konci 
roku 2009 došlo 
k e   z v ý š e n é m u 
v ý s ky t u  k r á d e ž í 
okapových svodů, 

zejména v nové zástavbě. Obecní policii se  v lednu 
2010 podařilo zajistit tři osoby podezřelé z těchto 
krádeží, kterým se bohužel tuto trestnou činnost 
nepodařilo prokázat. Byla pořízena fotodokumen-
tace těchto osob i motorového vozidla, ve kterém 
se pohybovaly a od té doby již nebyl zaznamenán 
podobný případ krádeže v obci. Vzhledem k výše 
uvedenému usilujeme od loňského roku o získání 
dotace na vybudování kamerového systému v obci. 
V případě získání finančních prostředků, budou 
ve vytipovaných lokalitách v obci umístěny kamery, 
které budou napojeny na  záznamové zařízení 
k pořízení důkazu případného protiprávního jed-

nání. Vybudování kamerového systému výrazně 
přispěje k ochraně osob a majetku v obci a zamezí 
nárůst páchané trestné činnosti a vandalismu. 
Obecní  pol ic ie  spolupracuje  s   Mateřskou 
a  Základní školou Líbeznice, v  lednu 2010 
uspořádala OP preventivní  přednášku pro děti 
z MŠ, zaměřenou na bezpečnost dětí na pozem-
ních komunikacích a bezpečné chování obecně. 
Po uskutečnění přednášky předala OP ředitelce 
MŠ 20 dětských reflexních vest s  logem MŠ 
Líbeznice které, jak doufám, přispějí k  větší 
bezpečnosti našich dětí při vycházkách mimo MŠ.  
Dále bych rád upozornil na internetové stránky 
Obecní policie Líbeznice na adrese www.obec-
nipolicielibeznice.cz, kde naleznete statistiky 
z činnosti OP nebo informace k problematice 
měření rychlosti vozidel i s mapou měřených úseků 
v obci, oprávnění strážníka, fotogalerii z činnosti 
OP a další.
Rádi Vás osobně uvítáme na služebně obecní poli-
cie na adrese Mělnická 275, Líbeznice (dům služeb), 
kde jsou každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. 
stálé úřední hodiny. Zde nám můžete sdělit své 
připomínky a další podněty k činnosti obecní policie.

Tel.: 724 112 124,  
e-mail:obecnipolicie@libeznice.cz

Rudolf Sedlák, velitel Obecní policie Líbeznice

kouzelníci čarovali v katranu

obecní Policie líbeznice informuje:

Obec Líbeznice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

úředník/úřednice – referent/referentka odd. stavebního úřadu Obecního úřadu Líbeznice.
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Druh práce: úředník/úřednice stavebního úřadu bude zajišťovat správní činnosti v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) v oddělení stavebního úřadu OÚ Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Místo výkonu práce: Obecní úřad Líbeznice – stavení úřad, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Termín nástupu: 1. 6. 2010 nebo dle dohody Podrobnější informace na Obecním úřadě Líbeznice

pokračování na další straně...pokračování na další straně...



Vážení obyvatelé Líbeznic,

Dovolte, abych vás ve stručnosti seznámil s nejnovějšími 
událostmi, které nějakým způsobem zasahují do života 
v obci.
Začátkem března změnila  v  souladu s  věstníkem 
Mi n i s te r i a  f i n a nc í  Č R  sp ole č no st  V E OL I A 
TRANSPORT  cenové tarify autobusové přepravy, aniž 
to předem projednala s obcemi. Bohužel tak nešťastně, 
že ze zastávky Líbeznice I se zvýšila cena o 1 Kč, ale ze 
zastávky Líbeznice II dokonce o 4 Kč,  z 16 Kč na 20 Kč 
za jednu jízdu. Důvodem bylo, že cena jízdného se má 
zvyšovat vždy po 4 km, což bylo právě mezi dvěma zas-
távkami v obci.  Proto jsem požádal o schůzku pana 
obchodního ředitele této společnosti, abych s ním o této 
záležitosti jednal a abych vzhledem k tomu, že obec 
na hromadnou dopravu osob přispívá, vyjádřil obavy, že 
cestující přejdou ke konkurenci, čímž by se zvýšily ztráty, 
na jejichž pokrytí právě obec přispívá. Naštěstí byl pan 
ředitel velmi vstřícný a dohodli jsme se na zachování 
jediného tarifu pro celou obec, a to již od data následu-
jícího po naší schůzce. Cena jízdného z obou zastávek je 
nyní 17 Kč. 
V poslední době se také množí stížnosti na porušování 
zákazu pohybu psů v  místech určených obecně 

