
Pomoc Psímu útulku

Sezóna „fesťáků“ je v plném proudu, ale 
my se pojďme ohlédnout za prvním roč-
níkem Mammutfestu Líbeznice 2010. 
Nejsem již ve věku, kdy bych s batůž-
kem obrážel letní hudební festivaly, ale 
pomalu se připravuji na čas, kdy na ně 
začnou vyrážet moje dcery. Trochu 
s nedůvěrou jsem zjara přijal informaci, 
že v Líbeznicích bude v červnu hudební 
festival.  Vybavily se mi hory kelímků 
od piva, dunivý zvuk techna a spousta 
excesů provázejících akce tohoto druhu. 
Plný nejistoty i zvědavosti jsem proto 
v sobotu šestadvacátého června odpo-
ledne vyrazil do „ Areálu“ na  první 
hudební  produkci . Místo dunění 
sound systému mě přivítala téměř až 
ospalá nálada slunečného odpoledne. 
Na  loučce byl kolotoč pro nejmenší, 
party stany se židličkami a dokonce 
čajovna, kde si mohl zájemce kromě 
teplého i  studeného nápoje zakouřit 
vodní dýmku. Vzhledem k probíhající 
poslední zvukové zkoušce jsem se vydal 
prozkoumat stánky s  občerstvením. 
Nechybělo naprosto nic - od pečených 
klobás, grilované šunky, hranolek až 
po čerstvé koláče. Vzhledem k počasí 
jsem vyrazil ke stánku s pivem. Tam mě 
čekala v tu chvíli až absurdní informace 

– zamrzla pípa! To nám to pěkně začíná, 
problesklo mi hlavou. Nicméně pořada-
telé situaci řešili briskně a než namon-
tovali pípu novou, ochutnal jsem mojito 
ze stánku s míchanými nápoji. Skoro 
jako v La Bodegitě, jen proboha, bar-
mane, mojito se míchá, neprotřepává!  
A už tady máme ostrý nástup v podobě 
stoner rockové kapely Layno. Probudili 
spolehlivě všechny včetně těch, kteří 
stihli nějaké to pivko, dříve než zamrzla 
pípa. Nasazení muzikantů je obrovské 
a vyvažuje i ke konci odcházející hlas 
frontmana kapely. Druhé uskupení 
El - Gaučo, zástupce world music-ska, 
mnohem lépe koresponduje s pohodo-

vou odpolední náladou. Podupávat si 
začínají i ti, kterým artróza znemožňuje 
normální pohyb. Oceňuji, že pořadatelé 
dali prostor i  tanečním vystoupením 
v podání street dance kapely POCKUS. 
Děvčata to rozhodně neměla na nerov-
ném travnatém povrchu jednoduché. 
I  když původně jsem se šel podívat 
na festival jen na chvíli, příjemná, nenu-
cená komorní atmosféra začínala stále 
více relativizovat moje další povin-
nosti. Nálada navíc postupně gradovala 
a měnilo se i obecenstvo. S blížícím se 
soumrakem odcházely rodinky s men-
šími dětmi a sedící či ležící návštěvníci se 
přesouvali do taneční zóny pod pódium. 
V průběhu odpoledne bavily hosty s vel-
kým ohlasem kapely PITOCHA či Jet8. 
Závěr hudební produkce patřil skupině 
Sek jsi bonbónky z Lysé nad Labem, 
která hraje hudební styl funk-ska. 
Rozpumpované obecenstvo odmítalo 
před půlnocí uvěřit, že je opravdu konec. 
Tečkou festivalu byla fireshow, při které 
ohnivé ženy i muži vytvářeli plameny 
bizarní obrazce či plivali oheň tak, že 
jsem si začal dělat starosti o vetchou 
skautskou klubovnu. První Mammutfest  
je rozhodně skvělým počinem, který, 
doufám, povede k jeho zakotvení coby 
pravidelné akce v kulturním kalendáři 
Líbeznic. Rozhodně má potenciál vypl-
nit žánrový prostor mezi již tradičním 
posvícením a  vánočními adventními 
koncerty. Je těžké cokoliv pořadate-
lům vytknout. I přesto, že se jednalo 
o první ročník, svou úlohu zvládli, a to 
jak po stránce hudební dramaturgie, tak 
i zajištění občerstvení či pořadatelské 
služby.  Snad jen, mohli by pro příští 
ročník nechat vyrobit trička nejen pro 
organizační tým, ale v nějaké modifi-
kaci i pro návštěvníky festivalu, kteří si 
kromě zážitků rádi odvezou i suvenýr.

Petr Zaremba
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Popadli jsme výtěžek ze stánku s občerstvením z akcí Dětský 
den a Mammut fest a vyrazili jsme ho proměnit za laskominy 
pro pejsky ze záchytné stanice LARY v Hovorčovicích. 
Na  seznamu stálo: 10 pytlů granulí, 3 krabice piškotů, 
6 balení konzerv po 6 kusech, tyčky, kostičky.

Každý rok v  červenci probíhá odečet stavu plynoměrů. 
Pracovnice Pražské plynárenské a.s., která letos odečet prová-
děla, žádá všechny obyvatele, aby před dvířka hlavního uzávěru 
nesázeli stromky ani keře, není vhodné ani nechat porůst dvířka 
popínavými rostlinami, protože v případě havárie, požáru nebo 
odečtu stavu není možno dvířka bez problémů otevřít. Také, 
prosím, parkujte tak, aby bylo vždy možné dvířka hlavního uzá-
věru otevřít.

Děkujeme.

