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Když jsme v roce 2003 pořádali první obnovený 
ročník Líbeznického posvícení, šli jsme do jeho pří-
pravy plni ideálů a předsevzetí. O tom, jaká bude 
tato akce za šest let, jsme v tu chvíli ani neuvažo-
vali. Uplynula zmíněná doba a letos již pořádáme 
sedmé posvícení. Jistě si vzpomenete na druhý 
ročník, který jsme spolupořádali s rádiem Blaník, 
které pozvedlo laťku oproti roku 2003 o hodně 
výše. Objevili se tu známé osobnosti – Pavel Bobek

a Ja ro s l a v  U h l í ř, 
program na pódiu 
byl po celou dobu 

akce, což první rok nebylo. Další ročníky už byly 
ve znamení „napodobování“ úspěchu tohoto dru-
hého posvícení. Začali jsme zvát známé osobnosti, 
abychom se tomu „Blanickému“ nejen vyrovnali, 
ale ho překonali, což se nám, myslím beze zbytku 
podařilo. Byli tu Stanislav Hložek, Luděk Sobota, 
Jakub Smolík, Roman Vojtek, Petra Janů, Jiří 
Krampol, Maxim Turbulenc a spousta dalších 
známých jmen. Posvícení se za toto období stalo 

nedílnou součástí kulturního života nejen v naší 
obci, ale také nejširšího okolí. Na úspěchy loň-
ských ročníků chceme navázat i letos a já již teď 
mohu říct, na co se můžete těšit. Samozřejmostí 
budou opět stánky s výrobky lidových řemesel, 
nejrůznější pouťové atrakce a opět známá jména – 
Petr Muk, Heidi Janků, Kamil E. Gott.
Úplnou novinkou bude druhé pódium – alterna-
tivní scéna, o které se zmiňuje Jan Demuth v samo-
statném článku. Proto přijďte 12. září od 13:00 
na Mírové náměstí, rozhodně se máte na co těšit.

Díky vstřícnosti líbeznického Kulturního 
výboru se na letošní posvícení podařilo 
dohodnout vytvoření druhé hudební 
scény. Především „mladá“ generace, 
z jejíchž řad se v minulých ročnících 
objevovaly reakce, že zaměření této akce 
ji svým charakterem trochu míjí, se tak 
může těšit na příjemné hudební zpest-
ření. Během zářijového sobotního odpo-
ledne se v parku (Na rybníčku) představí 
několik kapel různého žánrového zamě-
ření. Pozvání přijala například pražská  
indie-ronk’n’rollová formace „The Slots“. 
Ze zástupců world music přijede sestava 
z Lysé nad Labem „Sek Jsi Bombónky“. 
Dále dorazí i funky-jazzové uskupení 
nymburských „Subways“ a další. V blíz-

kosti scény bude navíc postaven stylový 
bar s dekoracemi a posezením. Okolí 
parku a pódia pak bude doplňovat něko-
lik tematických stánků a workshopů – 
mezi nimi například čajovna. Dále máme 
rozjednaný workshop s výukou žonglo-
vání a večerní fire-show či představení 
taneční formace „Roxton“ (z Czech Dance 
Organization), takže melodie linoucí 
se ze scény bude možno doplňovat dal-
šími aktivitami v jejím okolí. Kdyby 
měl někdo z Vás nějaké podnětné 
připomínky nebo se hodlal jinou for-
mou do realizace této části líbeznického 
posvícení zapojit, může nás kontakto-
vat na e-mail: posviceni09@gmail.com.  



LíbEZNICké dIvadLo kouZELNICkýM hRadEM

MatEřská škoLa Má Novou řEdItELku

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám předal nové 
informace, které se týkají naší obce:

1. Obchvat obce
Jak jste jistě zjistili z denního tisku a televizních 
zpravodajství, má stát kvůli současné ekonomické 
situaci velké problémy s financováním dopravních sta-
veb. Jednou z ohrožených staveb je i výstavba obchvatu 

Líbeznic na silnici I/9, zejména proto, že není spo-
lufinancována z prostředků EU, takže její případné 
zastavení by nezpůsobilo další sankce ze strany EU. 
Obec odeslala dopis panu ministru dopravy, jehož 
kopie obdržel též pan náměstek SFDI a ředitel ŘSD 
s uvedením všech důvodů, proč tuto stavbu nelze jen 
tak zastavit. Zatím nikdo nerozhodl o jejím zasta-
vení, ale dodavatel stavby nedostává již nějakou dobu 
zaplaceno za dílčí provedené práce (přestože z faktu-
rovaných částek musí odvádět státu DPH). Současná 
vláda zřejmě již nebude dělat žádná závažná politická 
rozhodnutí. Ta pravděpodobně počkají až na novou 
vládu, která vznikne z podzimních parlamentních 
voleb. Stavba zatím stále pokračuje, i když poněkud 
omezeným tempem.  

2. Rekonstrukce ČOV Líbeznice
Stavba je dokončena, zaplacena a uvedena pravo-
mocným rozhodnutím vodoprávního úřadu do zku-
šebního provozu, takže lze připojovat další domác-
nosti na kanalizaci. To se týká v případě původní 
zástavby zejména ulice Potoční, několika domků 
v blízkosti zastávky Líbeznice II ve směru do Prahy 
a dalších několika při výjezdu z obce směrem 
na Zdiby (po pravé straně). Týká se to samozřejmě 
i nové výstavby, takže někteří investoři již začali zasí-
lat na účet obce dohodnuté příspěvky, z nichž může 

obec následně splatit úvěr na vlastní zdroje.  Úvěr má 
obec od Českomoravské záruční a rozvojové banky, 
která poskytuje dotovaný úrok v přibližně poloviční 
sazbě než u komerčně poskytovaných úvěrů.  

3. Dostavba kanalizace
Bohužel jsme opět obdrželi negativní vyjádření 
k naší žádosti o dotaci  na dostavbu kanalizace, ten-
tokrát z Fondu životního prostředí Středočeského 
kraje. K naší lítosti opět musíme konstatovat, že 
dotace lze získat téměř na cokoliv, s výjimkou toho 
co obce potřebují ze všeho nejvíce. Můžeme jen 
doufat, že se jednou situace změní, ale při součas-
ném systému financování  si obce, přestože mají 
samosprávu a mohou si teoreticky stanovit pořadí 
priorit, vlastně nemohou o nejzávažnějších záleži-
tostech rozhodovat, neboť jim  daňové příjmy neu-
možňují investovat do vlastní infrastruktury a jsou 
tak odkázány na milost či nemilost poskytovatelů 
dotací. Důvod nepřidělení dotace se ani nedozvědí, 
neboť na dotace není právní nárok a je zcela na vůli 
poskytovatele, komu ji přidělí. Mohou to být i čistě 
politické důvody. Příprava a zpracování žádostí je 
přitom časově i finančně poměrně náročná a obec 
již zpracovala či nechala zpracovat od roku 2004, 
kdy jsme naposled obdrželi dotaci na kanalizaci 
od Středočeského kraje (oblast Školská, Na Mýtě, 
Měšická, K Makůvce, Severní),  žádosti z:
a) Operačního programu Infrastruktura – (neobdr-
želi jsme z důvodu velkého množství žádostí, žádost 
byla zařazena do zásobníku projektů, které je třeba 
přednostně řešit)
b) Dotačního programu Ministerstva zeměděl-
ství ČR (obdrželi jsme dotaci, zatím však pouze 
na rekonstrukci ČOV, žádost o kanalizaci je dále 
v běhu)

c) Programu rozvoje venkova – regionální odbor 
SZIF – zamítnuto z důvodu velkého počtu žádostí
d) Fondu životního prostředí Středočeského kraje – 
zamítnuto bez udání důvodu
Nepříjemným průvodním jevem nedokončené kana-
lizace je, že splašky ze staré zástavby bez kanali-
zace jsou často bez povolení vypouštěny do dešťové 
kanalizace ústící do potoka, což způsobuje nepří-
jemný zápach v okolí potoka, přestože nová čistírna 
odpadních vod pracuje nyní s velikou rezervou a čistí 
podle požadavků evropské směrnice.  Poté, co obec 
po zásahu kontrolních orgánů státu ztratila mož-
nost kontroly nad vyvážením splaškových jímek, je 
dokončení kanalizace  jediným systémovým řešením, 

které by tento histo-
rický nešvar beze zbytku 
odstranilo. Přitom již 
zbývá odkanalizovat jen 
asi 250 obyvatel, což 
je méně než 15% z cel-
kového počtu. Kvůli konfiguraci terénu a nutnosti 
vést kanalizaci z velké části pod silnicí první třídy 
jsou však náklady na jednoho připojeného obyvatele 
mnohem vyšší než ve všech předchozích etapách. 
Bez dotace  tuto dostavbu realizovat nelze. 
Občané si často myslí, že obec zbytečně realizuje jiné 
akce, než jsou ty nejdůležitější, ale výběr je prakticky 
takový, že buď neudělá vůbec nic a nebo alespoň to, 
na co se dotace právě přidělují, jak již jsem v minu-
losti informoval. 

