
„Do té doby chceme ještě upravit cesty v Areálu
zdraví, protože ty stavbou hodně utrpěly. Zároveň
se snažíme dát do pořádku zeleň a celý areál zase
o něco vylepšit,“ říká místostarosta obce Michal
Doubrava.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
SKATEPARKU PROBĚHNE 
30. 4. 2016 V 15 HODIN

Cesta k novému skateparku byla poměrně sple-
titá a dlouhá. Už před pěti lety umožnila obec nad-
šeným jezdcům na skatech a kolech, aby někdejší
tenisový kurt s asfaltovým povrchem proměnili své-
pomocí ve skatepark. Bylo to tehdy jediné možné
řešení. Provizorní překážky převážně z dřevotřísko-
vých desek položených na paletách sice žádnou ev-
ropskou normu nesplňovaly, ale hřiště tak alespoň
mohlo sloužit novému účelu. Obec v předchozích
letech musela financovat řadu zcela nezbytných in-
vestic. Rozšiřování školy i školky, zateplování budov
a budování nových komunikací samozřejmě výstav-
bu skateparku oddalovalo. 

Když ale vedení obce v lednu loňského roku svo-
lalo líbeznické občany, aby s nimi probralo další
osud Areálu zdraví, závěr byl jasný. Ze všech pra-
covních skupin, které tehdy vyjádřily své představy,
vzešel nový skatepark jako jasný společný cíl. „Pus-

tili jsme se proto hned do shánění finančních pro-
středků a uspěli se žádostí v rámci Programu ob-
novy venkova. Dosáhli jsme na maximální částku
400 tisíc korun. Pro vybudování betonového skate-
parku je ale třeba, jak se ukázalo při výběrovém ří-
zení, 2,5 milionu korun. Hned několikrát jsme proto
v zastupitelstvu i obecní radě o investici diskuto-
vali,“ vysvětluje Michal Doubrava.

„Důležitým argumentem bylo nakonec to, že
řada lidí projevila ochotu na stavbu přispět svými
penězi. Víc než sto tisíc korun z peněz líbeznických
občanů je jasný projev vůle, že tu skatepark
chceme,“ dodává starosta Martin Kupka. „Všem,
kteří přispěli, patří naše poděkování. Jedná se sice
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Číslo měsíce: 110 – tolik tisíc korun věnovali na vý-
stavbu nového skateparku líbezničtí občané a líbez-
nické firmy. Děkujeme.

David Martinek skatepark stavěl a měsíc před otevřeném také testoval            foto Ludmila Červínová

Už jen pár týdnů zbývá do otevření nového skateparku v Areálu zdraví. Slavnostní exhibice s ukáz-
kami jezdeckého umění se chystá na sobotu 30. dubna.

NOVÝ SVĚT V AREÁLU ZDRAVÍ Milí čtenáři,
tentokrát se k vám nové číslo zpravodaje do-

stává více než týden před koncem měsíce. Chtěli
jsme totiž stihnout velikonoční svátky a pozvat Vás
také na Velikonoční trhy. Proč to pokládám za dů-
ležité? Psal jsem už několikrát, že připomínání tra-
dic není vůbec samoúčelná věc. Máme-li chránit
naši kulturu a naše hodnoty, měli bychom vědět,
jaké jsou. Velikonoce jako nejvýznamnější svátek
všech křesťanů k takovým tradicím určitě patří
a v životě naší obce měl a má své místo. O Veliko-
nocích tak na následujících stranách najdete celou
řadu informací. Mohly by být třeba také inspirací,
jak letošní svátky prožít. Poprvé budou u nás delší
o volný den o Velký pátek. Moc vám přeji, abyste
o letošních Velikonocích zažili se svými přáteli či
v kruhu rodinném krásné a klidné chvíle, abyste zá-
roveň pocítili sváteční rozměr těchto dnů. 

Velikonoce jsou také spojeny s příchodem jara.
Snažili jsme se letos co nejvíce sil vložit do údržby
zeleně a připravit obec na jarní měsíce. Největší pro-
měnou prošel Areál zdraví. Zmizela řada náletových
dřevin. Celý svah v Arču je teď mnohem prostup-
nější a čistší. Chtěli bychom totiž před otevřením
skateparku udělat generální úklid celého areálu.
A nejen to. Při stavbě dostala pořádně zabrat hlavní
cesta napříč areálem. Do poloviny dubna tu chceme
vytvořit nové mlatové cesty. Nebudou tu jen kvůli
snazšímu pohybu, ale i kvůli vzhledu celého pro-
stranství. Trochu očekávám, že po otevření skate-
parku celý areál přitáhne ještě větší zájem. Bude
sem přicházet ještě víc mladých lidí. Cesta by tak
mohla být zároveň místem se t kávání. Zároveň se
snažíme sehnat finanční prostředky na nový mostek
a venkovní rehabilitační stroje pro všechny gene-
race.

Na webu se rozproudila diskuse o změnách
v odpadovém hospodářství. Převažují zatím názory,
které se přiklánějí k variantě svozu odpadu jednou
za čtrnáct dní a možnosti doplatit si za větší ná-
dobu. Tato varianta by mohla zabránit plošnému
zdražení a zároveň by mohla motivovat k většímu
třídění komunálního odpadu. Diskuse na www.
libeznice.cz bude probíhat dál. Zároveň chystáme
podrobný průzkum a analýzu aktuálního stavu
svozu komunálního odpadu v obci. Rozhodnutí
o případné změně odpadového hospodářství by
mělo padnout do konce října, aby se na ni všichni
mohli připravit.