VýzVa

Jakkoli to zní závratně, pejskům to vystačí maximálně na 7 dní. 
Pokud budete chtít pejsky vidět na vlastní oči, podívejte se na  
www.odchyt-lary.estranky.cz.

pokračování článku ze str. 4
SkautSké komuNitNí a rodiNNé ceNtrum WiLLi aNeb Nová SkautSká kLubovNa



Vážení občané,

v  uplynulém období proběhlo výběrové řízení 
na veřejnou zakázku výstavby nového pavilonu 
mateřské školy pro 25 dětí a školní družiny, rov-
něž pro 25 dětí. Zastupitelstvo následně rozhodlo 
o uzavření smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku 
s vítězem výběrového řízení, kterým se stala spo-
lečnost WAREX, s.r.o. Stavba by měla být podle 
smlouvy zahájena v srpnu a ukončena koncem října 
tohoto roku, což by umožnilo ještě v tomto roce 
přijmout do mateřské školy část (25 dětí) z těch, 
na které se nedostalo při jarním zápisu. Přízemní 
bezbariérová stavba nových tříd školky a družiny 
nebude probíhat „na zelené louce“, ale nahradí sta-
rou nevyhovující a nevyužívanou přízemní  budovu 
školních dílen přímo naproti stávající budově mateř-
ské školy. Cena stavby bude 6 mil. Kč + DPH 
Zastupitelstvo  na svém zasedání také deklarovalo, 
že obec bude mít stále připraveny  vlastní zdroje 
na dostavbu kanalizace, neboť je dosud platná naše 
žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR. 
Obec také využila jednu z posledních možností 
požádat o dotaci na zateplení budovy ZŠ. V čer-
venci byla vypsána mimořádná výzva SFŽP, kde 
byla do této oblasti přesunuta část zdrojů z pro-
gramu ”Zelená úsporám“.
Na posledním zasedání zastupitelstva obce se také 
řešil další postup rekonstrukce místních komuni-
kací. V roce 2001 si obec nechala zpracovat projekt 
celkem na 8 místních komunikací, které postupně 
a vždy s pomocí různých dotačních titulů reali-

zovala. Poslední, dosud neuskutečněný projekt se 
týká ulice Sportovní, ústící do ulice Hovorčovické.  
Ten je tedy nyní na řadě jako první. Nově zvolené 
zastupitelstvo pak bude čekat nutnost vypracování 
projektů na rekonstrukci dalších místních komu-
nikací, nejprve těch, kde je již uložena kanalizace 
a další inženýrské sítě (Školská, Severní) a postupně, 
po dokončení kanalizace, všech zbývajících s nevy-
hovujícím povrchem.Jak již jistě víte, ve dnech 15. 
a 16. října proběhnou volby do zastupitelstev obcí. 
Současně proběhne i volba části senátorů,  která se 
týká i naší obce. Přeji vám všem šťastnou ruku při 
výběru nového zastupitelstva, které bude rozhodo-
vat o dalším vývoji naší obce. Toto zastupitelstvo 
si zvolí ze svého středu také nového starostu. Rád 
bych alespoň touto cestou poděkoval všem, kteří 
mne volili a  podporovali po celých dvacet let, kdy 
jsem ve funkci starosty pracoval. Těm, kteří měli 
pocit, že se obec nerozvíjí podle jejich představ, pak 
přeji,  aby alespoň v budoucím období byli spoko-
jeni. Je dvacet let krátká nebo dlouhá doba?Jen pro 
osvěžení paměti: V roce 1990 byla v Líbeznicích 
jedna (často porouchaná) telefonní budka a jen asi 
desítka domácností měla možnost si z domova zate-
lefonovat.  Existovala jen jedna „dešťová“ kanalizační 
stoka ústící do potoka, kam tekly hlavně splašky 
od těch, kteří měli to štěstí a mohli se tam „na černo“ 
napojit. Projekt kanalizace Líbeznic byl přitom 
hotový již od roku 1948.  Neexistovala žádná čis-
tírna odpadních vod. Dnes je odkanalizováno 85 % 
obyvatel obce a všechna voda z odkanalizované 
oblasti je čištěna. Ti, kdo tehdy vařili na plynu, 

čekali každý týden před 
obecním úřadem, až 
přivezou propan-buta-
nové láhve. Neexistoval 
rozvod plynu, v  zimě 
se prakticky kvůli kouři 
nedalo vyvětrat. Jen škola spotřebovala 190 tun 
hnědého uhlí za rok. Vodovod neměla ani polovina 
obyvatel. V místech dnešního parku za samoob-
sluhou bylo neosvětlené, rozbahněné a rozježděné 
prostranství, podobně vypadalo okolí stavby zdra-
votního střediska. Obyvatelé ulic Karla Hynka 
Máchy, části Lánské, ulic Na Tabuli, Východní, 
Na Chrupavce, Pod Školou a dalších si jistě pama-
tují, jak u nich vypadal povrch vozovek,  když na jaře 
roztál sníh. V několika ulicích bohužel ještě i dnes… 
Na  druhé straně: nebyla potřeba obecní poli-
cie, lidé se k  sobě chovali ohleduplněji a  více 
si navzájem pomáhali,  obec nebyla tolik zasa-
žena tranzitní dopravou, v areálu zdraví se více 
sportovalo než popíjelo, lidé, kteří tehdy bydleli 
na okraji obce, jsou nyní uvnitř zástavby, budova 
obecního úřadu byla méně zchátralá než dnes….  
Již předem přeji novým členům zastupitelstva 
a zejména novému starostovi hodně štěstí a úspěchů.  
 
Vám všem pak přeji krásný zbytek letošního léta, 
hezké prázdniny a pro ty, kdo ještě nebyli na dovo-
lené, také příjemnou dovolenou.
Přeji Vám hodně zdraví a pohody.