závaznou vyhláškou č. 2/2008, o veřejném pořádku. 
Proto bych rád zopakoval, že podle přílohy č. 1 této 
vyhlášky  je na veřejném prostranství  v celé zastavěné 
části obce možný pohyb psů pouze na vodítku. Podle 
přílohy č. 3 je volný pohyb psů v katastru obce možný 
pouze na  polní cestě k  Beckovu, parc. č. KN 778  
(dříve 685/1) a na pozemku zvaném Mratínka (bývalá  
železniční dráha k cukrovaru v Mratíně), parc. č. KN 
963 (dříve 589/2). Veřejná místa, kde je pohyb psů 
výslovně zakázán, a to i na vodítku, jsou v příloze č.4 
a jsou to:  park za samoobsluhou, parc. č. 749/1, pros-
tor uvnitř areálu zdraví na převážné části pozemku 
parc.č. 589/44 a fotbalové hřiště parc.č. 590/7.  Se psy 
na vodítku však  lze projít po mostku pro pěší u areálu 
zdraví,  přes pozemek parc. č. 585/4, který není v příloze 
č. 4 uveden, směrem k Mratínce (a samozřejmě i zpět). 
Rovněž bych chtěl znovu připomenout a  požádat 
majitele psů, aby po svých čtyřnohých kamarádech 
uklízeli a  neponechávali po nich znečistěné veřejné 
prostranství. Nikdo z nás si přece nepřeje chodit mezi 
psími výkaly a  každý by měl začít především u sebe. 
Pokud tak neučiní, je to považováno za přestupek podle 
výše uvedené vyhlášky a bude pokutováno. Rada obce 
rozhodla o nákupu dalších odpadkových košů, které 

by měly podmínky pro 
udržování čistoty zlepšit. 
Z at í m  j s me  b ohu ž e l 
neobdržel i  informaci , 
zda a která žádost o dot-
ace byla úspěšná, takže o  investičních akcích až někdy 
příště.  
A aby těch neveselých zpráv nebylo dost, dne 17. 3. 2010 
jsme se s Ing. Janem Vondrášem sešli s pracovníkem 
ŘSD kvůli informacím o pokračování výstavby obch-
vatu obce. Podle jeho vyjádření nebudou ve státním 
rozpočtu prostředky na dokončení stavby v původně 
plánovaném termínu. Pozitivní je pouze skutečnost, 
že stavba není zastavena a bude pokračovat. Přibližně 
do  poloviny roku má být dokončeno přemostění 
na silnici do Baště a ta má být uvedena do provozu. 
Následně bude vybudováno odbočení před příjezdem 
do obce směrem od Mělníka a zrušen úsek silnice mezi 
křižovatkou U Papryčů a benzínovou čerpací stan-
icí. Bude se přijíždět po nově vybudované části silnice, 
která bude tvořit v této fázi jakýsi retardér.  Definitivní 
dokončení stavby se předpokládá se zpožděním 
9 měsíců oproti původnímu termínu. 

Otakar Hlavín, starosta

Vážení spoluobčané,

jistě jste již zaregistrovali, že od srpna 2009 rozšířil 
řady OP Líbeznice nový strážník okrskář Jan 
Hunčovský. Náš nový strážník  zabezpečuje  v ran-
ních hodinách přechod pro chodce v ulici Mělnická 
u autobusové zastávky č.2, a vykonává zejména pěší 
hlídky v obci, kdy cílem těchto pěších hlídek je,  aby 
se činnost OP přiblížila co nejvíce občanům obce 
a preventivně působila v místech, kde jsou páchány 
přestupky a jiná protiprávní jednání.
Strážník Hunčovský je také aktivní i  na  spor-
tovním poli, od roku 1985 je členem Českého 
svazu silového trojboje a od té doby získal přes  

30 ocenění z  různých závodů, kdy největším 
úspěchem bylo I. místo ve své kategorii na mistro-
vství ČR v bench pressu a 9 medailí z mistrovství 
ČR v silovém trojboji. 
K  bezpečnostní situaci v  obci uvádím, že dle 
statistik PČR bylo v roce  2009 v rámci území 
obce Líbeznice zaznamenáno celkem 93 trest-
ných činů,  z  čehož bylo 20 skutků objasněno 
přímo a 9 dodatečně. Nejvíce případů krádeží 
(23) bylo spácháno v objektech soukromých firem 
a 14 vloupáním do motorových vozidel. Krádeží 
vloupáním do bytů a ostatních objektů bylo zaz-
namenáno 14. Z toho byly objasněny 2 případy 
vloupání do bytů, 3 případy krádeží a 3 případy 