S přáním krásných Velikonoc a prvních jarních dnů

Váš starosta

„Zažít se tady dá spousta věcí. Při pohledu od
dětského hřiště blíže ke svahu máme takovou
streetovou sekci, to znamená, že tady jsou nižší
překážky – příjemná manuálová bedna s plyt-
kými bangy, vedle toho ještě nižší bang s railem.
Dále směrem k tenisovému kurtu se dostáváme
k náročnější části s vyššími překážkami. Na konci
je rozjezdová stěna s různými rádii. Když se teď
otočíme směrem k potoku, tak celou část nej-
blíže k cestě přes areál tvoří funboxová zóna pro
všechny, kteří rádi skáčou na kolech a koloběž-
kách.“ Radomír Teichmann, autor řešení a ředi-
tel společnosti Mystic Constructions

Dokončení na straně 2
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ROZHOVOR

Hana Kreisingerová                 foto František Grunt

Tentokrát jsme o rozhovor požádali nejstarší občanku Líbeznic, paní Hanu Kreisingerovou, která
se narodila v roce 1922. Její životní příběh je bohatý a zajímavý, spojený s mnoha místy nejen
v České republice. Líbeznice se jejím životem ale táhnou jako tenká červená linie. Těší nás, že
paní Hana je v Líbeznicích spokojená, a přejeme jí do dalších let hlavně hodně zdraví.

MUSÍM SE UDRŽOVAT STÁLE V POHYBU,
JINAK TO NEJDE

Milá paní Kreisingerová, prozraďte nám,
jaké cesty vás dovedly sem do Líbeznic.

Já jsem se, stejně jako moje sestra, narodila v Ně-
mecku, konkrétně v Sasku v městečku Rotkirchen,
kam moji rodiče odešli před válkou za prací. Odtud
mě rodiče poslali v roce 1928 zpět do Čech, kon-
krétně do Chrástu u Chrudimi, kde žili prarodiče. Ro-
diče totiž chtěli, abych měla české školy, a tak jsem
povinnou školní docházku absolvovala v Chrástu. Do
Líbeznic jsem přišla, až když mi bylo třináct, tedy
v roce 1935. 

A proč tedy zrovna do Líbeznic? 

Žil zde tatínkův bratr. Moji rodiče se zrovna do 
Líbeznic vrátili z Německa, když se tam dostal
k moci Hitler. Od té doby jsme žili celá rodina
tady. Vyučila jsem se na dámskou krejčovou v Ho-
vorčovicích u paní Černohorské a začala tu pra-
covat.

Na co nejraději vzpomínáte z období první
republiky? 

Moc ráda vzpomínám na tancovačky, tenkrát se
tomu říkalo čaje – to byly takové odpolední ta-
neční zábavy. Před válkou jsme chodili hlavně do
Baště, k Oličům, tam vždycky byla veliká sranda.
Vzpomínám rovněž na cesty zpátky v noci, to víte,
dříve se všude chodilo pěšky. Také jsme hodně
chodili na Beckov, kde jsme se scházeli s kluky
z Baště. 

Jak se váš život změnil s příchodem války? 

Poměrně hodně. V roce 1942 jsem se vdala a s man -
želem jsme se přestěhovali do Prahy-Karlína, kde se
mi narodil první syn. Také vzpomínám, že za války
se nemohlo tancovat. Ale naštěstí tady v Líbeznicích
měl strejda hospodu a jednou za týden nám dovolil
se sejít a na sále si zatancovat. 

Po válce jste se tedy vrátila do Líbeznic?

Nevrátila. Šli jsme s manželem budovat pohraničí,
konkrétně do Ústí nad Labem, kde se nám narodily
další dvě děti. V Ústí jsme žili poměrně dlouho, až
do osmdesátých let. Do Líbeznic jsem se vrátila, až
když byli moji rodiče staří a potřebovali moji pomoc.
Sestra totiž emigrovala do Švýcarska, a tak jsem se
musela postarat já. Od té doby žiji tady v tomto ba-
ráčku. Pracovala jsem až do důchodu v Plastimatu,
nejdříve v Praze a potom v sousedních Měšicích. 

A jak se vám dnes v Líbeznicích žije? 

Já jsem tady moc spokojená. Snažím se být sobě-
stačná. Vařím si sama, každý den jdu do vsi, hlavně
na nákupy. Všechno mám poměrně blízko – potra-
viny, večerku, řezníka. To víte, musím být v pohybu,
jinak to nejde. 

Sledujete dění v obci, účastníte se i spole-
čenského života?

Sleduji, moc se mi líbí, jak se to tady teď zvelebilo.
Jsem zvědavá na novou halu, stavbu jsem viděla,

když jsem byla naposledy u doktorky. Taková bu-
dova tady chybí od té doby, co byl zrušen sál u Tiš-
novských na náměstí a vzniklo tam kino, kde jsem
prodávala vstupenky. Mrzí mě, že jsem ještě nevi-
děla novou školu. V rámci možností chodím také
na akce pro seniory, naposledy jsem byla na poví-
dání s Obecní policií a taky na otevírání nového ná-
městí. 

Na co se těšíte? 

Teď se těším, až tady bude harmonikář, půjdu si po-
slechnout staré písničky. 

Za rozhovor děkují 

František Grunt a Václav Mikuláš. 

o malou část z celkové investice, někdy ale i sym-
bolická pomoc může rozhodovat.“

Stavba samotná probíhala od podzimu loňského
roku. „Chtěli jsme co nejméně narušit obvyklé vy-
užití Areálu zdraví. Stavební práce vždycky nějaké
komplikace přinášejí,“ říká Michal Doubrava.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila
pražská společnost Mystic Constructions. Realizo-
vala po celé republice už celou řadu podobných sta-
veb. Ve vedení firmy i mezi zaměstnanci je řada
těch, kteří na prknech a na kolech pořád jezdí. Ně-
kteří z nich mají také trofeje z domácích i zahranič-
ních soutěží.