4. Revitalizace historického jádra obce
Důvod realizace přímo navazuje na předchozí bod. 
Dotace je v tomto případě 92,5% z  celkové ceny 
a je z největší části financována z prostředků EU. 

Domnívám se, že i takové akce přispívají k dotváření 
celkového prostředí v obci a bylo by velice špatné 
tuto možnost nevyužít. První etapa již byla zapla-
cena z úvěrových prostředků. Po podání žádosti 
o proplacení dotačních prostředků a doložení všech 
potřebných dokumentů obdržela obec již na první 
etapu dotaci a celý úvěr uhradila. Stejně bude postu-
pováno i v druhé etapě.  

5. Zateplení obvodového pláště budovy 
Základní školy Líbeznice včetně výměny oken 
a vchodových dveří
Na tuto akci jsme se pokusili získat prostředky 
z dotačního titulu FROM Středočeského kraje. 
Žádost byla zamítnuta  a nyní se  znovu pokusíme 
získat prostředky, tentokrát  z Fondu životního pro-
středí. Důvodem pro podání žádosti jsou stále se 
zvyšující náklady na zemní plyn, který slouží k vytá-
pění budovy. V současné době je to již částka zhruba 
1 milion Kč ročně, což je polovina celkových pro-
vozních nákladů školy.  Úspory po realizaci projektu 
mají být přibližně 30 % nákladů na vytápění.

Vážení spoluobčané, přeji vám hezký zbytek letního 
období a přeji také příznivé počasí pokud možno bez 
jeho nebezpečných projevů, jako jsou vichřice a pří-
valové srážky, proti kterým je člověk zcela bezmocný. 

Otakar Hlavín, starosta
Srpen 2009

sLovo staRosty sLovo obECNí poLICIE

Vážení spoluobčané, 

V současné době vrcholí období dovolených a let-
ních prázdnin, ale i toto pro většinu z nás příjemné  
období má z pohledu policie své stinné stránky. 
Lákadlem pro zloděje jsou domy a byty, na kterých 
je na první pohled jasné, že jejich majitelé odjeli 
na dovolenou. Mnoho dětí a mladistvých jsou 
ponecháni rodiči bez dozoru a dle mých zkušeností 
někteří rodiče ani neví, kde se jejich děti pohybují, 
s kým se stýkají a co dělají.
Začátkem prázdnin nastal tento problém i v naší 
obci. Po obci se potulují skupinky mladistvých, 
kteří nevědí co s volným časem a svým bezohled-
ným chováním obtěžují ostatní. Ať už jde o časté 
rušení nočního klidu na různých večírcích, 
nebo bezohlednou jízdu na  terénních moto-
cyklech, kterými přímo ohrožují chodce a ostatní 
účastníky silničního provozu. Většina těchto 
rádoby „motorkářů“ jezdí na motocyklech, které 
nejsou opatřeny registračními značkami, nebo 
sami nejsou držiteli řidičského průkazu nebo 
příslušné skupiny řidičského průkazu. Toto se 
ukázalo i v několika posledních případech, kdy se 
obecní policii podařilo tyto bezohledné mladis-
tvé řidiče zastavit a ztotožnit. Tito byli následně 
předáni ke správnímu řízení k odebrání řidičského 
průkazu, nebo obviněni z trestného činu -  jízda 
bez řidičského oprávnění.
K tomuto bych chtěl  uvést, že dle zákona, 
tomu, kdo řídí motorové vozidlo, na kterém 
není umístěna tabulka státní poznávací nebo 
registrační značky, nebo je zakryta či nečitelná, 

nebo řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé 
provozu na pozemních komunikacích, bude 
udělen zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok. A dle 
§ 180d trestního zákona, ten kdo řídí motorové 
vozidlo a není držitelem příslušného řidičského 
oprávnění, bude potrestán odnětím svobody až 
na jeden rok nebo peněžitým trestem. Vzhledem 
k tomu, že počet těchto bezohledných mladíků 

na motocyklech se v našem regionu zvyšuje, bude 
obecní policie ve spolupráci s PČR tyto přestupky  
nekompromisně řešit dle zákona.
Za posledních několik týdnů došlo v naší obci 
k několika mimořádným událostem v souvislosti 
s letními bouřemi, které napáchaly škody na souk-
romém i obecním majetku. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů 
Líbeznice, kteří vždy až v neuvěřitelném čase dají 
dohromady jednotku a vyjíždějí k zásahu. Pro ilus-
traci jen několik případů spolupráce Obecní policie 

Líbeznice a SDH Líbeznice: 
V měsíci červenci došlo 
k požáru stromu po zásahu 
bleskem na silnici I. třídy 
č.9, před křižovatkou na Sedlec. 
SDH Líbeznice společně s hlídkou obecní pol-
icie dorazili na místo do 15 minut od  obdržení 
vyrozumění. Obecní policie na místě odkláněla 
dopravu a jednotka SDH provedla uhašení stromu  
s následným odklizením nečistot ze silnice. Obecní 
policie přijala oznámení, že na místním hřbitově se 
nachází na stromě několikametrová odtržená větev, 
která hrozí spadnutím. Při prověřování oznámení 
byla hlídkou OP na místo přivolána jednotka 
SDH, která větev stromu odřízla.
Jednotka SDH byla v nočních hodinách přivolána 
k odčerpání vody z přívalového deště, která hrozila 
zatopením přilehlé nemovitosti v obci Líbeznice.
Po čtvrteční odpolední bouři dne 23.7. byly hlíd-
kou OP prověřovány škody napáchané bouří 
v katastru obce, kdy hlídka objevila několik popa-
daných stromů a větví, které hrozily spadnutím. 
Hlídka OP zajistila místa proti vstupu nepovol-
aných osob a přivolala jednotku SDH, která až 
do pozdních večerních hodin likvidovala následky 
bouře.   
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát 
příjemný zbytek léta a doufám, že nás již tyto 
mimořádné události nebudou potkávat v takové 
míře jako doposud.        

Rudolf Sedlák
Velitel Obecní policie

Letos je to již šestý rok, kdy v Líbeznicích existuje 
Divadlo kouzel, jediné kamenné divadlo 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 divadlo spadlo 
na hlavu. Divadlo se myslím podařilo mediálně 
vrýt do podvědomí, kdy asociace spojení obce 
Líbeznice a Divadla kouzel pro naprosto nezain-
teresovaného začíná pomalu fungovat. Již čtvrtým 
rokem uvádíme show pro celou rodinu Magická 
esa. Pro děti máme tři různá představení Hra 
kouzel a magie, S kouzly kolem světa a Škola 
kouzel. Aktuální program naleznete vždy na www.
divadlokouzel.cz. Do letošní divadelní sezóny 
nám krásné nové plakáty vyčarovalo líbeznické 
grafické studio Grafis – Radek Kraus, které pro 

naše divadlo již od počátku připravuje 
veškeré propagační materiály. Změny doz-
nala i budova divadla, kterou její majitelka 
paní ing. Hana Tišňovská zrekonstruov-
ala a nechala mimo jiné udělat i novou 
fasádu. Na ní malíř Slávek Karmazín 
namaloval hrad a líbeznická klempířská 
firma Drtina a spol. vyrobila vstupní bránu 
a veškeré kovové doplňky mezi kterými 
vyniká především kouzelnický erb a dvě 
rytířská brnění. Samozřejmě ne všem se 
možná nový design fasády líbí. Účelem ale 
bylo upoutat pozornost, a to se již podle prvních 
reakcí povedlo. A to tu především už od samého 
začátku šlo. Časem zmizí z budovy i reklamní 
billboardy na čelní fasádě, které bohužel nyní 
narušují předpokládaný malířský a ideový kon-
cept charakteru celé budovy. V přízemí divadla se 
úspěšně rozjela Pizzerie U kouzelníka a její pro-
vozovatelka paní Helena Omachtová připravuje 
i změny v interiéru pizzerie, které se ponesou též 

v duchu hradní atmosféry. Občané Líbeznic si 
velice oblíbili příjemnou službu pizzerie a to je 
rozvoz jídla po okolí až přímo do domu a v letních 
měsících hosté rádi posedí i na venkovní zahrádce.
Vážení přátelé, těším se na vás 12. září na již 
tradičním šestém Líbeznickém posvícení, které 
organizuje Kulturní výbor obce Líbeznice společně 
s dalšími líbeznickými spolky a organizacemi.

Pavel Kožíšek

32

Na místo ředitelky MŠ Líbeznice po odchodu 
Daniely Strnadové do důchodu nastupuje Martina 
Podlipná. Jaké má plány a vize? Zeptali jsme se jí... 
Mým cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem 
na jeho  potřeby, zájmy a nadání, aby výchovná práce 
vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyz-
ické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí 
a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí, 
sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň se 
přizpůsobovat životu s ostatními dětmi. 
Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení 
z úspěchu a z překonávání překážek, a aby sebe 
sama vnímalo jako plnohodnotného a schopného 
jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.  
Výsledkem práce je skutečnost, že děti odcházejí 
z MŠ komplexně připraveny zařadit se bez 
problémů do prvních tříd ZŠ, s výrazně zažitými 

kladnými návyky k životu. Ráda bych, aby pod 
mým vedením práce na MŠ dosahovala vynikajícího 
stupně úrovně výchovně vzdělávací práce.