ostatní trestné činnosti. Nezanedbatelná část 
majetkové trestné činnosti páchané v obci má sou-
vislost s rozvojem výstavby, kdy se jedná o případy 
vloupání do stavebních buněk a krádeže věcí ze 
stavenišť. Pokud se jedná o krádeže vloupáním 
do motorových vozidel, jejich příčinou je ve většině 
případů nedbalost poškozených, kteří ponechávají 
ve vozidlech volně a viditelně věci, které tvoří zájem 
pachatelů.
 Strážníci Obecní police aktivně spolupracují 
s  OOP Odolena Voda, kdy v  roce 2009 se  
zúčastnili celkem osmi společných  dopravně 
bezpečnostních akcí a v průběhu roku byly tvořeny 
společné hlídky dohlížející nad dodržováním 

slovo starosty
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letoPisy obce líbeznic - r. 1926 - IV. O STARém KOSTELu LÍBEZNICKém
Kostel sv. Martina biskupa uvádí se ve stol. 
XIV. Jako farní v děkanátu chlumínském 
a platil půlletně 15 gr desátku králi. Starý 
chrám stával v těch místech, kde jsou nyní 
hřbitovní dvéře (na  straně sever). Věž 
při kostele byla na  straně západní tam, 
kde se nyní rozkládá zahrádka, zvaná 
„ve Výměnku“, presbytář na straně východní, 
v nynější zahradě „Školce“.
Kostel byl budova velmi jednoduchá, pres-
bytář v stejné šíři a výši s lodí, měl několik 
opěrných pilířů. Na straně severní bylo jen 
jedno okno a  to v presbytáři, na opačné 
straně byla okna tři, z nichž jedno v pres-
bytáři. Okna byla veliká, jednoduchá, pro-
střední na straně jižní (lodi) vykládáno bylo 
kolečky skleněnými.
Uvnitř chrámu stály tři oltáře: hlavní sv. 
Martina, v lodi nalevo P. Marie, vpravo sv. 
Jana Nepomuckého. Do hlavního oltáře 
vložil Matouš Ferd. Sobek z Bílenberka, 
arcib. pražský, 5. března 1673 ostatky 
sv. Saturnina, Felixe a  Inocence, druhý 
oltář posvětil dne 17. března 1693 Jan 
Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, biskup mile-
vitanský a světící biskup pražský, třetí oltář 
sv. Jana Nepomuckého zřízen r. 1746 a 20. 
srpna téhož roku posvěcen. Svěcení vykonal 
Zdeněk Řehoř Chřepický z Modliškovic, 
biskup memninský a světicí biskup praž-
ský, vloživ do oltáře ostatky sv. Severina, 
Viktorina a  Justina. Před tímto oltářem 
pochován byl farář J. V. Paroubek. 
Při  vchodu chrámovém na  hřbitově 
byla hrobka dítek Mikuláše Bryknara 
z Brukštejna – držel v letech 1553-1556 
Velký Bášť.  Nápis: Při bourání starého 
kostela nalezen 14. dubna 1788 kámen hro-

bový s tímto jen částečně čitelným nápisem: 
Allhier in Gott selig Verschieden des edlen 
gestrengen Carol von Logau und Altendorf auf 
Tschechen Tochterlein Barbara... Kam se tyto 
náhrobky poděly, není povědomo, nejspíše 
užito jich za stavivo nového chrámu.
Na severní straně kostela stál sínec a sak-
ristie, síncem vcházelo se do  kostela . 
Na opačné straně byla kostnice. Střecha 
presbytáře a lodi kryta kurkami (prejzy). 
Věž nevysoká se čtyřhrannou  cibulovitou 
střechou šindelovou měla v  lucerně cim-
bál hodinový, ciferník byl jen jeden a  to 
na straně západní. Dole při věži na severní 
straně byla šindelová stříška a pod ní dva 
zvonky, jimiž se zvonilo ve všední dni na mši 
svatou.
Kolem kostela rozkládal se hřbitov, jenž 
zaujímal na straně severní nynější místo 
školní budovy a její zahrady. Zeď kolem byla 
okrouhlá a v ní na východní straně kaplička 
s obrazem Božích muk, vystavěná r. 1746. 
Hlavní vchod na hřbitov (vrata) nalézal se 
na straně západní, dvířka vedle nich po levé 
straně. Zde pohřbíváno z  Líbeznic, M. 
a V. Báště, z Měšic. Po spustnutí chrámu 
i hřbitova hovorčovského v třicetileté válce 
pohřbívali sem i z Hovorčovic až do r. 1738, 
kdy tamní hřbitov znovu zřízen a posvě-
cen. Od času císaře Josefa II., který zru-
šiti dal hřbitovy uvnitř obcí, pochovává se 
opět v Líbeznicích, od té doby pohřbívají 
sem také z Pakoměřic, Bořanovic, Sedlce 
a Březiněvsi. Za hřbitovní zdí, trochu dále 
na východ stála prkenná zvonice v bývalé 
zahradě, kteréžto místo náleží nyní k čís. 95. 
Posud se v této části obce říká na „Zvonici“. 