NA REALIZACI SKATEPARKU
PŘISPĚLA I ŘADA NAŠICH 
OBČANŮ

Autorem projektu pro Líbeznice je ředitel firmy
Radomír Teichmann, který komentoval i první kroky
na přípravě: „Když jsem přemýšlel, jak by to tady
mohlo vypadat, tak hlavní, z čeho jsem vycházel,
bylo povídání s kluky, kteří v Líbeznicích jezdí. Bavili
jsme se o tom, co by tu chtěli, jaký charakter by ten
skatepark měl mít. Já jsem se to potom snažil do-
stat do dané plochy i do přijatelného objemu fi-
nancí.“

Dokončení ze strany 1

Na stavbě skateparku se s drobnými přestáv-
kami pracovalo celou zimu. Betonáž některých
ploch probíhala jako čistě ruční práce pod velkými
stany. „Chlapi si s betonovými plochami dávali
opravdu záležet. Každý centimetr vyhladili několi-
krát. Kvalita povrchu celého hřiště tomu taky odpo-
vídá,“ pochvaluje si Martin Kupka.

Slavnostní otevření skateparku proběhne v so-
botu 30. dubna 2016 v 15 hodin. 

Následovat bude exhibice jezdeckého umění
a večer také tradiční pálení čarodějnic s hudebním
programem.

-na-

Martin Jurášek, mistr republiky v jízdě na U rampě se na stavbě skateparku                              foto -na-
nejen podílel, ale také si jej hned vyzkoušel
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TÉMA

Velikonoce podle Josefa Lady                                                                                                           foto archiv

VELIKONOČNÍ
SVÁTKY 
V LÍBEZNICÍCH
Velikonoce jsou pro křesťany ještě významnější
než Vánoce. Pro východní i západní křesťany
jsou to nejdůležitější církevní svátky v roce. Jsou
i nejdelší, předchází jim doba postní, trvající 40
dnů od Popeleční středy do Božího hodu veliko-
nočního. 

O Velikonocích slavíme památku umučení a zmrt -
výchvstání Ježíše Krista, současně je vnímáme i jako
svátky jara, kalendářně připadají na období jarní
rovnodennosti, kdy u nás začíná vegetační cyklus,
je více světla i tepla. Pro naše zemědělské předky to
byl vždy velmi důležitý moment zemědělského roku
a počátek práce na polích. Velikonoce neslavíme
každý rok ve stejný den. Proč tomu tak je? Jejich
datum není ustálené, jelikož jsou svátky pohybli-
vými na rozdíl od Vánoc, které se vždy konají ve
stejném termínu. Čas Velikonoc se vypočítává podle
oběhu měsíce. Velikonoční neděle – Hod boží veli-
konoční – se slaví v neděli po prvním jarním úplňku.
Už v době starověku předepisoval lunární kalendář
biblických Židů v tomto čase pesach jako nejvý-
znamnější výroční svátek. Věřící Židé jej slaví do-
dnes. Ježíš Kristus vjel podle biblických pramenů do
Jeruzaléma právě na svátek pesach, jenž se mu stal
osudovým.

V postní době je šest nedělí, které mají staré 
latinské názvy podle začátečních slov mešních for-
mulářů.

Postní doba velikonoční se skládá:

1. neděle postní – INVOCABIS – Černá. Ženy od-
kládaly pestré šátky a braly si místo nich černé.
Jedla se pučálka, napučený hrách.

2. neděle postní – REMINISCERE – Pražná. Jedla
se pražma, upražené napučené obilniny. 

3. neděle postní – OCULI – Kýchavá. Podle po-
věry kolikrát člověk kýchl, tolik let žil. 

4. neděle postní – LAETARE. Mládež se mohla
povyrazit a ženiši chodívali na námluvy.

5. neděle postní – JUDICA – Smrtelná. V koste-
lech se zahalovaly kříže. Vynášely se Smrtky, zvyk
z pohanských dob. Chasa si ustrojila Smrtku, která
představovala zimu. Ustrojená byla do ženských
šatů, na sobě měla zavěšeny prázdné vaječné sko-
řápky. Pak ji všichni společně doprovázeli k rybníku,
kde ji hodili do vody a cestou zpívali:

Smrt nesem ze vsi, 
nové léto ze vsi!
Ty svatá Markéto,
dej nám pozor na žito
i na všechno obilí,
co nám Pánbůh nadělí.

6. neděle postní – PALMARUM – Květná, po-
slední postní neděle. V kostelích se světily kočičky
na památku vjezdu Krista do Jeruzaléma. Doma si
je pak lidé dávali na kříž. Kočičkami se dětem třely
oči, aby je měly zdravé, a také je polykaly, aby je
nebolelo v krku. 

PAŠIJOVÝ TÝDEN – VELKÝ TÝDEN – 
svatý týden, poslední týden čtyřicetiden-
ného půstu

(Passio – v překladu znamená utrpení)
Je spojený s památkou na umučení Ježíše Krista.

SAZOMETNÁ STŘEDA – říkalo se jí také
ŠKAREDÁ STŘEDA

V tento den Jidáš udal Krista.
Vymetaly se komíny. Komín musel být průchozí, bez
překážek. Věřilo se, že komínem odcházely duše ze-
mřelých, občas do něj vlétly čarodějnice, meluzíny
a samozřejmě měl vliv na teplo domova. Tento den
se na sebe lidé nesměli mračit, jinak by bývali mrzutí
po celý rok. 

ZELENÝ ČTVRTEK

Jedla se zelená jídla, aby lidé byli zdraví. V kostele
se dávala mše, kněz ji sloužil a dosud slouží v zele-
ném rouše. Je připomínána poslední večeře Páně.

Kostelní zvony zvoní při mši naposledy, umlkly až
do Bílé soboty. Prý tento den ulétnou do Říma. Ale
místo nich je nahradila v minulosti velikonoční ob-
chůzka – řehtání, která byla výsadou chlapců a trvala
tři dny. Hochů různého věku bývalo ve skupině mini-
málně 15. Obcházeli obec do kruhu a honili prorad-
ného Jidáše. Poprvé se řehtačky ozývaly v poledne
a okolo klekání. Na Bílou sobotu po posledním ran-
ním vrčení chlapci chodili od domu k domu, zazpívali
koledu, za kterou dostávali vajíčka, peníze, sladkosti.
Co vykoledovali, o to se rozdělili. Nejvíce dostával ka-
prál, nejvyšší šarže ve skupině. V obci tento zvyk za-
nikl v padesátých letech 20. století.