Jak by měla fungovat spolupráce MŠ a rodičů?
• motivovat spolupráci s rodiči a chápat je 
na základě partnerství (oboustranná důvěra, 
otevřenost, vstřícnost, porozumění, ochota spolu-
pracovat) • porozumět a vyhovět potřebám dětí 
a jejich rodin • nabízet rodičům konzultační hod-
iny,    informovat rodiče o prospívání jejich dětí,  
individuálních pokrocích v rozvoji učení, domlou-
vat se na společném postupu při jejich   výchově 
a vzdělávání • informovat pravidelně a dostatečně 
rodiče prostřednictvím nástěnek a letáčků o tom, 
co se  v MŠ děje, možnost zúčastnit se různých 
programů a podle zájmu vstupovat i do her dětí, 

spolupodílet se na plánování programu MŠ, při 
řešení vzniklých problémů apod. • podporovat 
rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě 
– nabízet  konzultační hodiny pro rodiče, besedy 
s odborníky v otázkách výchovy a vzdělávání 
předškolních dětí.

redakce a Martina Podlipná

Vážení spoluobčané.
R á d a  b yc h  Vá m ,  a  z v l á š t ě  p a k  n o v ý m 
spoluobčanům, představila Obecní knihovnu. 
Začnu některými údaji. V knihovně je 9.464 ks 
knih. Knihovna slouží dětem i dospělým. Knihy 
jsou řazeny abecedně podle druhu. Dětské knihy 
jsou rozděleny podle věku a knihy pro dospělé: 
na beletrii, detektivky, scifi, poezii. Naučné: histo-
rie, cestopisy, slovníky, kuchařky, umění, lékařství, 
cvičení, diety, zoologie, zahradnictví, rybářství, 
motorismus, myslivost, chov zvířat, sport, vojen-
ství, různé encyklopedie a jiné. Časopisy ode-

bíráme: Čtyřlístek pro děti, Zahrádkář, Historie 
a vojenství. Knihovna nakupuje ročně cca 100 ks 
knih a dvakrát ročně cirkuluje 150 ks knižních 
novinek z výpůjčního fondu Městské knihovny 
Ml. Boleslav. V knihovně slouží občanům veřejný 
internet dostupný na čtyřech počítačích. 
Pro veřejnost je Obecní knihovna otevřena v úterý 
a ve čtvrtek od 8 – 11 hod. a od 12 – 17 hod.
Roční poplatky byly stanoveny Obecním úřadem  
50,- Kč, pro děti, důchodce, ženy na MD 
a nezaměstnané potom 30,- Kč. Výpůjční doba je 
jeden měsíc.
Knihovna pořádá různé akce i společenské, s ostat-

ními obecními spolky, též dvakrát ročně pochody 
(2. v letošním roce plánujeme na 19. září) –  
viz www.pochod.unas.cz . Veškeré informace 
o knihovně najdete na webových stránkách http://
knihovna.libeznice.cz 
Věřím, že po těchto stručných informacích i Vy, 
kteří jste ještě o Obecní knihovně neslyšeli, se 
přijdete podívat do Martinovy ul. 142, prohléd-
nout knihovní fond a vypůjčit si nějakou hezkou 
knihu dle Vašeho vkusu. Přečíst si hezkou knihu, 
podělit se s někým o tom a doporučit ji ostatním 
čtenářům, není to pěkné? 
Budu se na Vás těšit.    Marie Krejčová - knihovnice

obECNí kNIhovNa



LíbEZNICké dIvadLo kouZELNICkýM hRadEM

MatEřská škoLa Má Novou řEdItELku

Vážení občané,
dovolte mi, abych vám předal nové 
informace, které se týkají naší obce:

1. Obchvat obce
Jak jste jistě zjistili z denního tisku a televizních 
zpravodajství, má stát kvůli současné ekonomické 
situaci velké problémy s financováním dopravních sta-
veb. Jednou z ohrožených staveb je i výstavba obchvatu 

Líbeznic na silnici I/9, zejména proto, že není spo-
lufinancována z prostředků EU, takže její případné 
zastavení by nezpůsobilo další sankce ze strany EU. 
Obec odeslala dopis panu ministru dopravy, jehož 
kopie obdržel též pan náměstek SFDI a ředitel ŘSD 
s uvedením všech důvodů, proč tuto stavbu nelze jen 
tak zastavit. Zatím nikdo nerozhodl o jejím zasta-
vení, ale dodavatel stavby nedostává již nějakou dobu 
zaplaceno za dílčí provedené práce (přestože z faktu-
rovaných částek musí odvádět státu DPH). Současná 
vláda zřejmě již nebude dělat žádná závažná politická 
rozhodnutí. Ta pravděpodobně počkají až na novou 
vládu, která vznikne z podzimních parlamentních 
voleb. Stavba zatím stále pokračuje, i když poněkud 
omezeným tempem.  

2. Rekonstrukce ČOV Líbeznice
Stavba je dokončena, zaplacena a uvedena pravo-
mocným rozhodnutím vodoprávního úřadu do zku-
šebního provozu, takže lze připojovat další domác-
nosti na kanalizaci. To se týká v případě původní 
zástavby zejména ulice Potoční, několika domků 
v blízkosti zastávky Líbeznice II ve směru do Prahy 
a dalších několika při výjezdu z obce směrem 
na Zdiby (po pravé straně). Týká se to samozřejmě 
i nové výstavby, takže někteří investoři již začali zasí-
lat na účet obce dohodnuté příspěvky, z nichž může 

obec následně splatit úvěr na vlastní zdroje.  Úvěr má 
obec od Českomoravské záruční a rozvojové banky, 
která poskytuje dotovaný úrok v přibližně poloviční 
sazbě než u komerčně poskytovaných úvěrů.  

3. Dostavba kanalizace
Bohužel jsme opět obdrželi negativní vyjádření 
k naší žádosti o dotaci  na dostavbu kanalizace, ten-
tokrát z Fondu životního prostředí Středočeského 
kraje. K naší lítosti opět musíme konstatovat, že 
dotace lze získat téměř na cokoliv, s výjimkou toho 
co obce potřebují ze všeho nejvíce. Můžeme jen 
doufat, že se jednou situace změní, ale při součas-
ném systému financování  si obce, přestože mají 
samosprávu a mohou si teoreticky stanovit pořadí 
priorit, vlastně nemohou o nejzávažnějších záleži-
tostech rozhodovat, neboť jim  daňové příjmy neu-
možňují investovat do vlastní infrastruktury a jsou 
tak odkázány na milost či nemilost poskytovatelů 
dotací. Důvod nepřidělení dotace se ani nedozvědí, 
neboť na dotace není právní nárok a je zcela na vůli 
poskytovatele, komu ji přidělí. Mohou to být i čistě 
politické důvody. Příprava a zpracování žádostí je 
přitom časově i finančně poměrně náročná a obec 
již zpracovala či nechala zpracovat od roku 2004, 
kdy jsme naposled obdrželi dotaci na kanalizaci 
od Středočeského kraje (oblast Školská, Na Mýtě, 
Měšická, K Makůvce, Severní),  žádosti z:
a) Operačního programu Infrastruktura – (neobdr-
želi jsme z důvodu velkého množství žádostí, žádost 
byla zařazena do zásobníku projektů, které je třeba 
přednostně řešit)
b) Dotačního programu Ministerstva zeměděl-
ství ČR (obdrželi jsme dotaci, zatím však pouze 
na rekonstrukci ČOV, žádost o kanalizaci je dále 
v běhu)

c) Programu rozvoje venkova – regionální odbor 
SZIF – zamítnuto z důvodu velkého počtu žádostí
d) Fondu životního prostředí Středočeského kraje – 
zamítnuto bez udání důvodu
Nepříjemným průvodním jevem nedokončené kana-
lizace je, že splašky ze staré zástavby bez kanali-
zace jsou často bez povolení vypouštěny do dešťové 
kanalizace ústící do potoka, což způsobuje nepří-
jemný zápach v okolí potoka, přestože nová čistírna 
odpadních vod pracuje nyní s velikou rezervou a čistí 
podle požadavků evropské směrnice.  Poté, co obec 
po zásahu kontrolních orgánů státu ztratila mož-
nost kontroly nad vyvážením splaškových jímek, je 
dokončení kanalizace  jediným systémovým řešením, 

které by tento histo-
rický nešvar beze zbytku 
odstranilo. Přitom již 
zbývá odkanalizovat jen 
asi 250 obyvatel, což 
je méně než 15% z cel-
kového počtu. Kvůli konfiguraci terénu a nutnosti 
vést kanalizaci z velké části pod silnicí první třídy 
jsou však náklady na jednoho připojeného obyvatele 
mnohem vyšší než ve všech předchozích etapách. 
Bez dotace  tuto dostavbu realizovat nelze. 
Občané si často myslí, že obec zbytečně realizuje jiné 
akce, než jsou ty nejdůležitější, ale výběr je prakticky 
takový, že buď neudělá vůbec nic a nebo alespoň to, 
na co se dotace právě přidělují, jak již jsem v minu-
losti informoval. 