Na  z ačátku března se  s je l i  do   našeho 
líbeznického Divadla kouzel přední čeští 
a   zahraniční  kouzelníc i . Konal  se  zde 
j iž  7 . ročník  mezinárodního fest iva lu 
moderní magie Velká cena Divadla kouzel 
2010. Součástí festivalu byl tradičně také 
kouzelnický bazar, který tentokrát probíhal 
v   nově  zrekonstruovaných prostorách  
1. patra Restaurantu Katran. Kouzelníci si 
zde vyměňovali svoje zkušenosti a nakupovali 
nová kouzla. Také jsem se pár nových kouzel 
naučil a už je připravujeme pro naše diváky. 
Závěrečný galaprogram v divadle si nenechali 
ujít například moderátor Jan Rosák, šoumen 
Daniel Nekonečný, herci Zdeněk Podhůrský 
a Pavel Trávníček, starosta Líbeznic Otakar  
 

Hlavín, MUDr.  Jan Cimický, Ing.  Zuzana 
Baudyšová z Nadace naše dítě a další osobnosti 
našeho kulturního a společenského života. Rád 
bych také na tomto místě poděkoval celému 
obecnímu zastupitelstvu za morální a finanční 
podporu tohoto dnes již prestižního festivalu. 
Velice si toho vážím. Naše diváky bych rád 
upozornil, že vstupenky si  nyní mohou 
zakoupit vyjma pokladny divadla také každý 
den od 10:00 do 22:00 hodin v Restaurantu 
Katran, který se nachází přímo přes náměstí 
naproti divadlu . Pizzerie U  kouzelníka 
není součástí Divadla kouzel a  já nejsem 
provozovatelem této restaurace, jak se někteří 
občané mylně domnívají. Děkuji za pochopení

Pavel Kožíšek

veřejného pořádku, bezpečnosti a  plynulosti 
silničního provozu v katastru obce. 
Za uplynulý rok 2009 projednala Obecní policie 
Líbeznice v blokovém řízení celkem 269 přestupků 
z čehož bylo 108 přestupků překročením nejvyšší 
dovolené rychlosti v obci, 123 přestupků proti 
bezpečnosti a plynulosti v provozu na pozemních 
komunikacích, 31 přestupků proti veřejnému 
pořádku, 5 přestupků proti majetku. Bylo zpra-

cováno 18 oznámení o  podezření ze spáchání 
přestupku nebo jiného správního deliktu, které byly 
odeslány příslušným správním orgánům. Dále bylo 
nalezeno 5 odcizených motorových vozidel, 3 osoby 
byly převezeny do záchytné protialkoholní stan-
ice. Byly zajištěny  2 osoby, které řídily pod vlivem 
alkoholu a 8 osob, které řídily motorové vozidlo 
bez řidičského oprávnění. V celostátním pátrání 
byla zadržena jedna osoba. Obecní police zadržela 
také dva pachatele, kteří se vloupali do rodinného 
domu v obci, kdy následně bylo zjištěno, že se jedná 
o pachatele rozsáhlé majetkové trestné činnost, 
kterou páchali v celém středočeském kraji.

Za poslední období řešila obecní policie několik 
případů vandalismu, kdy dnes již známí vandalové 
několikrát po  sobě poničili pryžová svodidla 
v ulici Mělnická, nebo poškodili reklamní poutače 
a menuboxy u místních restaurací. V posledním 
případě zadržela hlídka OP v noci z 18. na 19. 3. tři 
mladíky, kteří rozbili skleněnou výplň u telefonní  
budky na rohu ulic Martinova a Mělnická a dále 
se bavili tím, že ukopávali zpětná zrcátka u zapar-

kovaných vozidel 
v  ulici Martinova. 
Tito pachatelé byli 
předáni PČR, kde 
jim bude následně 
sděleno obvinění 
z   trestného č inu 
poškozování  c iz í 
věci a  výtržnictví. 
Bohužel ve většině 
případů výtržnictví 
se jedná o již zletilé 
d ě t i  m í s t n í c h 
občanů. Ke  konci 
roku 2009 došlo 
k e   z v ý š e n é m u 
v ý s ky t u  k r á d e ž í 
okapových svodů, 