VELKÝ PÁTEK – nejsmutnější den
Velikonoc

V liturgii je vnímám jako hluboký smutek, jelikož
v tento den byl ukřižován Ježíš Kristus. Lidé chodili
ke zpovědi, aby mohli jít na Hod boží velikonoční
ke svatému přijímání. Na velký pátek se hrkalo čty-
řikrát: ráno, v poledne, ve tři hodiny odpoledne,
v hodinu smrti Ježíše Krista, a večer.

Lidé tento den vstávali před východem slunce
a chodili se umývat pramenitou vodou, jelikož měla
mít zázračnou moc. Nesmělo se hýbat zemí. Otví-
rala se sama, aby ukázala skryté poklady.

BÍLÁ SOBOTA – VZKŘÍŠENÍ – 
poslední den postní

Zmrtvýchvstání předchází velikonoční vigilie – bo-
hoslužba v noci. Velká noc, zmrtvýchvstání Ježíše
Krista, nastala ze soboty na neděli. Oslava této udá-
losti u nás v obci byla velkolepá. Průvod vyšel za
zvonění zvonů z kostela sv. Martina a opět na
konec vesnice až ke kapličce sv. Marie. Po krátké
pobožnosti se vrátil zpět do kostela ke slavnému Te
Deum – Bože chválíme Tebe. 

Maminky připravovaly dětem něco nového na
sebe, aby je „nepokakal“ beránek. Říkalo se, že člo-
věk měl mít na sobě tři nové věci. 
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Velikonoční neděle – 
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně nebo Boží hod
velikonoční je největší slavností křesťanského 
církevního roku, kdy se slaví Kristovo vzkříšení a ví-
tězství nad smrtí a vykoupení lidí. Na Boží hod veli-
konoční se v každé rodině peklo, vařilo, smažilo.
Příbuzenstvo se scházelo u prostřeného stolu.

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

V Líbeznicích, stejně jako v okolních vsích, skupiny
dětí chodily po vsi hodovat, vybavené pletený-
mi vrbovými pomlázkami, zdobenými barevnými
stužkami a s košíčky, od domu k domu a říkaly ko-
ledu:

Hody, hody doprovody dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička
vám snese jiný…

Hospodyně si koledu vyslechla a pak dala koled-
níčkům barvená vařená vejce, ale i syrová, někdy
i drobné peníze, nikdy však ne prázdná vejce, byť
by byla malovaná. Čokoládová vajíčka a zajíčci jsou
zvykem pozdějším. Vajíčka byla většinou barvená
na červeno, zeleno, modro, žluto. Černá barva se
nikdy nepoužívala. Vajíčko muselo být plné – sym-
bolizovalo život. Prázdné bylo naopak symbolem
smrti. Kraslice se u nás nemalovaly. Lidé si je kupo-
vali hotové. V obci nebylo zvykem, aby koledovaly
velké děti. Dospělá děvčata nebo ženy vyšlehali
zpravidla jen známí, příbuzní. Jinak by uschly. Za

tuto prevenci koledníci dostávali také barvená vejce
a pohoštění. 

Tento den se opět scházívala rodina, sousedé,
známí. Pochutnávali si na velikonočních pokrmech,
nádivce s kopřivami, mazancích, beráncích. Dospělí
si připíjeli na zdraví, bylo veselo a připomínali si, že
k sobě patří.

Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea 

Praha-východ

(Prameny: V. Bohm – To všechno odnes čas, V. Vondruška
– Církevní rok a lidové obyčeje)

Pořad velikonočních bohoslužeb 
v kostele sv. Martina

20. 3.   Květná neděle 10 hod.
           Bohoslužba s oslavou Kristova vjezdu

do Jeruzaléma s pašijemi podle sepsání
sv. Lukáše a se skladbami A. Michny,

           účinkuje Líbeznický chrámový sbor
a sólista Jan Holub z Filharmonického
sboru.

24. 3.   Zelený čtvrtek 18 hod.
           Mše na památku poslední večeře Páně

s lidovým zpěvem

25. 3.  Velký Pátek 
           17 hod. Křížová cesta
           18 hod. Památka umučení Páně
           Skladby J. S. Bacha a G.P. Palestriny

26. 3.  Bílá sobota 20.30 hod.
           Obřady se starozákonními žalmy a slav-

nost Vzkříšení se skladbami A. Michny
a G. F. Handela 

27. 3.  Neděle 10 hod. 
           Hod Boží velikonoční
           Mše s lidovým zpěvem k oslavě 

Zmrtvýchvstání Páně

V hudebních vložkách účinkuje 
Líbeznický komorní chrámový sbor 
pod vedením Bc. Lucie Stollové.

Celebruje rektor líbeznického kostela
Mons. Vladimír Málek.

TÉMA

Naší obcí Líbeznice
zavoněly jitrnice
předminulou neděli,
hlásil o tom místní rozhlas, aby všichni věděli.

Únorové hody
s jelitem a jitrnicí
jsou už mezi sousedy
líbeznickou tradicí. 

Letošní však slavnost možná
nový příslib věstí –
poprvé se totiž koná
na Mírovém náměstí. 

V sobotu se proto postím, 
vařím jenom pro děti, 
v neděli pak časně bdím -
pomalu už od pěti. 

Z domu brzy vyrážím, 
už se dočkat nemohu 
toho, jak si odnáším
zabijačku v batohu. 

Na náměstí vidím davy!
Fronta jako hadice!
Kromě líbeznických tady
jsou snad celé Měšice!

Trpělivě postupuji, 
sliny se mi sbíhají, 
při čekání pozoruji, 
co řezníci chystají. 

Nabídka je vskutku pestrá
a všechna jídla krásná, 

LÍBEZNICKÁ 
ZABIJAČKA 2016

guláš, prejt a ovar chystá
letos Česká masna. 

Bojím se, že čekání
se mi strašně povleče, 
však sousedé nudu zahání
a vše mi rychle uteče.

Navíc nálada je veselá.
Proč? To snadno napoví, 
že vyhrává tu kapela
a v ní snad všichni Řápkovi. 