4. Revitalizace historického jádra obce
Důvod realizace přímo navazuje na předchozí bod. 
Dotace je v tomto případě 92,5% z  celkové ceny 
a je z největší části financována z prostředků EU. 

Domnívám se, že i takové akce přispívají k dotváření 
celkového prostředí v obci a bylo by velice špatné 
tuto možnost nevyužít. První etapa již byla zapla-
cena z úvěrových prostředků. Po podání žádosti 
o proplacení dotačních prostředků a doložení všech 
potřebných dokumentů obdržela obec již na první 
etapu dotaci a celý úvěr uhradila. Stejně bude postu-
pováno i v druhé etapě.  

5. Zateplení obvodového pláště budovy 
Základní školy Líbeznice včetně výměny oken 
a vchodových dveří
Na tuto akci jsme se pokusili získat prostředky 
z dotačního titulu FROM Středočeského kraje. 
Žádost byla zamítnuta  a nyní se  znovu pokusíme 
získat prostředky, tentokrát  z Fondu životního pro-
středí. Důvodem pro podání žádosti jsou stále se 
zvyšující náklady na zemní plyn, který slouží k vytá-
pění budovy. V současné době je to již částka zhruba 
1 milion Kč ročně, což je polovina celkových pro-
vozních nákladů školy.  Úspory po realizaci projektu 
mají být přibližně 30 % nákladů na vytápění.

Vážení spoluobčané, přeji vám hezký zbytek letního 
období a přeji také příznivé počasí pokud možno bez 
jeho nebezpečných projevů, jako jsou vichřice a pří-
valové srážky, proti kterým je člověk zcela bezmocný. 

Otakar Hlavín, starosta
Srpen 2009

sLovo staRosty sLovo obECNí poLICIE

Vážení spoluobčané, 

V současné době vrcholí období dovolených a let-
ních prázdnin, ale i toto pro většinu z nás příjemné  
období má z pohledu policie své stinné stránky. 
Lákadlem pro zloděje jsou domy a byty, na kterých 
je na první pohled jasné, že jejich majitelé odjeli 
na dovolenou. Mnoho dětí a mladistvých jsou 
ponecháni rodiči bez dozoru a dle mých zkušeností 
někteří rodiče ani neví, kde se jejich děti pohybují, 
s kým se stýkají a co dělají.
Začátkem prázdnin nastal tento problém i v naší 
obci. Po obci se potulují skupinky mladistvých, 
kteří nevědí co s volným časem a svým bezohled-
ným chováním obtěžují ostatní. Ať už jde o časté 
rušení nočního klidu na různých večírcích, 
nebo bezohlednou jízdu na  terénních moto-
cyklech, kterými přímo ohrožují chodce a ostatní 
účastníky silničního provozu. Většina těchto 
rádoby „motorkářů“ jezdí na motocyklech, které 
nejsou opatřeny registračními značkami, nebo 
sami nejsou držiteli řidičského průkazu nebo 
příslušné skupiny řidičského průkazu. Toto se 
ukázalo i v několika posledních případech, kdy se 
obecní policii podařilo tyto bezohledné mladis-
tvé řidiče zastavit a ztotožnit. Tito byli následně 
předáni ke správnímu řízení k odebrání řidičského 
průkazu, nebo obviněni z trestného činu -  jízda 
bez řidičského oprávnění.
K tomuto bych chtěl  uvést, že dle zákona, 
tomu, kdo řídí motorové vozidlo, na kterém 
není umístěna tabulka státní poznávací nebo 
registrační značky, nebo je zakryta či nečitelná, 

nebo řídí vozidlo, které je technicky nezpůsobilé 
provozu na pozemních komunikacích, bude 
udělen zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok. A dle 
§ 180d trestního zákona, ten kdo řídí motorové 
vozidlo a není držitelem příslušného řidičského 
oprávnění, bude potrestán odnětím svobody až 
na jeden rok nebo peněžitým trestem. Vzhledem 
k tomu, že počet těchto bezohledných mladíků 

na motocyklech se v našem regionu zvyšuje, bude 
obecní policie ve spolupráci s PČR tyto přestupky  
nekompromisně řešit dle zákona.
Za posledních několik týdnů došlo v naší obci 
k několika mimořádným událostem v souvislosti 
s letními bouřemi, které napáchaly škody na souk-
romém i obecním majetku. Chtěl bych touto 
cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů 
Líbeznice, kteří vždy až v neuvěřitelném čase dají 
dohromady jednotku a vyjíždějí k zásahu. Pro ilus-
traci jen několik případů spolupráce Obecní policie 

Líbeznice a SDH Líbeznice: 
V měsíci červenci došlo 
k požáru stromu po zásahu 
bleskem na silnici I. třídy 
č.9, před křižovatkou na Sedlec. 
SDH Líbeznice společně s hlídkou obecní pol-
icie dorazili na místo do 15 minut od  obdržení 
vyrozumění. Obecní policie na místě odkláněla 
dopravu a jednotka SDH provedla uhašení stromu  
s následným odklizením nečistot ze silnice. Obecní 
policie přijala oznámení, že na místním hřbitově se 
nachází na stromě několikametrová odtržená větev, 
která hrozí spadnutím. Při prověřování oznámení 
byla hlídkou OP na místo přivolána jednotka 
SDH, která větev stromu odřízla.
Jednotka SDH byla v nočních hodinách přivolána 
k odčerpání vody z přívalového deště, která hrozila 
zatopením přilehlé nemovitosti v obci Líbeznice.
Po čtvrteční odpolední bouři dne 23.7. byly hlíd-
kou OP prověřovány škody napáchané bouří 
v katastru obce, kdy hlídka objevila několik popa-
daných stromů a větví, které hrozily spadnutím. 
Hlídka OP zajistila místa proti vstupu nepovol-
aných osob a přivolala jednotku SDH, která až 
do pozdních večerních hodin likvidovala následky 
bouře.   
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát 
příjemný zbytek léta a doufám, že nás již tyto 
mimořádné události nebudou potkávat v takové 
míře jako doposud.        

Rudolf Sedlák
Velitel Obecní policie

Letos je to již šestý rok, kdy v Líbeznicích existuje 
Divadlo kouzel, jediné kamenné divadlo 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 divadlo spadlo 
na hlavu. Divadlo se myslím podařilo mediálně 
vrýt do podvědomí, kdy asociace spojení obce 
Líbeznice a Divadla kouzel pro naprosto nezain-
teresovaného začíná pomalu fungovat. Již čtvrtým 
rokem uvádíme show pro celou rodinu Magická 
esa. Pro děti máme tři různá představení Hra 
kouzel a magie, S kouzly kolem světa a Škola 
kouzel. Aktuální program naleznete vždy na www.
divadlokouzel.cz. Do letošní divadelní sezóny 
nám krásné nové plakáty vyčarovalo líbeznické 
grafické studio Grafis – Radek Kraus, které pro 

naše divadlo již od počátku připravuje 
veškeré propagační materiály. Změny doz-
nala i budova divadla, kterou její majitelka 
paní ing. Hana Tišňovská zrekonstruov-
ala a nechala mimo jiné udělat i novou 
fasádu. Na ní malíř Slávek Karmazín 
namaloval hrad a líbeznická klempířská 
firma Drtina a spol. vyrobila vstupní bránu 
a veškeré kovové doplňky mezi kterými 
vyniká především kouzelnický erb a dvě 
rytířská brnění. Samozřejmě ne všem se 
možná nový design fasády líbí. Účelem ale 
bylo upoutat pozornost, a to se již podle prvních 
reakcí povedlo. A to tu především už od samého 
začátku šlo. Časem zmizí z budovy i reklamní 
billboardy na čelní fasádě, které bohužel nyní 
narušují předpokládaný malířský a ideový kon-
cept charakteru celé budovy. V přízemí divadla se 
úspěšně rozjela Pizzerie U kouzelníka a její pro-
vozovatelka paní Helena Omachtová připravuje 
i změny v interiéru pizzerie, které se ponesou též 

v duchu hradní atmosféry. Občané Líbeznic si 
velice oblíbili příjemnou službu pizzerie a to je 
rozvoz jídla po okolí až přímo do domu a v letních 
měsících hosté rádi posedí i na venkovní zahrádce.
Vážení přátelé, těším se na vás 12. září na již 
tradičním šestém Líbeznickém posvícení, které 
organizuje Kulturní výbor obce Líbeznice společně 
s dalšími líbeznickými spolky a organizacemi.