zejména v nové zástavbě. Obecní policii se  v lednu 
2010 podařilo zajistit tři osoby podezřelé z těchto 
krádeží, kterým se bohužel tuto trestnou činnost 
nepodařilo prokázat. Byla pořízena fotodokumen-
tace těchto osob i motorového vozidla, ve kterém 
se pohybovaly a od té doby již nebyl zaznamenán 
podobný případ krádeže v obci. Vzhledem k výše 
uvedenému usilujeme od loňského roku o získání 
dotace na vybudování kamerového systému v obci. 
V případě získání finančních prostředků, budou 
ve vytipovaných lokalitách v obci umístěny kamery, 
které budou napojeny na  záznamové zařízení 
k pořízení důkazu případného protiprávního jed-

nání. Vybudování kamerového systému výrazně 
přispěje k ochraně osob a majetku v obci a zamezí 
nárůst páchané trestné činnosti a vandalismu. 
Obecní  pol ic ie  spolupracuje  s   Mateřskou 
a  Základní školou Líbeznice, v  lednu 2010 
uspořádala OP preventivní  přednášku pro děti 
z MŠ, zaměřenou na bezpečnost dětí na pozem-
ních komunikacích a bezpečné chování obecně. 
Po uskutečnění přednášky předala OP ředitelce 
MŠ 20 dětských reflexních vest s  logem MŠ 
Líbeznice které, jak doufám, přispějí k  větší 
bezpečnosti našich dětí při vycházkách mimo MŠ.  
Dále bych rád upozornil na internetové stránky 
Obecní policie Líbeznice na adrese www.obec-
nipolicielibeznice.cz, kde naleznete statistiky 
z činnosti OP nebo informace k problematice 
měření rychlosti vozidel i s mapou měřených úseků 
v obci, oprávnění strážníka, fotogalerii z činnosti 
OP a další.
Rádi Vás osobně uvítáme na služebně obecní poli-
cie na adrese Mělnická 275, Líbeznice (dům služeb), 
kde jsou každé pondělí od 16.00 do 18.00 hod. 
stálé úřední hodiny. Zde nám můžete sdělit své 
připomínky a další podněty k činnosti obecní policie.

Tel.: 724 112 124,  
e-mail:obecnipolicie@libeznice.cz

Rudolf Sedlák, velitel Obecní policie Líbeznice

kouzelníci čarovali v katranu

obecní Policie líbeznice informuje:

Obec Líbeznice vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

úředník/úřednice – referent/referentka odd. stavebního úřadu Obecního úřadu Líbeznice.
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Druh práce: úředník/úřednice stavebního úřadu bude zajišťovat správní činnosti v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebního řádu (stavební zákon) v oddělení stavebního úřadu OÚ Líbeznice, Mělnická 43, 250 65 Líbeznice
Místo výkonu práce: Obecní úřad Líbeznice – stavení úřad, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice
Termín nástupu: 1. 6. 2010 nebo dle dohody Podrobnější informace na Obecním úřadě Líbeznice

pokračování na další straně...pokračování na další straně...



Dne 6. března členskou schůzí začal zahrádkářům 
rok 2010. Na schůzi bylo přítomno 29 členů  
a 5 hostů včetně zástupce OÚ pana starosty Hlavína 
a zástupce Územního sdružení ČZS Praha-východ 
př. J. Dubeně. Bylo projednáno plnění plánu činnosti 
v roce 2009 a konstatováno, že plán byl beze zbytku 
splněn.

Pravidelné schůze výboru ZO ČZS
Členská schůze - 7. 3.
Dětský karneval - 30. 5.
Májový večer s hudbou a tombolou - 30. 5.
Společný zájezd s Obcí Baráčníků do Mníšku pod 

Brdy a do skleníků zámku Konopiště dne - 14. 6.
Líbeznické posvícení a instalace výstavy ovoce,zele-
niny, květin z výpěstků našich členů s tombolou
Martinská zábava s tombolou dne - 14. 11.
Účast přo  organizování Adventních koncertů - 
28. 11. a 13. 12.

Dobře je vedena a  doplňována vývěsní skříňka 
na Mírovém náměstí. Jsou sledovány kulaté a půl-
kulaté narozeniny členů ZO, od 60 let s osobní  
gratulací a dárkem. Podíl při organizaci  „Vejšlapů 
povodím Mratínského potoka“ s finanční účastí.
Spolupráci s Kulturní komisí OÚ a ostatními orga-

nizacemi hodnotíme jako velmi dobrou. Zástupce 
naší organizace je vysílán do Kulturní komise OÚ 
i na výroční schůze Obce Baráčníků, skautů a hasičů.

Do roku 2010 přeje Výbor ZO ČZS našim členům 
i všem občanům Líbeznic hodně zdraví, spokojenosti 
a úspěchů v osobním i pracovním životě.