Tak hojně navštívená akce,
to jistě by byl důvod
pořádat zde v příštím roce
i masopustní průvod!

Pak kupuji už jitrnice
a dvě jelítka k tomu, 

prdelačku, guláš, sádlo
odnáším si domů.

Před odchodem nakupuji
ještě dětem sladkosti,
sama si pak dopřeji
chléb se sádlem s radostí.

Manžel než v pátek na cesty se vydal
a loučil se se mnou ve dveřích,
závěrem jednu prosbu přidal – 
chce v neděli guláš k večeři. 

Hostinu proto doma strojím –
dám stranou jen škvarky, 
ať nezmizí,
s nikým se o ně nepodělím – 
jsou jen pro mne – k televizi!  

Pavla Zarembová

Fronta jako na maso…                                                                                                                          foto -na-
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Strážníci OP Líbeznice při předávání čestné hodnosti                                                                      foto -OP-

OBECNÍ POLICIE

STRÁŽNÍCI ROZŠÍ-
ŘILI VYBAVENÍ
O DEFIBRILÁTOR
Dne 10. 2. 2016 převzali strážníci Obecní policie Lí-
beznice na Krajském úřadě Středočeského kraje
automatický externí defibrilátor, kterým bude nově
vybaveno hlídkové vozidlo obecní policie. Společně
se strážníky z Líbeznic převzali 19 defibrilátorů zá-

MLADÝ STRÁŽNÍK
O KROK DÁL 
Dne 2. 3. 2016 strážníci Obecní policie Líbeznice
slavnostně předali čestné hodnosti „mladý stráž -
ník“ 24 dětem, které navštěvují zájmový kroužek
„Mladý strážník“ vedený Obecní policií Líbez-
nice.

Zájmový kroužek byl v rámci prevence krimina-
lity založen strážníky OP Líbeznice v lednu 2015.
Kroužek navštěvují děti ve věku od 6 do 10 let z Lí-
beznic, Baště, Měšic, Předboje, Bořanovic a Mra-
tína. Seznamují se zde s bezpečnostní proble-
matikou na všech úsecích, se zákony a s postupy
proti různým formám protiprávního jednání. V rám-
ci kroužku jsou pro děti připraveny také fyzické 
aktivity a sportovní hry. 

ČESTNÉ HODNOSTI BYLY 
PŘEDÁNY 24 DĚTEM

Děti před předáním čestné hodnosti splnily vě-
domostní a fyzické testy, které byly podmínkou
udělení hodnosti „mladý strážník“. I po předání
hodností dětem bude kroužek pokračovat a mladí
strážníci si budou nadále prohlubovat své znalosti
a dovednosti.

Rudolf Sedlák

Slavnostní předání defibrilátoru                 foto -pk-

K dobrému plesu patří                    foto Vratislav Srb
i předtančení

stupci dalších městských policií a hasičů ze Středo-
českého kraje. Defibrilátor byl dodán v sadě spo-
lečně s kyslíkovým zdrojem, rouškami a rukavicemi.

Automatické externí defibrilátory (AED) jsou
bezpečným a efektivním způsobem léčby náhlé zá-
stavy oběhu v terénu. Využití „laikem“ umožňuje
aplikaci defibrilačního výboje ještě před příjezdem
posádky záchranné zdravotnické služby. Dojezdové
časy záchranné zdravotnické služby se pohybují na
hranici osmi minut, což mozek bez kyslíku nemusí
vydržet.

Ve Středočeském kraji je již rozmístěno na sto
přístrojů, kdy o jejich umístění ví operátor RZZS
a poskytuje informaci, kde se nejbližší přístroj na-
chází.

Rudolf Sedlák

Obec Líbeznice ve spolupráci s Policií ČR a Obecní policií Líbeznice

pořádá besedu na téma

Bezpečnost v silničním provozu • Bezpečné chování na ulici i doma • Obrana proti 
nechtěným podomním prodejcům a tzv. šmejdům a 2. část projektu Bezpečný domov

Zasedací místnost OÚ Líbeznice, 30. března 2016 od 16 hodin
Občerstvení zajištěno

TÉMA

LÍBEZNICKÝ PLES
2016
V pátek 26. února 2016 se v sokolovně v Kos-
telci nad Labem konal 4. ročník Líbeznického
plesu. V obecním kulturním kalendáři má
náš ples pevné místo a každoroční velká
účast návštěvníků vypovídá o jeho vzrůsta-
jící společenské vážnosti. Slavnostně nazdo-
bený sál a nápaditě naaranžované stoly ví-
taly hosty a navodily tu správnou slavnostní
atmosféru.

K tanci a poslechu hrál Horváth band, který se po-
staral o skvělou náladu. S lehkostí a citem zahrál
všechny taneční melodie a za to se mu z parketu
a ze sálu dostalo uznalého potlesku. Ukázkou ta-
nečního umění bylo vystoupení mladého páru z ne-
ratovické školy manželů Kvasničkových. Ladnost

pohybů a kombinace krokových variací ocenili dlou-
hým potleskem snad všichni tanečníci. Těm pak pat-
řil parket celý večer a nálada byla vesměs taneční
a radostná. 

Neodmyslitelnou součástí plesu byla samo-
zřejmě i tombola, která se těšila velkému zájmu,
a nejeden návštěvník si odnesl svoji zaslouženou
výhru. 

HORVÁTH BAND SE POSTARAL
O SKVĚLOU NÁLADU.
NECHYBĚLA ANI TOMBOLA.
KAŽDÝ SI DOMŮ NĚCO 
ODNESL.

Po celou dobu plesu bylo zajištěno občerstvení
s velmi příjemnou a milou obsluhou, která doplnila
pohodovou náladu.

Všichni přítomní jsme si do budoucna přáli, aby
se ten příští, pátý ročník Líbeznického plesu konal
v nově budované hale, která už během února zí-
skala hrubé obrysy.