Pavel Kožíšek
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Na místo ředitelky MŠ Líbeznice po odchodu 
Daniely Strnadové do důchodu nastupuje Martina 
Podlipná. Jaké má plány a vize? Zeptali jsme se jí... 
Mým cílem je rozvoj osobnosti dítěte s ohledem 
na jeho  potřeby, zájmy a nadání, aby výchovná práce 
vycházela z vývoje a zrání dětí, citlivě rozvíjela fyz-
ické a psychické dovednosti, zajišťovala pocit bezpečí 
a jistoty, pěstovala v dětech zdravé sebevědomí, 
sebejistotu, učila dítě být samo sebou a zároveň se 
přizpůsobovat životu s ostatními dětmi. 
Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení 
z úspěchu a z překonávání překážek, a aby sebe 
sama vnímalo jako plnohodnotného a schopného 
jedince, který je svým okolím uznáván a přijímán.  
Výsledkem práce je skutečnost, že děti odcházejí 
z MŠ komplexně připraveny zařadit se bez 
problémů do prvních tříd ZŠ, s výrazně zažitými 

kladnými návyky k životu. Ráda bych, aby pod 
mým vedením práce na MŠ dosahovala vynikajícího 
stupně úrovně výchovně vzdělávací práce.

Jak by měla fungovat spolupráce MŠ a rodičů?
• motivovat spolupráci s rodiči a chápat je 
na základě partnerství (oboustranná důvěra, 
otevřenost, vstřícnost, porozumění, ochota spolu-
pracovat) • porozumět a vyhovět potřebám dětí 
a jejich rodin • nabízet rodičům konzultační hod-
iny,    informovat rodiče o prospívání jejich dětí,  
individuálních pokrocích v rozvoji učení, domlou-
vat se na společném postupu při jejich   výchově 
a vzdělávání • informovat pravidelně a dostatečně 
rodiče prostřednictvím nástěnek a letáčků o tom, 
co se  v MŠ děje, možnost zúčastnit se různých 
programů a podle zájmu vstupovat i do her dětí, 

spolupodílet se na plánování programu MŠ, při 
řešení vzniklých problémů apod. • podporovat 
rodinnou výchovu a pomáhat rodičům v péči o dítě 
– nabízet  konzultační hodiny pro rodiče, besedy 
s odborníky v otázkách výchovy a vzdělávání 
předškolních dětí.

redakce a Martina Podlipná

Vážení spoluobčané.
R á d a  b yc h  Vá m ,  a  z v l á š t ě  p a k  n o v ý m 
spoluobčanům, představila Obecní knihovnu. 
Začnu některými údaji. V knihovně je 9.464 ks 
knih. Knihovna slouží dětem i dospělým. Knihy 
jsou řazeny abecedně podle druhu. Dětské knihy 
jsou rozděleny podle věku a knihy pro dospělé: 
na beletrii, detektivky, scifi, poezii. Naučné: histo-
rie, cestopisy, slovníky, kuchařky, umění, lékařství, 
cvičení, diety, zoologie, zahradnictví, rybářství, 
motorismus, myslivost, chov zvířat, sport, vojen-
ství, různé encyklopedie a jiné. Časopisy ode-

bíráme: Čtyřlístek pro děti, Zahrádkář, Historie 
a vojenství. Knihovna nakupuje ročně cca 100 ks 
knih a dvakrát ročně cirkuluje 150 ks knižních 
novinek z výpůjčního fondu Městské knihovny 
Ml. Boleslav. V knihovně slouží občanům veřejný 
internet dostupný na čtyřech počítačích. 
Pro veřejnost je Obecní knihovna otevřena v úterý 
a ve čtvrtek od 8 – 11 hod. a od 12 – 17 hod.
Roční poplatky byly stanoveny Obecním úřadem  
50,- Kč, pro děti, důchodce, ženy na MD 
a nezaměstnané potom 30,- Kč. Výpůjční doba je 
jeden měsíc.
Knihovna pořádá různé akce i společenské, s ostat-

ními obecními spolky, též dvakrát ročně pochody 
(2. v letošním roce plánujeme na 19. září) –  
viz www.pochod.unas.cz . Veškeré informace 
o knihovně najdete na webových stránkách http://
knihovna.libeznice.cz 
Věřím, že po těchto stručných informacích i Vy, 
kteří jste ještě o Obecní knihovně neslyšeli, se 
přijdete podívat do Martinovy ul. 142, prohléd-
nout knihovní fond a vypůjčit si nějakou hezkou 
knihu dle Vašeho vkusu. Přečíst si hezkou knihu, 
podělit se s někým o tom a doporučit ji ostatním 
čtenářům, není to pěkné? 
Budu se na Vás těšit.    Marie Krejčová - knihovnice

obECNí kNIhovNa



Nedvědova ulice, ve které bydlíme, je ta poslední 
řada domů ve vesnici směrem do Hovorčovic. 
Sice ještě není na mapách, 
ale stěhovali jsme se do ní 
už více než před rokem. 
Už při prvním průzkumu 
okolního terénu bylo 
jasné, že dostat se od nás 
na hřiště, do školy či 
na zdravotní středisko 
bude asi trochu problém. 
Mohli jsme totiž zvolit 
buď bezpečnější vari-
antu a udělat si okruh 
po Sei fertově  a  zpět 
po při lehlých ul icích 
neb o  n abrat  o dva hu 
a j ít  přímo po hlavní 
Hovorčovické a vyhýbat 
se protijedoucím autům 
na hraně příkopu. Situaci 
jsme považovali za dočasnou, protože jsme 
se doslechli, že soukromí investoři přislíbili 
chodník vybudovat. Po roce nám však došlo, 
že dodržení tohoto slibu je v nedohlednu a že 
půjde spíše do ztracena. 
Většina z nás by se s touto situací asi smířila 
a nadále používala „vyšlapané“ cestičky. Paní 
Nedvědová, sousedka z naší ulice, je však jiná. 
Nic nenechala náhodě, koncem dubna se šla 
poradit s panem starostou a nalezla u něj velké 
pochopení a podporu. Podél Hovorčovické by 
prý bylo možné vybudovat přístupovou cestu 
a obec může poskytnout dlaždice a zeminu. 
Ostatní už je na nás. Zjistilo se však, že beton-
ových dlaždic by bylo málo a muselo by se jich 
poměrně hodně dokoupit. (Budou se ale hodit 

později ve druhé fázi budování přístupové cesty.) Zámková 
dlažba, která je položená okolo kostela a hřbitova, se zdála 

vhodnější.  
A tak se opět pod vedením paní 
Nedvědové dali sousedé z ulice nejen 
f inančně dohromady a pusti l i  se 
do práce. Zatím co chlapi těžce praco-
vali (to nepřeháním, navíc bylo většinou 
pořádné vedro), ženské jim vytvářely 
podporu v zákulisí tím, že chodily se 
džbánkem pro pivo nebo nosily jiné 
občerstvení. Usilovná práce trvala něko-
lik víkendů a lidé, kteří se do té doby 
téměř neznali, spojili síly a dokázali 
vybudovat dílo, na které jsme všichni 
právem pyšní. Červen ještě ani neskon-
čil a z naší ulice už vedla nádherná pří-
stupová cestička, naše pěšina, i s leto-
počtem 2009, abychom nezapomněli. 
I když pásku jsme zatím ještě slavnostně 
nepřestříhli a šampaňským nepo-

křtili (i na to se chystáme), všichni už po pěšině rádi chodíme. 
Já osobně používám tuto cestu každý den a vždy, když na ni 
vkročím, uvědomím si, že nebýt iniciativy jedné paní sousedky, 
ochoty všech ostatních sousedů spojit síly dohromady a samo-
zřejmě  nejen morální  podpory pana starosty, naší dceři se letos 
v září nepůjde do první třídy tak vesele.  

Pavla Zarembová

135 let českého baráčnictva

4 5

Baráčnická myšlenka vznikla v 70. letech 19. století v Kolíně, kde se utvořila stolní společnost, jejíž členové 
chtěli navázat na tradice českého národa. Tato společnost drobného českého lidu, řemeslníků, zemědělců 
apod. se scházela v malém hostinci na předměstí Kolína „U Švejků“.
Později byl pro svou malou rozlohu přejmenován „Baráček“. Znamená to, že baráčníci nejsou společností 
lidí, kteří by museli vlastnit jakýkoliv dům, ale příslušnost k myšlence zrozené v „Baráčku“. K tomuto jménu 

pomohla ještě jedna 
skutečnost . Stoln í 
společnost od počátku 
bojovala za čistotu čes-
kého jazyka, za oproš-
tění od německých 
výrazů. Jednalo se o to, 
že právě v chudých 
dřevěných domcích 
často pokrytých slá-
mou a šindelem, se 
udržovala česká řeč 
a národní vědomí, kdy 
města se poněmčo-
vala a český národ byl 
považován za vymíra-
jící. Z těchto chudých 
domků vyšli buditelé 
a národní obrozenci, jak je známe z historie českého národa v době 
obrozenecké. A proto členové výše uvedené stolní společnosti v Kolíně 
si začali říkat „Baráčníci“.
Baráčnická myšlenka získala brzy své příznivce i za hranicemi města 
Kolína. Toto hnutí bylo tak silné, že se postupně rozšířilo téměř 
do celých Čech. Na přelomu století přicházejí zprávy o založení baráč-
nických obcí ve Vídni i v USA. Od samého počátku se jedná o spolek 
nepolitický, složený ze všech tříd obyvatelstva, který pomáhal nejen 
svým členům, ale mnoha dary širokému okolí tak, jak se to děje i dnes.
Proč bylo tolik lidí ve spolcích? Lidé tehdy drželi více při sobě, pomá-
hali jeden druhému a s vlastenectvím to mysleli opravdově.