Těšíme se na účast členů i občanů na našich pláno-
vaných akcích v roce 2010. Věnujte proto pozornost 
naší vývěsní skříňce, kde najdete čerstvé informace 
k nim. 

ÚNOR  Dětský karneval 21. 2.

BŘEZEN Členská schůze 6. 3. 

KVĚTEN  Společenská zábava 22. 5.

ČERVEN  Zájezd společně s Obcí Baráčníků do zámku Zákupy a Petrova zahrad-
nického centra v Mlazicích dne 20. 6.

ZÁŘÍ  Líbeznické posvícení s výstavou ovoce, zeleniny a květin s tombolou 11. 9.

LISTOPAD  Pouťová Martinská zábava s hudbou a tombolou 20.11.

PROSINEC  Spoluúčast při organizování Adventního koncertu

C E L O R O Č N Ě
Výborové schůze k zabezpečení akcí první úterý v měsíci.
Aktualizace vývěsní skříňky.
Sledování narozenin členů.  
Účast při organizování Vejšlapů povodím Mratínského 
potoka s finanční podporou. První Vejšlap dne 8. 5. do 
Brandýsa n. L. - zámek a muzeum.

VÝBOR ZO ČZS Líbeznice

Pro rok 2010 byl schválen tento Plán činnosti:

Vlasteneckodobročinná obec baráčníků v Líbeznicích pořádala  
20. února již po osmé masopustní zábavu v restauraci U kou-
zelníka. Když jsme začínali, byli jsme jen čtyři zamasko-
vaní. Letos nás již bylo přes dvacet. Bylo veselo a  lidí tolik, 
že se ani na  všechny nedostalo místo. Těm se moc omlou-
váme, ale prostory jsou takové, jaké jsou a  jen doufáme, že 
neztratíme jejich přízeň a  přijdou se s  námi opět pobavit  
17. dubna, kdy máme jarní zábavu.
Zvláštní poděkování patří firmě Česká masna s. r. o. v Líbeznicích, 
která nám věnovala hodnotné ceny do tomboly a našemu sousedu 
panu Beranovi za napečené koblížky.

Konšelstvo OB

Ve  zvonici byly tři zvony, dva z  nich dosud  
jsou(!) ve věži kostela nového. Třetí byl puklý 
a visel tak do r. 1739, kdy byl přelit a světícím bis-
kupem Janem Rudolfem hr. Šporkem posvěcen. 
Nápis na něm byl tento: „Leta Panie 1739 gest 
tento Zvon ke czti a chwale Božy pod Tit. Sw. 
Jana Kržtitele poswiecen, a nakladem Zadussy 
Líbezniczske S: Martina Bisk. Turonenského 
przelit a  vyzdwižen za  slawneho Panowanie 

wysocze Uroz. Gegich Excell. P. P. Frantisska 
Waclawa z Nostitz a Rhinek, Pani Katerziny 
Hrabienky rozené Ssenbornowy tež mladých 
Pánůw Franz Anton. a Fridricha na Falkenawie, 
Heinrichsgrünu, Čzochawiez, Stadieczy, Hlinay, 
Kraslicze, Saar, Türmicz, Libeznicz, Pakom. 
a Miessiczy a.t.d. Goszmich Konrad Löhner. Zvon 
ten praskl opět a prodán pak za 580 zl ve prospěch 
stavby nového kostela.

Podoba starého kostela zachována perokresbou 
v pamětní knize farní. R. 1831 zhotovil podle 
paměti model jeho ze dřeva Matěj Eim, mistr 
zámečnický v Měšicích čís. 27, kterýžto model 
na památku uložen byl v depositáři kostela nového. 
Zmíněný zámečník dal do nového kostela veškerou 
zámečnickou práci (výbornou).

Martin Kupka
(za ODS Líbeznice)

tomu, abyste si ze schránky vzali těch několik listů 
potištěného papíru s nápisem Náš REGION, je 
cesta křivolaká, dlouhá a strastiplná. Proces je kon-