Roman Ehrenberger



Líbeznický zpravodaj  3/20166

LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 3, BŘEZEN 2016, ROČNÍK 14

TÉMA

BARÁČNICKÝ MASOPUST

MAŠKARNÍ 
KARNEVAL
Sobotní, poněkud zamračené odpoledne bylo
v líbeznické tělocvičně ZŠ a ZUŠ Líbeznice ve
znamení maškarního reje. Konal se totiž tra-
diční dětský karneval, který pořádal společně
Kulturní výbor obce Líbeznice, zahrádkáři, ba-
ráčníci a hasiči.

Tady by si vybral i spanilý princ                                                                                     foto Iveta Mikolášová

Také letos se baráčníci, známí a sousedé setkali
U Kouzelníka při již tradičním masopustu. Při
hudbě čestného člena spolku – Jaromíra – si za-
tančili a zazpívali naše národní písničky. 

Odvážnější si oblékli slušivé masky a rejdili po par-
ketu. Tentokrát přišlo více tancechtivých, než bylo
volných míst, a tak k velké lítosti odešli. Došlo i na
tombolu a tradiční koblížky od našeho souseda.
Všichni se dobře pobavili a začali tak sérii tradičních
tanečků. Další se bude konat 9. dubna (jarní)
a 1.října (podzimní). Na každé setkání se baráčníci
těší, a pokud jim bude stačit dech, nenechají naše
české písničky zapadnout.

Věra Vörösová – syndička OB

Masek všech druhů, ať už z pohádek, seriálů či ve-
černíčků se sešlo téměř 100. Ale bezpochyby pře-
vládaly sličné princezny a neohrožení komiksoví
hrdinové. Vedle již zmíněných princezen jsme v ma-
škarním reji mohli zahlédnout i Marfušku, Spider-
mana, piráta, žabičku, muchomůrku, žirafu či rytíře
Jedi. A v maskách se neveselily jen děti, ale i pár od-
vážných rodičů.

V MASKÁCH PŘIŠLY DĚTI 
I DOSPĚLÍ

Celým zábavným programem provázelo děti
spolu s jejich maminkami, tatínky, dědečky i babič-
kami osvědčené duo Vanda a Standa. Jelikož to
s dětmi umějí, vtáhli je hned od začátku do víru her,
společného zpívání a tancování. A to do posledního
stydlína.

Pro všechny byla také připravena bohatá tom-
bola, kdy nikdo neodešel s prázdnou. 

A protože se jistě všichni dobře bavili, sejdeme
v maskách jistě i napřesrok.

Michal Pokorný V kurzu je zjevně ovoce a hmyz                  foto -LV-

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ZUŠ LÍBEZNICE
V NOVÉM
Jako dárek k začínajícímu čtvrtému roku své exis-
tence dostala v září 2015 ZUŠ Líbeznice nové pro-
story, a to třídy nad jídelnou základní školy, které
zůstaly nevyužity poté, co se mladší žáci ZŠ Líbez-
nice přestěhovali do moderního Rondelu.

Díky pochopení a finanční pomoci obce byly
třídy stavebně upraveny tak, aby vyhovovaly indivi-
duální výuce hudebních oborů a největší třída byla
adaptována na malý sál. Naší chloubou se stal kon-
certní klavír zn. Yamaha, který jsme rovněž s přispě-
ním obce zakoupili.

JEŠTĚ O NÁS USLYŠÍTE

Ve škole začal pracovat dechový orchestr, několik
komorních souborů a také pěvecký sbor, který se pod
vedením paní učitelky Pospíšilové již několikrát před-
stavil líbeznické veřejnosti (zejména v době Vánoc).

Od konce listopadu uskutečnila škola pět veřej-
ných koncertů – vedle vstupního, nazvaného pří-
značně „Začínáme v novém“ až po již čtvrté Vá -
noční Líbeznění. Během ledna proběhlo celkem
osm třídních přehrávek, kde mohli rodiče, souro-
zenci a ostatní příbuzní a známí posoudit, s jakou
pílí žáci se svými pedagogy pracují. Celkem navští-
vilo přehrávky přes dvě stě posluchačů, kteří vytvo-
řili malým muzikantům výbornou atmosféru. Naši

ZÁPIS DO PRVNÍ
TŘÍDY

hosté mohli též zhlédnout v chodbách i v sále na
nově instalovaných kliprámech na padesát pra-
cí žáků výtvarného oddělení. Dovolili jsme si na-
bídnout návštěvníkům koncertů ke koupi ná-
stěnný kalendář s pracemi našich žáků. Výtěžek
činil přes 2 300 korun a já bych rád na tomto
místě poděkoval všem kupujícím. Jejich peníze
budou použity na nákup pomůcek malým výtvar-
níkům.

Na závěr jsem si nechal zmínku o práci tanečního
oboru, který se prezentoval v tělocvičně školy v rámci

Vánoční taneční akademie a nyní se připravuje na
dubnovou taneční soutěž Děti v akci, pořádanou
DDM Jižní Město a na vystoupení v rámci Zahradní
slavnosti při oslavě Dne Matek v Líbeznicích.

Všechna tři oddělení líbeznické ZUŠ (tj. cca 200
žáků) nyní pilně pracují a já mohu za ně i za jejich
pedagogy slíbit, že (o) nás na jaře v Líbeznicích
i okolí určitě uslyšíte.

PhDr. Roman Novotný, 
ZUŠ Líbeznice

„Přišli jsme s Barunkou sem, protože tu bydlíme.
Vůbec nás nenapadlo jít k zápisu do pražské školy,“
odpověděla mi maminka budoucí prvňačky na můj
dotaz, proč si vybrali docházet do líbeznické školy.
„Navíc je tu pěkná nová škola,“ upřesnila ještě.
„Bydlíme kousek od školy a navíc jsme slyšeli, že
má škola dobrou pověst,“ doplnila maminka ma-
lého Jurije zase svoje důvody volby. 