V sobotu 20. června 2009 se 10 sousedů a tetiček z OB Líbeznice 
rozjelo na oslavy 135 let trvání baráčnictva do Mladé Boleslavi. 
Dopoledne bylo v kulturním domě slavnostní zasedání v čele s rych-
táři Veleobce a V. Župy, primátora města, úředníky Ministerstva kul-
tury i delegátů všech 27 žup. Při nástupu 78 praporů jsme cítili hrdost 
nad historií baráčníků s vědomím, že i my pokračujeme v tradicích 
českého národa. Před kulturním domem byl po celý den program, 
hrála hudba, zpívalo se, tančila beseda a střídaly se soubory. Velký 
úspěch měl průvod městem, kde se zaskvěly kroje, prapory i májky. 
Počasí nám přálo, byl to krásný zážitek.

Zapsala syndička OB Líbeznice
Věra Vörösová

Na tábor jsme letos odjížděli vybaveni 
rytířskými obleky, meči a dalšími nezbyt-
nými potřebami. Stanová vesnička se 
hned druhý den po našem příjezdu pro-
měnila v Královské město „Tornštějn“, 
kterému vládl král s královnou. Krále 
sužoval zlý drak a tak naším úkolem bylo 
pomoci mu nad drakem zvítězit. Králův 
první rytíř spolu s bubeníkem každý den 
nosil jeden úkol, který jsme museli splnit, 
abychom se mohli stát rytíři. Úkoly to 
byly nelehké, ulovit jelena, projít územím 
zlého pavouka a rozbít mu jeho vejce, 
podojit kozu u babky kořenářky, v noci 
dojít pro radu k hvězdopravci nebo 
na loďce po řece najít mapu dračí sluje. 

A to ani nemluvím o výpravě do skal, kde se kaž-
dou chvíli ozýval dračí řev a kde jsme hledali dračí 
stopy. Nakonec všechno šťasně dopadlo, jak už to 
v pohádkách bývá, draka jsme zabili a dokonce 
jsme našli i poklad, co si ve své sluji schovával. 
A nemyslete si, ačkoliv tomu nejmenšímu z nás 
bylo jen něco málo přes rok a ostatní většinou 
také ještě nechodí do školy, všichni byli moc sta-
teční a nezaskočil nás ani občasný déšť a rozvod-
něná Ploučnice.  Byl to už 4. tábor oddílu rodičů 
a dětí a moc jsme si ho všichni užili. Zúčastnilo 
se ho devět rodin a dvě kuchařky – babičky, které 
nám výborně vařily.
Všem bych ráda touto cestou poděkovala za účast 
a za to, že přispěli k dobré náladě a zdaru celého 
tábora.                     Ivana Krausová

Jak JsME šLI Na dRaka aNEb táboR oddíLu RodINNého skautINgu toRNádo.

ze starého řecka

NašE pěšINa

Letošní letní tábor byl hojný na účast dětí. 
Zúčastnilo se ho 5 skautů, 12 vlčat, 11světlušek, 
10 vedoucích a 2 kuchařky.
Každý tábor má celotáborovou hru, která 
je páteří programu. Letošním tématem byly 
„s taRé řECké báJE 
a pověstI“. Na břehu 
řeky Ploučnice tak ožila 
čtyři  starořecká města , 
Théby, Sparta , Mykény 
a  Athény. Ta pak mezi 
sebou soutěžila o celkového 
vítěze. Prožili jsme báje 
o Prometheovi, Perseovi, 
Heraklovi a mnoha dal-
ších. Součástí byla také 
oběť bohům, aby úsilí všech 
zúčastněných bylo koruno-
váno úspěchem. „Obyvatelé“ 
těchto měst se vydávali se na noční dobrodruž-
ství do podsvětí, bojovali mezi sebou, či naopak 
obchodovali. Plavali po mořích na lodích či se 
vydali na samotný Olymp. Soutěžilo se i ve spor-
tovních disciplínách na olympijských hrách a jez-

dilo také na hypodromech s vozy vlastní výroby. 
Samozřejmostí byla i soutěž na poli divadelním 
a řečnickém.
Hra byla provázena běžnou skautskou praxí. 
Část dětí v polovině tábora skládala slavnostní 

slib. Část dětí plnila 
r ů z n é  o d b o r n é 
zkoušky a zdokona-
lovala se ve skaut-
ských dovednostech. 
Nováčci se statečně 
„prali“ s životem, bez 
rodičů . S  rozcv ič-
kami, úklidem stanů, 
pravidelnou stravou 
a  d a l š í m i  z á l u d -
nostmi táborového 
života. Večer se sedělo 
u táborového ohně 

za doprovodu kytar a písní. To vše za  krásného 
počasí, které náš turnus nezažil čtyři roky. Jediná 
kaňka na letošním pobytu byla vichřice, která nás 
přepadla, jako celou republiku, nečekaně a drtivě. 
Všichni však byli až překvapivě stateční, a tak 

dětem přibyl další nezapomenutelný zážitek.
Čtrnáct dní tábora uteklo jako ta voda v Ploučnici 
a většina se již těší na ten příští.

Petr Figalla - Chřástal

Letošní skautské tábory nesou sebou jedno jubi-
leum, jsou to již 20. od znovuobnovení skautské 
organizace v roce 1990. Za tuto dobu jsme vystří-
dali čtyři tábořiště.
V roce 1990 se uskutečnil 1. LT u obce Dušníky 
poblíž Veltrus. Následoval Kostelec. Dalším tábo-
řištěm byla louka u vesnice Vápno poblíž Mnichova 
Hradiště a posledním se stalo místo  u lesácké 

chaty na břehu řeky Ploučnice poblíž 
Hradčan u Mimoně. Zde jsme si to 
tak oblíbili, že sem jezdíme již 17 let. 

Za tuto dobu se na táborech pořádaných skautským 
střediskem WILLI Líbeznice vystřídaly desítky 
chlapců a dívek z Líbeznic a přilehlých obcí. Každý  
tábor se nese v duchu celotáborové hry. Některé TH 
zapadly během let v zapomenutí, ale jsou takové, 
na které rádi vzpomínáme dodnes. Připomeňme 
si některé z nich: Holubinky, Hobiti, Z pohádky 
do pohádky (od této doby nesou některé části 

lesa své názvy jako Pohádkový les, Jeskyně duchů, 
Pohádkové rozcestí atd.). Nejúspěšnější táborovou 
hrou za poslední roky byl Pán prstenů na námět 
stejnojmenných filmů. Jelikož skautské středisko 
se v poslední době početně rozrostlo, jsme již dru-
hým rokem nuceni pořádat LT ve třech turnusech. 
Prvního se zúčastnili rodiče s dětmi předškolního 
věku. Druhý byl určen pro mladší školní děti (svět-
lušky a vlčata) a posledního turnusu se zúčastnily 
starší děti (skauti, skautky a roveři). 

Václav Mikoláš   

Po dobré zkušenosti z loňského roku jsme se při-
hlásili na zájezd se skauty v sobotu 13.6.  V plánu 
byla návštěva ZOO Chleby, rozhledna Romanka 
obec Hrubý Jeseník a zámek Loučeň.
Již v autobuse nám pí. Olinka Opletalová rozdala 
připravený popis zajímavostí na jednotlivých mís-
tech, které jsme měli navštívit.
ZOO Chleby nás nadchlo snad vším. Květinovou 
výzdobou, čistotou „ a zvířátka“! Děti si mohly 
některá pohladit a krmit - v pokladně prodá-
vali sáčky s granulemi. U koziček mohly vstou-
pit do výběhu, pohladit si je, nebo pochovat. 
V Chlebech myslí na všechno. Pro děti zbu-
dovali skluzavku, kolotoč a lavičky pro relaxaci 
a odpočinek při občerstvení. Všichni jsme byli 
ještě obdarováni několika obrázkovými kalen-
dáři podle vlastního výběru. Dětem se zvláště 
líbily kalendáře s krtečkem, kde se mohl obrázek 
odtrhnout a použít jako pohlednice z prázdnin. 
Nám starším se zvlášť líbil párek opiček Gibonů 