tinuální a ještě než se dokončí jedno vydání, začíná práce 
na dalším. Je to něco jako koloběh vody v přírodě, tedy 
nikdy nekončící proces, který nemá ani začátek ani konec. 
Pomyslný kruh tedy začnu redakční radou, která bývá 
ve středu, den před tím, než noviny doputují do vašich 
schránek. Na tu se my, redaktoři, obvykle těšíme, ale 
po pár okamžicích zjistíme, že jsme s tím těšením udělali 
trochu chybu. Těšíme se proto, že se po delší době, kdy 
jsme uvěznění doma u počítače a píšeme články, konečně 
uvidíme s kolegy. Nadšení zpravidla opadne, když zjis-
tíme, že šéf zjistil, že některé úkoly jsme nesplnili na sto 
procent, že článek, který má pokračovat na straně 3 
pokračuje na straně 4 nebo ještě hůř – nepokračuje vůbec, 
a nebo že se  podařilo u některé fotky zaměnit popisek, 
který hlásá, že zcela vpravo stojí paní starostka zatímco 
zcela vpravo stojí pan senátor. Redakční rada má ale ještě 
jeden účel a po něm byla pojmenovaná. Radíme se, co 
by bylo v novinách zajímavé pro čtenáře, kterým aktuál-
ním tématům se budeme věnovat a kdo co udělá. Velmi 
světlým okamžikem je pití kávy a konzumace koláčů 
z blízké pekárny. Rozcházíme se se zápisníkem popsa-
ným nápady a samozřejmě nesčetnými úkoly. Začínáme 
připravovat další vydání. Jsme v časovém skluzu.

PřiPravujeme vydání
Noviny mají pevně danou strukturu a stálé rubriky, 
které se musí naplnit, aby si čtenáři všech věkových  
i sociálních skupin našli to svoje. Každá rubrika má pře-
depsaný počet znaků (tedy délku). Velkou část redak-
torské práce tvoří hledání námětů, informací, osobností 
a zajímavostí. A skutečně – kdo hledá najde. Je dobré 
si nápady zapisovat a mít jich vždycky několik v zásobě. 
Nápad ale není všechno. Musí se realizovat. Zajímavá 
místa se musí navštívit a nafotit, akce jakbysmet. Se zají-
mavými lidmi, kterým se u nás říká „osobnost regionu“ se 
musíme sejít a udělat rozhovor a opět si je vyfotit. Před 
takovou schůzkou je ale potřeba si o dotyčné osobě zjistit 
co nejvíc informací a připravit si otázky, které se chystáme 
při rozhovoru položit. Většinou se ale rozhovor odkloní 
úplně jiným směrem, což by se určitě nestalo, kdybychom 
si otázky nepřipravili. Nejvíc práce ale dají kauzy a ana-
lýzy, protože je potřeba komunikovat s více informačními 
zdroji, udělat si vlastní obrázek o situaci a umět vidět 

„pod pokličku“, protože informační zdroje mají občas ten-
denci situaci lehce pozměňovat k obrazu svému. 

tvůrčí krize
Informace bychom měli, ale samo se to nenapíše. 
Následuje čekání na nápad, jak napsat články zají-
mavě a originálně. Blíží se uzávěrka a nápady nikde. 
Na nápady se čeká obvykle několika způsoby: 1. kou-
káním do monitoru, 2. návštěvou ledničky a následným 
konzumováním nesmyslně zkombinovaných potravin, 3. 
vařením kávy nebo čaje, 4. mytím podlahy nebo jinými 
domácími pracemi, které se „nutně musí“ udělat a to 
hned, 5. manikúrou, barvením vlasů či jinými procedu-
rami. Ani jeden z výše jmenovaných způsobů nebývá 
příliš účinný. Celý proces končí dvěma variantami: 1. 
nápad přijde, 2. nápad nepřijde. Při variantě č. 2, když 
už se uzávěrka přiblížila na pár kroků a my máme hoto-
vou manikúru, lednice je prázdná, došlo kafe a už jsou 
umyté všechny dveře, si přiznáme, že na nápad už nelze 
dále čekat. V obou případech nastoupí další fáze, a to 
je psaní článků, což spočítá v sedění u počítače a práci 
s klávesnicí a myší. 

čtenáři jsou sPolutvůrci
Ne všechny články píši redaktoři. V podtitulu Našeho 
REGIONU je „noviny rodinného typu“ a cílem je, aby 
noviny byly interaktivní, otevřené a aby je čtenáři spolu-
vytvářeli. Část obsahu pochází od dopisovatelů. To jsou 
ti, kteří sebrali odvahu a napsali nám o tom, co se kolem 
nich děje, o zajímavých akcích, a o tom, co si myslí 
o situacích, které hýbou regionem. Všechny příspěvky 
se redakčně zpracovávají, některé je potřeba poupra-
vit po jazykové stránce, některé doplnit nebo zkrátit 
a vymyslet tituly (čti nadpisy).