„Letos jsme zápis uspořádali v sobotu. Chtěli
jsme, aby tento den byl pro děti slavnostní a aby
proběhl beze spěchu pro všechny zúčastněné – ža-
datele, rodiče, učitele. Ve všedním dni je nutné při-
způsobit zápisu celou organizaci a to s sebou určitě
nese spěch a stres. Věřím, že tuto změnu všichni
uvítali,“ přiblížila samotný zápis ředitelka školy
Ivana Pekárková. 

Zápis probíhal v budově Rondelu ve všech osmi
třídách od 9.00 do 16.30 hod. v sobotu 23. ledna.
Zápisu se zúčastnilo 166 dětí z Líbeznic a blízkého

okolí. Děti i jejich rodiče, v mnohých případech
i prarodiče a sourozenci, si tak mohli prohlédnout
nové třídy a pozorovat, jak budoucí žáček zvládá
svoji první velkou zkoušku. Letos se i díky nadstan-
dardnímu technickému vybavení budovy doved-
nosti prověřovaly na interaktivní tabuli. Náhradního
termínu zápisu 9. února se zúčastnilo 25 dětí. 

Andrea Gruntová

První velká zkouška                                    foto -ag-
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Grigorij                                                 foto archiv ZŠ

Líbeznické Amazonky                                   foto -af-

TALENTOVANÉ DĚTI

KRASOBRUSLAŘ
GRIGORIJ DUDÁK 
Šesťák Grigorij začal s krasobruslením již ve třech
letech. A pak vlastně ještě podruhé v deseti.
Když mu totiž bylo osm, při skoku salta mu pod
nohy vjela jiná krasobruslařka a zažil ošklivý kr-
vavý pád, který mu způsobil na dva roky blok.
Naštěstí se na led vrátil a pilně trénuje dál.  

„Trénuji až pětkrát týdně. V úterý a ve čtvrtek
a někdy i v pátek, když se připravuji na závody. Na
ledě cvičím hodinu a pak následuje tzv. suchý tré-
nink, kdy také hodinu cvičím provazy, jógu atd.
V sobotu a neděli máme cvičení na ledu prodlou-
žené na dvě a půl hodiny,“ přibližuje náročné tré-
ninky Grigorij. A to si na ně bere pouze jablko nebo

SPRINTER
JAKUB NOVOTNÝ
Na pražských přeborech dne 25. února 2016 na
Strahově překonali sprinteři ASK Slavia Praha
český rekord ve štafetě 4x 300 metrů. Jakub
Novotný běžel třetí úsek s dosaženým časem
2:36,12. 

Stal se tedy přeborníkem pražského kraje. Tento
výkon ještě doplnil individuálním třetím místem na
300 metrů v pražském přeboru. Nyní se již plně při-
pravujeme na mistrovství republiky ve Stromovce
v hale Otakara Jandery.

Pavel Novotný Vpravo Jakub Novotný                                                                                                                          foto -PN-

jiné ovoce ke svačině. Na tréninky a na závody ho
vozí zejména rodiče, někdy je vystřídá i jiný pří-
buzný. Grigorij má bronz z Mistrovství republiky ka-
tegorie B, ale na stupních vítězů na turnajích
a pohárech stál i na nejvyšší příčce, i když zatím
pouze na závodech v České republice. 

MÁ BRONZ Z MISTROVSTVÍ
REPUBLIKY

„Na tomto sportu mě baví, jak je náročný. Ale
když se jede volná disciplína, což je program, který
se staví na hudbu podle krasobruslaře, je to jen ta-
kové poletování,“ upřesňuje Grigorij, který se zná
velmi dobře s Tomášem Vernerem. Oba totiž začí-
nali ve stejném klubu. Setkal se i s Jevgenijem Pluš-
čenkem, velkým vzorem všech krasobruslařů.   

Andrea Gruntová

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

VÝLET LÍBEZNIC-
KÝCH SVĚTLUŠEK
Na přelomu ledna a února se oddíl líbeznických Ama-
zonek vydal na výlet do Prahy, přesněji se jednalo o kul-
turní zážitek. Byla krásná a slunečná, ale za to pěkně
chladná neděle, když jsme se vydaly za kulturou.

Vyjely jsme tedy vlakem směr Praha – Strašnice
a dorazily jsme do malého divadla jménem Miriam na
muzikální představení O perníkové chaloupce aneb
trochu jinak. Představení bylo velmi zábavné a záro-
veň velice poučné. Každý divák měl možnost pochopit
klasickou pohádku trochu jinak. Po představení, kde
ovšem dopadlo všechno dobře, následoval speciální
workshop na výrobu perníčků. Každý divák měl v ceně
své vstupenky možnost si vyrobit a ozdobit tolik per-
níčků, kolik jen sám chtěl. Takže každá světluška si
vezla domú spousty ozdobených perníčků. Maminky
musely mít jistě v době po Vánocích radost, že mají
doma opět nové cukroví. 

V divadle Miriam vystupuje naše skautská sestra
Liška. Především proto jsme navštívily toto divadlo již
podruhé. Můžu vřele doporučit všem rodičům s men-
šími ratolestmi, aby navštívili nějaké jejich představení.
Amazonky si nedělní výlet za kulturou moc užily. 

Adéla Figallová – Čoky

Od letošního roku převzala ordinaci praktického
lékaře po MUDr. Evě Chlumské

MUDr. Jana Harnová.
Došlo tak k menší úpravě ordinačních hodin. Je
možné se objednat na určitou hodinu a den,
tel.: 283 980 441, 604 702 335,
www.praktik-libeznice.cz.

Pondělí
7:00 – 11:30      akutní pacienti

11:30 – 13:00      objednaní + prevence
13:00 – 15:30      návštěvní služba
Úterý
9:30 – 12:00      návštěvní služba

12:00 – 16:30      akutní pacienti
16:30 – 18:00      objednaní + prevence
Středa
7:00 – 11:30      akutní pacienti

11:30 – 13:00      objednaní + prevence
13:00 – 15:30      návštěvní služba
Čtvrtek
7:00 – 11:30      akutní pacienti

11:30 – 13:00      objednaní + prevence
13:00 – 15:30      návštěvní služba
Pátek
7:00 – 11:30      akutní pacienti

11:30 – 13:00      objednaní + prevence
13:00 – 15:30      návštěvní služba

Odběry krve každý den mimo úterý 
od 7:00 do 9:00 hodin.
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Naše vyprávění jsme minule ukončili v roce
1935, kdy 77. klub OLD SKAUTŮ „WILLI“, pod
vedením Václava Dobiáše, postavil „Na Chru-
pavce“, na pronajatém pozemku od pana
Františka Plicky, první skautskou klubovnu
v Líbeznicích, která dostala jméno „Skautský
domov“. Jak vlastně ona stavba vypadala? 