Otakar Hlavín

Z činnosti oP 
za první pololetí roku 2010

Obecní policie Líbeznice  udělila 143 
blokových pokut, z čehož bylo 101 udě-
leno za překročení povolené rychlosti 
v obci a 42 přestupků ostatních, 5 pře-
stupků bylo postoupeno místně přísluš-
nému úřadu k správnímu řízení. V 16 
případech Obecní policie usměrňovala 
dopravu při dopravních nehodách. Dále 
bylo odchyceno 23 volně pobíhajících 
psů a 5 hledaných osob bylo předve-
deno na PČR. Obecní policii se za výše 

uvedené období  podařilo zadržet 4 
pachatele různých trestných činů, 
kdy se v  jednom případě jednalo 
o pachatele vloupání do rodinného 
domu v obci Hovorčovice, v dalším 
případě byl zadržen řidič vozidla, 
který se dopustil trestného činu 
maření výkonu úředního rozhodnutí. 
Ve třetím případě se jednalo o mla-
díky, kteří se dopustili trestného činu 
výtržnictví. V  posledním případě 
byl zadržen pachatel trestného činu 
poškozování cizí věci, který pomalo-

sloVo starosty

obecní Policie líbeznice informuje:

líbeznický stolní tenis: loňská Velmi úsPěšná sezóna PokračoVala i letos 
– konečným 5. místem Ve 3. celostátní lize!!

zápasy v r p body

1. Slavoj Ústí nad Labem B 22 17 3 2 59

2. TJ Šanov A 22 16 1 5 55

3. SKST Liberec D 22 15 2 5 54

4. KST Jirkov A 22 14 1 7 51

5. SOKOL Líbeznice A 22 12 2 8 48

6. Jablonec nad Nisou B 22 11 2 9 46

7. Baník Most B 22 11 0 11 44

8. Lokomotiva Č. Lípa A 22 7 4 11 40

9. Baník Chomutov A 22 6 3 13 37

10. TTC Kladno A 22 7 1 14 37

11. Batesta Chodov A 22 4 1 17 31

12. TJ Ostrov A 22 1 2 19 26

pokračování na vedlejší straně...

V loňském letním čísle Zpravodaje byl otištěn článek o historickém úspěchu 
našeho stolního tenisu – postupu A-družstva ze Středočeské divize – nejvyšší 
soutěže kraje - do 3. celostátní ligy.  Po odehrání soutěže můžeme konstatovat, 
že naše mužstvo reprezentovalo obec způsobem, který neočekávali ani největší 
optimisté a skalní příznivci! 
Jako nováček 3. ligy a jediné vesnické družstvo soutěže mělo mužstvo 
za cíl pokusit se hrát v klidných vodách středu tabulky. to se však hned 
na počátku příliš nedařilo, neboť vývoj poznamenala nešťastná prohra 10:8 
o pouhé 2 míčky v úvodním zápase v České Lípě. Po sedmi odehraných 
kolech mělo mužstvo jen jednu výhru a jednu remízu a nacházelo se ve sku-
pině  sestupem ohrožených mužstev.
Počátek listopadu však přinesl obrat jako mávnutím kouzelného proutku, když 
mužstvo zvítězilo ve všech zbývajících zápasech podzimu a třešničkou na dortě 
bylo završení poloviny soutěže vítězstvím nad Slavojem Ústí nad Labem, do té 
doby neporaženým vedoucím mužstvem soutěže. 
Obrovským přínosem pro náš oddíl byla hra dříve extraligového hráče Václava 
Kramla z Mostu, který spolu s Janem Eschnerem (dříve prvoligová Sparta 
Praha) prohráli jen minimum zápasů. Velmi milým překvapením byly výsledky 
Petra Kaly, který se pohyboval téměř celou sezónu na úrovní téměř 60% vítěz-
ných utkání. Ostatní tři hráči – Petr Janíček, Tomáš Juklík a jediný odchovanec 
oddílu v A- družstvu Jan Vondráš - hráli se střídavými úspěchy. Ve druhé polo-
vině soutěže hrálo již mužstvo klidněji a s přehledem uhájilo 5. místo tabulky. 
Do příští sezóny vzhledem k ukončení činnosti hráče Jana Eschnera přestu-
puje do našeho oddílu Lukáš Rochowanski z Elizzy Praha, zkušený hráč 
s druholigovými zkušenostmi. Trochu zklamáním byl nízký zájem domácích 
diváků o velmi kvalitní utkání. Paradoxem je, že v loňské sezóně v divizi jich 

chodilo mnohem více. Věříme, že se na novou sezónu jejich počet opět zvýší  
a těšíme se na jejich podporu při podzimních ligových bojích. Také B-družstvo 
podávalo v Krajském přeboru II. třídy velmi dobré výkony a soutěž ukončilo 
v klidných vodách středu tabulky. Zde byla velkým přínosem výpomoc Petra 
Kaly z A- družstva, který v domácích zápasech za B- tým nastupoval.