s jejich mládětem. 
Jak jsme se dočetli – pomalu zázrak. Mláďátko 
se  narodilo v dubnu a vypadá jako malá ply-
šová hračka. Snažili jsme se ho vyfotografovat, 
ale matka, které se pevně drželo, byla neustále 
v pohybu.
Když jsme se dostatečně vynadívali na zvířátka, 
občerstvili se, odjeli jsme na rozhlednu Romanka, 
nově postavenou v obci Hrubý Jeseník. Rozhledna 
byla otevřena v r. 2003 a zajímavostí je, že byla 
vybudována na uměle navršeném pahorku. Bylo 
hezké počasí, svítilo sluníčko, ale dost foukal vítr. 
Na rozhledně to bylo výrazně znát. Dívali jsme se 
na okolní rovinatou prosluněnou krajinu a pod 
námi se vlnila obilná pole jako voda v moři.
Třešničkou na dortu byl však zámek Loučeň, 
hlavně jeho park se zábavnými bludišti a laby-
rinty, kterým jsme zakončili naplánovanou trasu 
výletu. Před objednanou prohlídku zámku jsme 
si zašli do blízké restaurace na oběd. Potom 

jsme pokračovali prohlídkou krásně upraveného 
zámeckého parku a labyrintů, které jsme si mohli 
proběhnout. Zámek nás velice uchvátil, hlavně 
tím, jak byl úžasně opraven. Výklad pana prů-
vodce o historii byl zasvěcený a odborný. Zvláště 
nás zaujala historie o účelovém užívání zámku 
v letech 1945 až do r. 2000. Celé toto období se 
nepříznivě projevilo na jeho stavu i na parku. 
Poté, co změnil majitele (r. 2000), byl v roce 2007 
zpřístupněn a krásné prostředí se všestranně vyu-
žívá. Návštěva zámku nám zpříjemnila ukončení 
sobotního výletu. Byli jsme spokojení, plni dojmů 
a cestou zpět nám ještě skauti zazpívali.aVýlet se 
vydařil díky dobré organizaci a obětavosti paní 
Opletalové. Navštívená místa v okolí Nymburka 
můžeme doporučit starším i mladším, nejen pro 
svou zajímavost, ale i proto, že nejsou tak vzdá-
lená od Líbeznic.

manželé Krejčovi

výLEt s LíbEZNICkýMI skauty
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Nedvědova ulice, ve které bydlíme, je ta poslední 
řada domů ve vesnici směrem do Hovorčovic. 
Sice ještě není na mapách, 
ale stěhovali jsme se do ní 
už více než před rokem. 
Už při prvním průzkumu 
okolního terénu bylo 
jasné, že dostat se od nás 
na hřiště, do školy či 
na zdravotní středisko 
bude asi trochu problém. 
Mohli jsme totiž zvolit 
buď bezpečnější vari-
antu a udělat si okruh 
po Sei fertově  a  zpět 
po při lehlých ul icích 
neb o  n abrat  o dva hu 
a j ít  přímo po hlavní 
Hovorčovické a vyhýbat 
se protijedoucím autům 
na hraně příkopu. Situaci 
jsme považovali za dočasnou, protože jsme 
se doslechli, že soukromí investoři přislíbili 
chodník vybudovat. Po roce nám však došlo, 
že dodržení tohoto slibu je v nedohlednu a že 
půjde spíše do ztracena. 
Většina z nás by se s touto situací asi smířila 
a nadále používala „vyšlapané“ cestičky. Paní 
Nedvědová, sousedka z naší ulice, je však jiná. 
Nic nenechala náhodě, koncem dubna se šla 
poradit s panem starostou a nalezla u něj velké 
pochopení a podporu. Podél Hovorčovické by 
prý bylo možné vybudovat přístupovou cestu 
a obec může poskytnout dlaždice a zeminu. 
Ostatní už je na nás. Zjistilo se však, že beton-
ových dlaždic by bylo málo a muselo by se jich 
poměrně hodně dokoupit. (Budou se ale hodit 

později ve druhé fázi budování přístupové cesty.) Zámková 
dlažba, která je položená okolo kostela a hřbitova, se zdála 

vhodnější.  
A tak se opět pod vedením paní 
Nedvědové dali sousedé z ulice nejen 
f inančně dohromady a pusti l i  se 
do práce. Zatím co chlapi těžce praco-
vali (to nepřeháním, navíc bylo většinou 
pořádné vedro), ženské jim vytvářely 
podporu v zákulisí tím, že chodily se 
džbánkem pro pivo nebo nosily jiné 
občerstvení. Usilovná práce trvala něko-
lik víkendů a lidé, kteří se do té doby 
téměř neznali, spojili síly a dokázali 
vybudovat dílo, na které jsme všichni 
právem pyšní. Červen ještě ani neskon-
čil a z naší ulice už vedla nádherná pří-
stupová cestička, naše pěšina, i s leto-
počtem 2009, abychom nezapomněli. 
I když pásku jsme zatím ještě slavnostně 
nepřestříhli a šampaňským nepo-

křtili (i na to se chystáme), všichni už po pěšině rádi chodíme. 
Já osobně používám tuto cestu každý den a vždy, když na ni 
vkročím, uvědomím si, že nebýt iniciativy jedné paní sousedky, 
ochoty všech ostatních sousedů spojit síly dohromady a samo-
zřejmě  nejen morální  podpory pana starosty, naší dceři se letos 
v září nepůjde do první třídy tak vesele.  

Pavla Zarembová

135 let českého baráčnictva

4 5

Baráčnická myšlenka vznikla v 70. letech 19. století v Kolíně, kde se utvořila stolní společnost, jejíž členové 
chtěli navázat na tradice českého národa. Tato společnost drobného českého lidu, řemeslníků, zemědělců 
apod. se scházela v malém hostinci na předměstí Kolína „U Švejků“.
Později byl pro svou malou rozlohu přejmenován „Baráček“. Znamená to, že baráčníci nejsou společností 
lidí, kteří by museli vlastnit jakýkoliv dům, ale příslušnost k myšlence zrozené v „Baráčku“. K tomuto jménu 

pomohla ještě jedna 
skutečnost . Stoln í 
společnost od počátku 
bojovala za čistotu čes-
kého jazyka, za oproš-
tění od německých 
výrazů. Jednalo se o to, 
že právě v chudých 
dřevěných domcích 
často pokrytých slá-
mou a šindelem, se 
udržovala česká řeč 
a národní vědomí, kdy 
města se poněmčo-
vala a český národ byl 
považován za vymíra-
jící. Z těchto chudých 
domků vyšli buditelé 
a národní obrozenci, jak je známe z historie českého národa v době 
obrozenecké. A proto členové výše uvedené stolní společnosti v Kolíně 
si začali říkat „Baráčníci“.
Baráčnická myšlenka získala brzy své příznivce i za hranicemi města 
Kolína. Toto hnutí bylo tak silné, že se postupně rozšířilo téměř 
do celých Čech. Na přelomu století přicházejí zprávy o založení baráč-
nických obcí ve Vídni i v USA. Od samého počátku se jedná o spolek 
nepolitický, složený ze všech tříd obyvatelstva, který pomáhal nejen 
svým členům, ale mnoha dary širokému okolí tak, jak se to děje i dnes.
Proč bylo tolik lidí ve spolcích? Lidé tehdy drželi více při sobě, pomá-
hali jeden druhému a s vlastenectvím to mysleli opravdově.

V sobotu 20. června 2009 se 10 sousedů a tetiček z OB Líbeznice 
rozjelo na oslavy 135 let trvání baráčnictva do Mladé Boleslavi. 
Dopoledne bylo v kulturním domě slavnostní zasedání v čele s rych-
táři Veleobce a V. Župy, primátora města, úředníky Ministerstva kul-
tury i delegátů všech 27 žup. Při nástupu 78 praporů jsme cítili hrdost 
nad historií baráčníků s vědomím, že i my pokračujeme v tradicích 
českého národa. Před kulturním domem byl po celý den program, 
hrála hudba, zpívalo se, tančila beseda a střídaly se soubory. Velký 
úspěch měl průvod městem, kde se zaskvěly kroje, prapory i májky. 
Počasí nám přálo, byl to krásný zážitek.

Zapsala syndička OB Líbeznice
Věra Vörösová

Na tábor jsme letos odjížděli vybaveni 
rytířskými obleky, meči a dalšími nezbyt-
nými potřebami. Stanová vesnička se 
hned druhý den po našem příjezdu pro-
měnila v Královské město „Tornštějn“, 
kterému vládl král s královnou. Krále 
sužoval zlý drak a tak naším úkolem bylo 
pomoci mu nad drakem zvítězit. Králův 
první rytíř spolu s bubeníkem každý den 
nosil jeden úkol, který jsme museli splnit, 
abychom se mohli stát rytíři. Úkoly to 
byly nelehké, ulovit jelena, projít územím 
zlého pavouka a rozbít mu jeho vejce, 
podojit kozu u babky kořenářky, v noci 
dojít pro radu k hvězdopravci nebo 
na loďce po řece najít mapu dračí sluje. 