Plán vydání
V pátek dopoledne se dozvíme sladké tajemství, a to 
kolik budou mít noviny stran. Tato informace nikdy 
není pozitivní, protože buď je stran málo a připravené 
články se do novin nemohou vejít (častější případ) 
a nebo je znenadání, zpravidla v době, kdy se toho 
v regionu moc nestalo, stránek hodně a my nemáme 
připravené potřebné množství textů. Při této variantě 
následuje pracovní sobota, pracovní neděle a pracovní 
noc z neděle na pondělí. V této fázi se každému článku 
přidělí fotky, které se musí pojmenovat a vymyslet k nim 
popisky, zjistit jejich autory a vše poslat na korekturu. 
Po korektuře se články vrátí a redaktor vytvoří plán 
vydání – rozvrhne, který článek bude na které straně 
a kde budou fotky. Texty, fotky i plán vydání musí být 
uložený na serveru v kanceláři do pondělí do 9 hodin. 

nastuPují grafici
V pondělí si grafici vezmou všechny materiály a začne 
proces lámání – uspořádávání do sloupců a umís-
ťování fotek. Redaktoři však zdaleka nemají volno. 

„Potřebuji, abys ten titulek vymyslela delší (kratší),“ 
ozývá se v telefonu od grafiků, „Ten úvod je hroznej, 
vymysli jinej,“ slyším od šéfa. Mozek po probdělé 
noci dostává co proto. V pondělí večer přijde od gra-
fiků „novinový polotovar“ k první korektuře. Opatřený 
poznámkami jej posíláme zpět a v úterý se noviny 

„doladí“. Průběh však nemusí být tak hladký, jak se zdá. 
Třeba když v Panenských Břežanech objeví v pondělí 
pěstírnu konopí, je to aktualita, která si zaslouží být 
aktualitou. V tom případě je potřeba rychle sehnat 
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než najdete ve schránce...masoPust se vydařil

rokování zahrádkářů zo líbeznice

Svá životní jubilea oSlavili tito naši Spolubčané:
v měsíci lednu: Miloslav Pokorný, Luděk Bíba, Jindřich Krejčí, Jaroslav Vorlíček, Zdeňka Raiserová

v měsíci únoru: Jaromír Klácel, Miloslav Beránek, Josefa Kodetová, Naděžda Kulhánková, Jiří Vacek, Jarmila Procházková 

Jako každý rok, tak i letos jsme pro vás, a hlavně 
vaše děti, připravili 21. 2. 2010 Dětský kar-
neval pod taktovkou již dobře známé Inky 
Rybářové. Od  dvou hodin se pomalu trou-
sily masky a nápady jim nebylo možné upřít. 
Tu vás vyděsila čarodějnice s pirátem, támhle 
loupežník s  policistou... Ještě že se našly 
i nějaké víly, princezny a zvířátka, jinak by to 
bylo o strach. V půl třetí se rozjela teprve ta 
správná zábava. Sálem to vířilo, děti hopsaly 
a zpívaly do rytmu společně s Inkou a rodiče 
poctivě kupovali tombolu. Nebylo dítěte, které 
by si neodneslo nějakou tu památku. A když 
někomu vyschlo v krku, byla k dispozici limo-
náda v krabičce a na chuť tatranka. No, není 
fajn být alespoň jednou za rok někým jiným?! 
Zbývá vyhlásit ten nejpovedenější převlek, 
bouchnout poslední balónek a  ahoj za  rok.
Za pomoc a ochotu děkujeme členům ZO ČSZ 
Líbeznice, Obce baráčníků a SDH Líbeznice. 

dĚtskÝ karneval 2010

informace (od policie, obyvatel Břežan a dalších lidí), 
získat fotky, napsat článek a předělat plán vydání tak, 
aby se aktualita dostala na první stranu. Stihnout se to 
dá. V úterý v 16 hodin by mělo být vše hotovo a noviny 
by měly putovat do tiskárny. Zaznamenala jsem, že se 
to už opravdu několikrát stalo. Ve většině případů se 
však noviny dostanou do tisku mnohem později. 

kruh se uzavírá
Ve středu jsou noviny vytištěné a balíky s nimi se během 
středy rozvážejí na jednotlivé pošty, aby je ve čtvrtek 
mohly pošťačky roznášet do  schránek. My si pár 
čerstvých kousků odnášíme z redakční rady, abychom 
v nich našli pár chyb a viděli, co příště uděláme jinak. 
Z redakční rady odcházíme rychle a se slovy: „Já to 
příští vydání nestíhám…“. 

Lucie Smolková,
redaktorka Našeho REGIONU

vejšlaP Povodím 
mratínského Potoka

Srdečně Vás zveme na jubilejní  
15. pochod, který bude trochu jiný,  

než jste byli zvyklí.
Půjde se 8. 5. 2010 z Líbeznic 
do Brandýsa nad Labem, kde 

na účastníky bude čekat netradiční 
překvapení.

Podrobnosti naleznete začátkem dubna  
na webové stránce 

www.Pochod.unas.cz
Za všechny pořadatele 

Obecní knihovna Líbeznice

inzerce
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1. místo za masku Pippi získala Hanička Vítová.

Lucie Smolková