Tabulka soutěže 3.ligy skupina B po 22. kole
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nynější noVý kostel

val zeď garáže v u lici Karla Hynka Máchy. 
Doba prázdnin a dovolených je již ve své druhé 
polovině a Obecní policie řeší jako každoročně 
v tomto období bezprizorní skupinky místních 
mladistvých, kteří se zejména v nočních hodi-
nách pohybují po obci a pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek ruší noční klid 
nebo demolují obecní a  soukromý majetek. 
V  posledním případě se skupinka podnapi-
lých mladíků a děvčat posilněných alkoholem 
vydala kolem 02.30 hod. ulicí Mělnickou, kde 
u prodejny potravin Flop vysypali kontejner 
na odpadky a následně zde rušili noční klid hla-

sitým křikem. Z pohledu policie běžný přestupek 
proti veřejnému pořádku, který lze řešit domlu-
vou nebo uložením blokové pokuty do 1 000 Kč. 
Těchto přestupků řeší Obecní policie několik 
do měsíce. V tomto případě, kdy strážník řešil 
výše uvedený přestupek, se na místo dostavil 
rodič zúčastněné mladistvé osoby, který začal 
verbálně napadat strážníka a tvrdil o něm, že 
nemá právo na  kontrolu občanských prů-
kazů osob, které narušují veřejný pořádek. 
Doporučoval ostatním, aby se se strážníkem vůbec 
nebavili a podobně. I přes výše uvedené, strážník 
na místě zákrok dokončil, byla zjištěna totož-

nost všech zúčastněných 
a udělena bloková pokuta 
za přestupek proti veřej-
nému pořádku. Mladiství 
způsobený nepořádek 
uklidili. Na  výše uvede-
ném případě je alarmující 
přístup některých rodičů, kte-
rým nevadí, že jejich sotva zle-
tilé děti konzumují alkohol, omamné 
a psychotropní látky a následně porušují zákon.

Rudolf Sedlák, velitel Obecní policie Líbeznice

Osmnáctého dne měsíce bouří se sešlo u táborového ohně u břehů řeky 
Ploučnice devět indiánských rodů, aby zde společně a v míru týden žilo 
a lovilo. Poklidný táborový život však narušila hned druhý den neobvyklá 
událost. Při společném sběru dříví byla totiž objevena mezi kořeny vyvráce-
ného stromu podivná starobylá schránka obsahující záhadnou hůlku a šoku-
jící poselství dávno již mrtvého muže. Podle něj se někde v okolních lesích 
nalézá poklad nesmírné hodnoty, k jehož objevení je potřeba velkého důvtipu 
a odvahy.
Mladí potomci zúčastněných rodů pod vedením slovutného náčelníka 
Rysího Drápu dali tedy hlavy dohromady a rozhodli se, že poklad stůj co stůj 
naleznou. Na základě postupně získaných indicií se jim tak podařilo u slav-
nostního ohně vyvolat mocného šamana Vakapana, který přislíbil, že jim 
pomůže tajemný úkryt pokladu odhalit. A skutečně, od té doby se zjevoval 
pravidelně a přinášel různé, více či méně záhadné předměty vedoucí k nale-
zení pokladu. Malí indiáni tak třeba putovali nocí za vychytralým Starým 
Lišákem, aby s ním směnili nádherné oranžové slzy Pomerančové víly, nebo 
brodili řeku a putovali na koni do skal hledat jakýsi tajemný dopis.
Tábor také zastihla menší pohroma,  když Stařešinové oznámili, že se pováž-
livě ztenčují zásoby jídla. Nezbylo tedy nic jiného než vyrobit luky a šípy 
a pod vedením náčelníka se vypravit na lov. Sám velký Manitou stál tehdy 
na straně kmene, neboť po napínavém pronásledování se podařilo ulovit 
ohromného kance a uspořádat velikou hostinu.
Po zdolání všech možných i nemožných překážek bylo stále jasnější, že 
poklad je nadosah. Bylo nutné již jen rozluštit tajemný dopis nalezený ve ska-
lách. To se nakonec podařilo indiánu Velkému Šmodrchovi a potom už hurá 
na poklad! Za pomoci mapy získané předtím od Vakapana vykopali naši indi-
áni v nedalekém lese lety velmi zašlý balíček, který ukrýval opravdové skvosty: 
drahé kameny – slzy Pomerančové Víly a nádherné indiánské amulety. 
Radost v táboře neznala mezí. Tehdy ještě naposled přitančil Vakapan a pro-

mluvil ke shromáždění slovy, která vehnala slzy do očí i mnohým dospělým. 
Na závěr ještě začaroval amulety z pokladu a lapače zlých snů, které si indiáni 
ve volných chvilkách života v táboře vyrobili. Jejich kouzelná moc tak bude 
všechny rudé bratry navždy ochraňovat.
Nyní jsou již všechny indiánské rody z našeho příběhu zpět ve svých tábo-
rech. Jejich životy však již nikdy nebudou stejné jako předtím. Příběh krás-
ného společného táborového života, dobrodružství a velkého přátelství 
zůstane totiž navždy zapsán v jejich srdcích. 

O táboru oddílu rodinného skautingu Tornádo 18.–25. 7. 2010
napsala Pavla Zarembová