A to ani nemluvím o výpravě do skal, kde se kaž-
dou chvíli ozýval dračí řev a kde jsme hledali dračí 
stopy. Nakonec všechno šťasně dopadlo, jak už to 
v pohádkách bývá, draka jsme zabili a dokonce 
jsme našli i poklad, co si ve své sluji schovával. 
A nemyslete si, ačkoliv tomu nejmenšímu z nás 
bylo jen něco málo přes rok a ostatní většinou 
také ještě nechodí do školy, všichni byli moc sta-
teční a nezaskočil nás ani občasný déšť a rozvod-
něná Ploučnice.  Byl to už 4. tábor oddílu rodičů 
a dětí a moc jsme si ho všichni užili. Zúčastnilo 
se ho devět rodin a dvě kuchařky – babičky, které 
nám výborně vařily.
Všem bych ráda touto cestou poděkovala za účast 
a za to, že přispěli k dobré náladě a zdaru celého 
tábora.                     Ivana Krausová

Jak JsME šLI Na dRaka aNEb táboR oddíLu RodINNého skautINgu toRNádo.

ze starého řecka

NašE pěšINa

Letošní letní tábor byl hojný na účast dětí. 
Zúčastnilo se ho 5 skautů, 12 vlčat, 11světlušek, 
10 vedoucích a 2 kuchařky.
Každý tábor má celotáborovou hru, která 
je páteří programu. Letošním tématem byly 
„s taRé řECké báJE 
a pověstI“. Na břehu 
řeky Ploučnice tak ožila 
čtyři  starořecká města , 
Théby, Sparta , Mykény 
a  Athény. Ta pak mezi 
sebou soutěžila o celkového 
vítěze. Prožili jsme báje 
o Prometheovi, Perseovi, 
Heraklovi a mnoha dal-
ších. Součástí byla také 
oběť bohům, aby úsilí všech 
zúčastněných bylo koruno-
váno úspěchem. „Obyvatelé“ 
těchto měst se vydávali se na noční dobrodruž-
ství do podsvětí, bojovali mezi sebou, či naopak 
obchodovali. Plavali po mořích na lodích či se 
vydali na samotný Olymp. Soutěžilo se i ve spor-
tovních disciplínách na olympijských hrách a jez-

dilo také na hypodromech s vozy vlastní výroby. 
Samozřejmostí byla i soutěž na poli divadelním 
a řečnickém.
Hra byla provázena běžnou skautskou praxí. 
Část dětí v polovině tábora skládala slavnostní 

slib. Část dětí plnila 
r ů z n é  o d b o r n é 
zkoušky a zdokona-
lovala se ve skaut-
ských dovednostech. 
Nováčci se statečně 
„prali“ s životem, bez 
rodičů . S  rozcv ič-
kami, úklidem stanů, 
pravidelnou stravou 
a  d a l š í m i  z á l u d -
nostmi táborového 
života. Večer se sedělo 
u táborového ohně 

za doprovodu kytar a písní. To vše za  krásného 
počasí, které náš turnus nezažil čtyři roky. Jediná 
kaňka na letošním pobytu byla vichřice, která nás 
přepadla, jako celou republiku, nečekaně a drtivě. 
Všichni však byli až překvapivě stateční, a tak 

dětem přibyl další nezapomenutelný zážitek.
Čtrnáct dní tábora uteklo jako ta voda v Ploučnici 
a většina se již těší na ten příští.

Petr Figalla - Chřástal

Letošní skautské tábory nesou sebou jedno jubi-
leum, jsou to již 20. od znovuobnovení skautské 
organizace v roce 1990. Za tuto dobu jsme vystří-
dali čtyři tábořiště.
V roce 1990 se uskutečnil 1. LT u obce Dušníky 
poblíž Veltrus. Následoval Kostelec. Dalším tábo-
řištěm byla louka u vesnice Vápno poblíž Mnichova 
Hradiště a posledním se stalo místo  u lesácké 

chaty na břehu řeky Ploučnice poblíž 
Hradčan u Mimoně. Zde jsme si to 
tak oblíbili, že sem jezdíme již 17 let. 

Za tuto dobu se na táborech pořádaných skautským 
střediskem WILLI Líbeznice vystřídaly desítky 
chlapců a dívek z Líbeznic a přilehlých obcí. Každý  
tábor se nese v duchu celotáborové hry. Některé TH 
zapadly během let v zapomenutí, ale jsou takové, 
na které rádi vzpomínáme dodnes. Připomeňme 
si některé z nich: Holubinky, Hobiti, Z pohádky 
do pohádky (od této doby nesou některé části 

lesa své názvy jako Pohádkový les, Jeskyně duchů, 
Pohádkové rozcestí atd.). Nejúspěšnější táborovou 
hrou za poslední roky byl Pán prstenů na námět 
stejnojmenných filmů. Jelikož skautské středisko 
se v poslední době početně rozrostlo, jsme již dru-
hým rokem nuceni pořádat LT ve třech turnusech. 
Prvního se zúčastnili rodiče s dětmi předškolního 
věku. Druhý byl určen pro mladší školní děti (svět-
lušky a vlčata) a posledního turnusu se zúčastnily 
starší děti (skauti, skautky a roveři). 

Václav Mikoláš   

Po dobré zkušenosti z loňského roku jsme se při-
hlásili na zájezd se skauty v sobotu 13.6.  V plánu 
byla návštěva ZOO Chleby, rozhledna Romanka 
obec Hrubý Jeseník a zámek Loučeň.
Již v autobuse nám pí. Olinka Opletalová rozdala 
připravený popis zajímavostí na jednotlivých mís-
tech, které jsme měli navštívit.
ZOO Chleby nás nadchlo snad vším. Květinovou 
výzdobou, čistotou „ a zvířátka“! Děti si mohly 
některá pohladit a krmit - v pokladně prodá-
vali sáčky s granulemi. U koziček mohly vstou-
pit do výběhu, pohladit si je, nebo pochovat. 
V Chlebech myslí na všechno. Pro děti zbu-
dovali skluzavku, kolotoč a lavičky pro relaxaci 
a odpočinek při občerstvení. Všichni jsme byli 
ještě obdarováni několika obrázkovými kalen-
dáři podle vlastního výběru. Dětem se zvláště 
líbily kalendáře s krtečkem, kde se mohl obrázek 
odtrhnout a použít jako pohlednice z prázdnin. 
Nám starším se zvlášť líbil párek opiček Gibonů 

s jejich mládětem. 
Jak jsme se dočetli – pomalu zázrak. Mláďátko 
se  narodilo v dubnu a vypadá jako malá ply-
šová hračka. Snažili jsme se ho vyfotografovat, 
ale matka, které se pevně drželo, byla neustále 
v pohybu.
Když jsme se dostatečně vynadívali na zvířátka, 
občerstvili se, odjeli jsme na rozhlednu Romanka, 
nově postavenou v obci Hrubý Jeseník. Rozhledna 
byla otevřena v r. 2003 a zajímavostí je, že byla 
vybudována na uměle navršeném pahorku. Bylo 
hezké počasí, svítilo sluníčko, ale dost foukal vítr. 
Na rozhledně to bylo výrazně znát. Dívali jsme se 
na okolní rovinatou prosluněnou krajinu a pod 
námi se vlnila obilná pole jako voda v moři.
Třešničkou na dortu byl však zámek Loučeň, 
hlavně jeho park se zábavnými bludišti a laby-
rinty, kterým jsme zakončili naplánovanou trasu 
výletu. Před objednanou prohlídku zámku jsme 
si zašli do blízké restaurace na oběd. Potom 

jsme pokračovali prohlídkou krásně upraveného 
zámeckého parku a labyrintů, které jsme si mohli 
proběhnout. Zámek nás velice uchvátil, hlavně 
tím, jak byl úžasně opraven. Výklad pana prů-
vodce o historii byl zasvěcený a odborný. Zvláště 
nás zaujala historie o účelovém užívání zámku 
v letech 1945 až do r. 2000. Celé toto období se 
nepříznivě projevilo na jeho stavu i na parku. 
Poté, co změnil majitele (r. 2000), byl v roce 2007 
zpřístupněn a krásné prostředí se všestranně vyu-
žívá. Návštěva zámku nám zpříjemnila ukončení 
sobotního výletu. Byli jsme spokojení, plni dojmů 
a cestou zpět nám ještě skauti zazpívali.aVýlet se 
vydařil díky dobré organizaci a obětavosti paní 
Opletalové. Navštívená místa v okolí Nymburka 
můžeme doporučit starším i mladším, nejen pro 
svou zajímavost, ale i proto, že nejsou tak vzdá-
lená od Líbeznic.

manželé Krejčovi

výLEt s LíbEZNICkýMI skauty
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Dopravní firma 
příjme řidiče 

MKD-vnitro
a bagristu.

Informace 
na telefonu: 
605 245 560

nebo 
777 731 679

  

pračky, myčky, sušičky, el. 
sporáky ...

 chladničky,
mrazničky, přenosné
chladničky, vinotéky,
výčepní zařízení s chlad.
médiem ...

mikrovlnné trouby, vysa-
vače, digestoře,  
parní čističe, pečící zaří-
zení do 10 kg ...

žehličky, fritovací hrnce,
kávovary, fény, holicí
strojky, kuchyňské roboty,
rychlovar. konvice...

pily, vrtačky, brusky, ře -
začky, aku šroubováky...

el. sekačky, křovinořezy,
el. nůžky na živý plot...