o jeDnom VelkÉm inDiánskÉm DobroDruŽstVí

OBECNÍ POLICIE LÍBEZNICE INFORMUJE... pokračování článku ze str. 2

Trvalým zaniknutím fary hovorčovické a poko-
měřické po válce třicetileté, přidělením pak 
farností těch k faře líbeznické stal se dosavadní 
kostel zdejší nedostatečným a pomýšleno proto 
na stavbu chrámu nového, rozsáhlejšího. Doba 
stavbě této nejpříznivější nastala za cís. Josefa II., 
kdy mnoho krásných kostelů, zejména v Praze, 
bylo zrušeno a jichž vnitřní zařízení za laciný 
peníz prodáváno. Z jara r. 1788 počato s bourá-
ním starého chrámu a již 1. května téhož roku 
posvěcen základní kámen světícím biskupem 
Erasm. Kriegerem u  přítomnosti Fridricha 
a Josefa hr. z Nostic. Patronem byl tehdy Frant. 
Ant. hr. z Nostic, nejvyšší purkrabí a president 
c.k.gubernia, pán umění milovný. Do základu, 
do kamene zazděného za hlavním oltářem, dána 
pergamenová listina, na níž vypsány přípravy  
k stavbě a plány kostela. Stavbu řídil zednický 
mistr Matěj Kinzel, zámečnickou práci uměle 
provedl Matěj Eim z Měšic č. 27, kamenickou 
dvorní kameník Koller z Prahy, klempířskou 
dvor. klempíř Vít Mayer z Prahy. Práce tesařská 
provedena za dozoru Jos. Langa z Prahy. Učitel 
zdejší, Frant. Renner, vedl účty o stavbě. Stavba 
a úplné zařízení stály 22.839 zl 48kr 3den. Nový 
chrám zbudován dále na jih od kostela starého 
na místě vyvýšeném. Stavba provedena ve slohu 
barokním, jenž tou dobou právě panoval. Je 
to budova rozsáhlá; délka lodi je 25 m, šířka 
16 m. Na straně západní tvoří průčelí vysoká 
věž, v které se nalézá hlavní vchod do kostela; 
po obou stranách lodi jsou jiné dva vchody. 
Hlavní dvéře jsou vysoké, ozdobné silným 
plechem pobité a opatřené letopočtem 1793. 

V lodi jsou po každé straně tři vysoká 
okna; mezi nimi nacházejí se dvojité 
pilastry s jonskými hlavicemi a na nich 
ozdobné kladí, nesoucí dvojitý oblouk, 
jenž vzhůru po  klenbě na  protější 
stranu se nese. Těmi oblouky rozdělena 
je klenba na tři veliká pole, ozdobená 
malbami, představujícími tré předních 
podobenství Kristových: Při presby-
táři „rozsévač a semeno“, uprostřed „ 
dobrý pastýř“, při choru „marnotratný 
syn“. Lunety nad okny ozdobeny jsou 
malbami sienovými, jichž látka vzata 
rovněž z  podobenství Kristových. 
M a l b y  t y  p r o v e d l  S c h a c h t e r 
z Prahy za 100 zl. Klenba lodi chrá-
mové je jen napodobena z  prken. 
Nad presbytářem, osvětleným dvěma 
okny, klene se kaple, na které vyob-
razen patron chrámu, sv. Martin, an 
chuďasovi část svého pláště podává. 
Presbytář má podobu obdélníka, 
jehož východní úhly šikmo uťaty jsou; 
od lodi dělí jej velmi uměle pracovaná 
mřížka z červeného mramoru, pochá-
zející z latinské kaple Jesuitů v Praze. 
V  chrámu jsou mimo hlavní oltář, 
dva postranní; jeden v  levo, druhý 
v pravo v rohu lodi. Všecky tři jsou 
celé z mramoru. Obraz hlavního oltáře 
v pozlaceném rámci představuje sv. 
Martina; vyobrazen tu ve skvostném 
rouše biskupském, s mitrou na hlavě 
a berlou v pravici, jak žebráku polona-
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Skautské středisko „WILLI“ Líbeznice využívá 
pro svoji pravidelnou činnost klubovnu, umís-
těnou v „Areálu zdraví“, naproti dětskému hřišti. 
Klubovnu si členové sami v roce 1968 postavili, 
ale v roce 1970 byla organizace násilně zrušena 
a klubovna přešla do vlastnictví obce. Od roku 
1990 ji opět využívá Junák, ale již pouze v pro-
nájmu, klubovna zůstala ve  vlastnictví obce. 
Budova je nyní bohužel ve velmi špatném tech-
nickém stavu – dřevo je nakažené červoto-
čem, stěny nejsou zateplené, takže v zimě nelze 
budovu vytopit a  na  sociálním zařízení teče 
pouze užitková voda, která se musí při silnějších 
mrazech vypínat. Již několik let řeší naše stře-
disko tento problém. Zároveň s nárůstem členů 
za poslední roky nám nestačí klubovna ani kapa-
citně. Původní snahou bylo provést rekonstrukci 
klubovny a její rozšíření (zvýšení a využití pod-
kroví). V roce 2007 jsme si nechali zpracovat stu-
dii nové klubovny pro rekonstrukci. Chtěli jsme 
žádat o dotaci Ministerstvo školství (MŠMT) 
přes Ústředí Junáka. Bohužel v tom roce změ-
nili podmínky dotace a my jsme žádost nemohli 
podat. Dále jsme řešili problém, pokud klubovnu 

skautskÉ komunitní a roDinnÉ centrum Willi aneb noVá skautská kluboVna

hému chléb podává. Obraz pořízen sbírkou a vymalován 
akad. malířem Roubalíkem před generál. visitací r. 1881. 
Před tím byl zde obraz „Narození Páně“ od Kvirina Jahna 
z r. 1764. S každé strany obrazu stojí dva krásné sloupy 
s pozlacenými hlavicemi korintskými. Nad obrazem je 
prostor vyplněný zrcadlovými tabulemi; uprostřed spat-
řiti lze monogram IHS, od něhož vybíhají zlaté paprsky 
na všecky strany. Po každé straně oltáře je cherub a ale-
gorická socha. Tento oltář ještě s  jedním podobným 
byl objednán pro kostel rokycanský; Rokycanští však 
pro oltář nejeli a tu jeden z nich prodán do Líbeznic. 
Na straně evangelijní, vedle dveří do sakristie, jest oltá-
řík sloužící za kredenc; stojí na něm zasklená skříňka se 
sochou Panny Marie a nad ní visí obraz Bohorodičky. 
Oltářík pochází z kostela pakoměřického, čemuž svědčí 
nápis na altaje portatile, psaný rukou Paroubkovou. 
Vlevo v lodi je oltář P.Marie od Jos. Scheivla; byl kou-
pen za 228 zl a posvěcen 16. června 1871. Dříve tu byl 
obraz „Pěti ran Kristových“. Po obou stranách obrazu 
jsou kroucené sloupy. Téže podoby jest i druhý postranní 
oltář; krásný obraz jeho představuje Spasitele umírají-
cího na kříži. Obraz připisuje se Škrétovi, také se vydává 
za práci malíře Ant. Hannota z konce 17. stol. Na něj 
prý přimaloval Brandl dvě postavy a Kvirin Jahn očistec. 
Oba postranní oltáře pocházejí ze zrušeného kostela sv. 
Michala v Praze. Na tabernakulích obou oltářů umís-
těny jsou reliquiaře  podoby rakviček, na jednou vidíme 
sošku sv. Jana Nepomuckého, na druhém sv. Ludmily. 
Reliquiaře obsahují ostatky těchto svatých.
Velmi skvostná kazatelna pochází z kaple sv. Anny při 
klášteře Minoritů u sv. Jakuba v Starém městě praž. 
a stála 60 zl a půl sudu piva. Dubové lavice v lodi jsou 
ozdobně vyřezávány; bývaly v  kostele Uršulinském 
na Hradčanech; odtud jsou též dvě pěkné dubové zpo-

vědnice pod chorem. Dvě mramorové kropenky pochá-
zejí z kostela Paulanského sv. Salvatora v Praze. Dlažba 
chrámu vzata z kostela Dominikánek sv. Maří Magdaleny 
v Menším městě praž. a stála 566 zl 33 kr. Velkých dlaž-
diček je 757, malých 753; nedostalo se jich i musela část 
chrámu pod chorem vydlážděna býti pískovcem. 
Velké dvoukřídlé varhany získány z Uršulinského kos-
tela na Hradčanech; jsouce sešlé ustoupily asi před 27 
lety stroji novému. – Po stranách presbytáře přistavěna 
na sev. straně sakristie, na jižní kostnice. Po celé budově 
spatřujeme ozdobné římsy.
Cibulovitá, měděná báň na věži a kříž pocházejí s kostela 
sv. Michala (nyní skladiště H. Fuchse v Melantrichově 
ulici.), odkudž koupeny za 150 zl a zde dne 27. května 
1790 vyzdviženy. Do báně vložena latinská listina toho 
obsahu:“Ve jménu nejsv. Trojice O.S. a D. sv. pátou 
neděli po pentecoste (27. května 1790) upevněna jest 
na věži líbeznického kostela báň a kříž Matějem Šílou, 
tesařem z  Líbeznic a  koupena s  věže sv. Michala“. 
Upevnění báně a kříže stálo 4 zl. Stalo se tak u pří-
tomnosti Její Excelence hr. Alžběty z Nostic, manželky 
patronovy. Hromosvod na věži byl prvním v Čechách 
na kostele. (První budova vůbec, hromosvodem opat-
řená, v  Čechách byl měřický zámek.) Hromosvod 
na kostele zřídil dle farní pamět. knihy Ant. Renner, 
profesor mechaniky a j. vědomostí na normální škole 
v Praze, bratr tehdejšího učitele líbeznického, Frant. 
Rennera. Schaller uvádí za zhotovitele hromosvodu 
Tadeáše Klinkoše, profesora. Druhý hromosvod upev-
něn je nad presbytářem vedle kříže; kříž býval na kos-
tele Dominikánek sv. Maří Magdalény a daroval jej sem 
kanovník z Bubna.
Loď chrámová jakož i presbytář kryty jsou vysokou 
sedlovou střechou taškovou. Hodiny pořízeny r. 1796 

za 369 zl 49 kr; právě za sto let (1896) koupeny nové 
za 600 zl ze sbírky některých občanů líbeznických.
Ve věži jsou 4 (!) zvony. Největší má v průměru 94 cm 
a nese tento nápis: GLORIA IN EXCELSIS DEO 
ANNO DOMINI MDCLXXVI  (1676). Druhý zvon 
má 78 cm a čteme na něm: IOHANN HERTWIG 
DES HEILIGEN ROM. REICH GRAFFEN VON 
NOSTITZ. Znak hrabat z Nosticů. ELEONORA 
MARIA GRAEFIN VON NOSTITZ GEBORENE 
POPLIN VON LOBKOWITZ. Znak Lobkoviců. 
HLAS PANIE WOLAGICZY BLVDNE DVSSE 
K  SPASENIE ZBVZVGE GEMVŽTO SLAWA 
NA WISOSTECH OD POCZATKV NA WIEKY 
WIEKVW. – GOSS MICH NIKOLAVS LÖW IN 
PRAG ANNO 1663. – Z těchto dvou velkých zvonů 
byl jeden za světové války odvlečen. Třetí zvon „polední-
ček“, v průměru 29 cm a „umíráček“, téhož rozměru. Tento 
poslední věnoval r. 1756 Samuel Felix, hejtman pakomě-
řický; je na něm obraz sv. P. Barbory  následující chrono-
graf: SAMVEL FELIX  CIAPITANEVS BACO ET 
ROSINA VXOR EWS PRO A CONISANTIBVS 
DONARVNT. 
Náklad na stavbu kostela: Řemeslníkům 9151 zl 58 kr, 
materiál 8691 zl 12 kr, dovoz 3448.37, hodiny 369.49, 
mramorová mřížka 104.-, 3 mramor. oltáře 512.26, 
různá vydání 561.45, úhrnem 22.839 zl 47 kr konv. m. 
Jednotlivě bylo vyplaceno: zedníkům 2815 zl 53 kr, tesa-
řům 1791.54, pokrývačům 161.15, přidavačům 1381.19, 
dráteníkům 11.-, koláři 38.39, zámečníkům 621.42, 
truhláři 378.14, varhanáři 291.24, sochaři 171.44, pozla-
covači 282.41, malíři 100.- sklenáři 114.08, kameníkům 
315.41,bednáři 29.51, klempíři 196.- řemenáři12.50, 
nádobí 57.52.

Dobová citace z líbeznické kroniky

já nejsem jeŽíšek, ale koŽíšek!
Letos je to již sedmý rok, kdy v  Líbeznicích 
existuje Divadlo kouzel, jediné kamenné diva-
dlo svého druhu u nás v České republice. I přes 
počáteční skeptické názory, kdy si všichni ťukali 
na čelo, že jsem se totálně zbláznil, když chci 
na malé obci za Prahou dělat divadlo, se projekt 
nakonec uskutečnil a diváci si k nám našli cestu. 
Díky patří celé řadě lidí, kteří mi s vlastní realizací 
pomáhali a v současné době především naší paní 
produkční Petře Pavlíkové, bez které by mi diva-
dlo spadlo na hlavu. Divadlo se myslím podařilo 
již trošku také mediálně vrýt do podvědomí lidí, 
kdy asociace spojení obce Líbeznice a Divadla 
kouzel pro naprosto nezainteresovaného začíná 
pomalu fungovat. Již šestým rokem uvádíme show 
pro celou rodinu Magická esa. Pro děti již máme 
čtyři různá představení Hra kouzel a  magie, 

S kouzly kolem světa, Škola kouzel a vloni měl 
premiéru náš vánoční speciál pro děti s názvem 
Kouzelné Vánoce aneb já nejsem Ježíšek ale 
Kožíšek! Aktuální program našeho divadla nalez-
nete vždy na www.divadlokouzel.cz. Vstupenky 
si diváci mohou zakoupit, vyjma pokladny diva-
dla, také každý den od 10:00 do 22:00 hodin 
v Restaurantu Katran, který se nachází přímo 
přes náměstí naproti divadlu.
Pro všechny, kteří mají rádi kouzla, v září vydáváme 
speciální DVD Škola kouzel a magie. Pokud se jed-
noduchá kouzla společně s námi naučíte, můžete 
příjemně pobavit přátele a zamotat jim hlavu. 
Velice zajímavé a poutavé obaly těchto DVD vyča-
rovalo líbeznické grafické studio Grafis – Radek 
Kraus, které pro naše divadlo již od počátku připra-
vuje veškeré propagační materiály. 

Vážení přátelé, těším se na vás 11. září, na již tra-
dičním sedmém Líbeznickém posvícení, které 
organizuje Kulturní výbor obce Líbeznice.

Pavel Kožíšek
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lÉto, lÉto jak má být...
Čas prázdnin a dovolených je v plném proudu. 
Líbezničtí baráčníci a zahrádkáři si udělali 
výlet do Zákup. Strávili jsme příjemné dopo-
ledne prohlídkou zámku, poté v hospůdce při 
dobrém obědě a družné zábavě s Báštěckými. 
Následovala prohlídka Zahradnického cen-
tra v Mlazicích, kde jsme zhlédli výstavu fuk-

sií a mnozí z nás si zakoupili pěkné květiny  
domů. Při zpáteční cestě jsme zastavili 
na Mělníku, kde jsme se občerstvili kávou 
a  pokochali se pohledem na  soutok Labe 
a Vltavy. Teď se někteří z nás těší do Baráčnické 
zotavovny v Černovicích u Tábora. Mnozí 
z nás tam jezdí již léta a vždy jsme spokojeni. 

Jedeme načerpat sílu na pečení koláčů na naše 
Líbeznické posvícení. Zahrádkáři opět při-
praví výstavu v zasedací místnosti OÚ, jistě se 
bude na co dívat, tak jako každý rok. Doufáme, 
že navštívíte tuto akci a podpoříte naší snahu. 

Věra Vörösová, syndička OB

Start 16. ročníku se bude konat v sobotu 17. 9. 2010 na hřišti v Líbeznicích. 
Trasa pro pěší povede směrem na kostelec nad lab. - lobkovice, pro cyklisty - Okoř a okolí. 

Bližší informace budou uveřejněny na webové stránce: WWW.PochoD.unas.cz
Na Vaši účast se těší organizátoři pochodu.

zrekonstruujeme, tak budeme chtít, aby nám 
vydržela co nejdéle hezká, upravená jako nová. 
Bohužel v současné situaci v „Areálu zdraví“ 
nelze udržet v „hezkém a nezničeném“ stavu nic! 
Vandalství se  rozmohlo v takovém měřítku, že 
jen těžko bychom novou klubovnu ochránili, 
pokud bychom jí neoplotili. Těžko pochopit, proč 
má někdo potřebu trhat prkna z budovy, která 
nikomu nepřekáží, rozbíjet kusy zdiva, o čmá-
rání po stěnách a odhazování odpadků a nedo-
palků před vchodem ani nemluvě. Protože jsme 
organizace, která má jako jeden z hlavních cílů 
výchovu mládeže, je v  takových podmínkách 
velmi těžké prosazovat pozitivní vliv na menší 
děti, které vidí okolo sebe své starší spolužáky, 
kteří jim pak jsou „vzorem“. Další komplikace 
vznikla nárůstem členské základy, která se nám 
od  roku 2003 zdvojnásobila. V  letošní roce 
máme již 120 řádně zaregistrovaných členů (dětí 
i dospělých) a prostory v současné klubovně jsou 
nedostačující. Řešíme to půjčováním náhradních 
prostor a schůzkami mimo klubovnu, ale je to 
jen nouzové řešení, dlouhodobě těžko udrži-
telné. Protože je klubovna je umístěna uprostřed 
„Areálu zdraví“ v místě, které nelze oplotit a ani 
budovu rozšířit, rozhodli jsme se po mnoha jed-
náních a zvažování různých variant postavit 
novou budovu na místě, které by bylo v dosahu 
„Areálu zdraví“ a oplotit by se dalo.  Po dohodě 

s obcí a se Základní školou bylo nalezeno nové 
místo v  jihovýchodní části parku u Základní 
školy. Nejprve jsme shromáždili všechny naše 
požadavky, jak by měla nová budova vypadat a co 
od ní očekáváme, poté jsme  za pomoci projek-
tantů a architektů dali dohromady nejprve studii, 
později i projekt nové klubovny. Základním před-
pokladem je, že to bude dostatečně velká a bez-
pečná budova. Zároveň bychom chtěli, aby slou-
žila nejen skautům, ale i ostatním líbeznickým 
spolkům a veřejnosti. Fungovalo by zde rodinné 
centrum pro maminky a tatínky na mateřské 
dovolené a jejich děti, další volnočasové aktivity 
pro děti (dle dotazníku z dětského dne je největší 
zájem o sportovní, umělecké, jazykové a tvůrčí 
kroužky). O víkendech by probíhaly skautské 
akce nebo akce pro veřejnost (např. vzdělávací 
kurzy, promítání, výstavy apod.)Výsledkem naší 
snahy je projekt nízkoenergetické bezbariérové 
dřevostavby pojmenovaný „Skautské komunitní 
a rodinné centrum WILLI“.  Budova bude umís-
těna na pozemek tak, aby se zachovala většina 
vzrostlé zeleně. Celý objekt bude oplocený, aby 
vznikla zároveň venkovní plocha pro hry a klid-
nější část pro slavnostní ohniště. Vlastní cent-
rum se bude skládat ze dvou budov vzájemně 
propojených vstupní halou. V levé větší budově 
bude sál a velká klubovna, oddělená mobilní příč-
kou, tak aby se mohl vytvořit velký sál pro větší 

akce. Na konci budovy bude sklad na sportovní 
vybavení. V pravé budově bude malá klubovna 
spojená s kuchyňkou a sociální zařízení zvlášť 
oddělené podle pohlaví a bezbariérové WC se 
sprchou a úklidová místnost. V menší budově 
bude sloužit podkroví jako sklad táborového 
materiálu. Odhad celkových nákladů na stavbu 
centra včetně přípojek, parkovací plochy, oplo-
cení a  vybavení a  vyhotovení projektů je cca 
6 500 000 Kč. V současné době máme hotový 
projekt, vydané stavební povolení a podanou 
žádost o dotaci z ROP Střední Čechy. Pokud 
dotaci získáme, bude činit 80% výdajů, zbylých 
20% musíme uhradit sami. Junák – středisko 
„WILLI“ Líbeznice je nezisková organizace, 
založená na dobrovolné práci svých členů a má 
trvalé příjmy jen z členských poplatků, dotací své 
nadřízené organizace a z příspěvků obce. Peníze 
na klubovnu bychom chtěli získat několika způ-
soby a jedním z nich je i veřejná sbírka, kterou 
budeme pořádat na  Líbeznickém Posvícení. 
Budeme moc rádi, pokud nám přispějete alespoň 
symbolickou částkou, vždyť centrum připravu-
jeme především pro líbeznické děti. Zároveň vás 
a vaše děti srdečně zveme na skautské soutěže 
v parku za obecním úřadem, které každoročně 
úspěšně na Líbeznickém posvícení organizujeme! 

SKaUTSKé KOMUNITNÍ a ROdINNé CENTRUM WILLI aNEB NOVá... pokračování článku ze str. 4

informace Pro PŘízniVce VejšlaPu PoVoDím  
mratínskÉho Potoka

inzerce

karate pro děti

Ing. Ivana Krausová, 
vedoucí skautského střediska

rajawali sakti 
oddíl tradičního karate pořádá  

kurzy karate pro děti ve  
škole jógy, bašť č. 180. 

TréNiNky každý páTek 17-18 h. 
a NeděLe 18-19 h. 

Zahájení od 3. září 2010
informace a přihlášky:

608703235,  
soebajo@volny.cz
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Hlídání
Hledáme spoleHlivou 

a milou cHůvu či 
náHradní BaBičku 

na Hlídání dvou děTí 
(4 a 6 leT) jedenkrát 

až dvakrát týdně 
v odpolednícH HodinácH 

(a častěji v případě 
nemoci). 

Zkušenost s Hlídáním 
dětí vítána. 

v případě Zájmu, prosím, 
volejte na číslo 

604251990. 

mísTo: líBeznice.

ŘímSkokatoLická farNoSt NabíZí  
k ProNáJmu Zahrady v LíbeZNicích, 

v areáLu fary a koSteLa
v areálu fary se jedná o tyto 

zahrady:
Parc. č. 124, výměra cca 242 m2

Parc. č. 125/1, výměra cca 100 m2

Parc. č. 126, výměra 874 m2

v areálu kostela se jedná o tyto 
zahrady:

Parc. č. 142, výměra 1 068 m2

Parc. č. 141/1, výměra 1 448 m2

Lze pronajmout i části zahrad.

kontaktní spojení 
 P. Jan Pata 

administrátor farnosti
724 530 528 
284 890 209
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