Jednalo se o jednoduchou dřevěnou budovu se
zděnými základy o rozměrech 10 metrů na délku
a 5 metrů na šířku. Klubovna měla poměrně velkou
krytou verandu, které dominovala dvě prosklená
okna, jež přiváděla denní světlo do hlavní místnosti
klubovny – velkého sálu (o rozměrech 5 x 5 metrů).
Velikost této největší místnosti umožnila (mimo jiné)
i konání turnajů v ping-pongu, jelikož se sem bez
problému vešel stůl na tento oblíbený sport líbez-
nických skautů. Do velkého sálu se vcházelo dveřmi
přes verandu. Druhé dveře z verandy umožňovaly
přístup do místnosti zvané „šatna“ (kde byl sklad
materiálu) a za ní byl vstup do tzv. malé klubovny
pro družiny. Zajímavostí je, že místnost tzv. malé
klubovny pro družiny byla od velkého sálu oddělena
posunovací stěnou, takže v případě potřeby šlo tyto
místnosti spojit a vytvořit velký prostor pro akce,

SKAUTSKÉ 
KLUBOVNY 
JUNÁCKÉHO 
STŘEDISKA 
V LÍBEZNICÍCH

Seriál o skautských klubovnách:

kterých se účastnil větší počet lidí. Obě místnosti
(malá klubovna pro družiny a velký sál) byly vytá-
pěny jedinými kamny, umístěnými v místnosti klu-
bovny pro družiny, kde byl zděný komín. Výška celé
stavby byla okolo čtyř metrů, klubovna měla i nízký
podkrovní prostor (půdičku), na níž se (dle vzpomí-
nek pamětníků) dalo i spát. 

Osvětlení zajišťovaly petrolejové lampy (pozn.:
po roce 1945 se dokonce uvažovalo i o instalaci
elektrického osvětlení, došlo i k natažení drátových
rozvodů, ale posléze od toho bylo upuštěno – jako
zdroj energie měla totiž složit automobilová baterie

a skauti uznali, že je značně neproveditelné ji každý
druhý den odvážet, pracně dobíjet, opětně ji přivézt
a instalovat zpět). 

Skautská klubovna se stala pýchou 77. klubu
OLD SKAUTŮ „WILLI“. Postupem doby ji různě vy-
lepšovali, a jak dokazují dobové fotografie, zvelebo-
vali i okolí klubovny – přes blízký potok vznikl hezký
dřevěný mostek a návštěvníky vítala pěkně prove-
dená velká brána s velkým nápisem „SKAUTSKÝ
DOMOV“. V zápisech klubu OS nacházíme i zmínky
o velké květinové výzdobě klubovny, což dokládají
i archivní fota. Klubovna svým provedením a vzhle-

BIBLICKÉ STŘEDY
Každou první středu v měsíci od 17.00 hod. mají
občané Líbeznic díky vedení obce možnost přijít na
biblický klub v prostorách komunitního centra
ARCHA. Na setkání se můžete seznámit s udá-
lostmi, které stály na počátku (i v průběhu) historie
lidstva. Snažíme se podat populární formou pohled
na události popisované v Bibli. Během klubu je
možnost klást doplňující otázky k probíranému té-
matu. Téma prvního klubu bylo „Vznik světa“, na
druhém setkání jsme probírali počátek lidské spo-
lečnosti. Pokud vás tato nebo podobná tematika
zajímá, přijďte mezi nás. Také letos připravujeme
velikonoční koncert se skupinou „Ratolesti“
v ARŠE dne 24. 3. 2016 (čtvrtek) od 19.30 hod.
Těšíme se na vás – Společenství křesťanů Líbeznice.

Zdeněk Paulus

ÚNOR V LODIČCE
I minulý měsíc proběhly v mateřském centru akce
pro naše nejmenší i jejich rodiče. Ve čtvrtek před lí-
beznickým karnevalem si děti s maminkami vyrobily
masky. Vybraly si indiánské čelenky, sovičky a kočky,
které se jim moc povedly.

Poslední čtvrtek v únoru pak Lodičku navštívila
Connie z canisterapeutického centra Sirius se svými

kamarády. Zvlášť pro ty nejmenší, kteří doma psího
kamaráda nemají, to byl velký zážitek a užili si
hodně legrace a her.

Pokud máte doma děti od cca 1 do 3 let, jste do
našeho mateřského centra každý čtvrtek srdečně
zváni. Sledujte nás na www.stonozka.net/materske-
centrum-lodicka/ a dozvíte se včas o plánovaných
akcích.

Za MC Lodička Lenka Zahradníková

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

Connie s dětmi                                                                                                                                         foto -Is-

Skautský domov před válkou – exteriér                                                                                  foto archiv Willi

Z první Biblické středy                                 foto -skl-
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Skautský domov před válkou – interiér a vstupní brána                                                       foto archiv Willi

dem dokonce zaujala i vyšší junácká místa, jelikož
její fotografii můžeme najít třeba na obalu časopisu
Skaut – Junák, číslo 22, z roku 1936.

U klubovny vzniklo sportoviště s hřištěm na odbí-
jenou, což byla další oblíbená činnost líbeznických
skautů. Dá se říci, že klubovna a okolí se staly záhy
ústředním bodem mládeže a dětí v Líbeznicích. Pa-
mětníci z té doby vzpomínají, že v okamžiku, kdy měli
splněny všechny školní a domácí povinnosti, na nic
nečekali a hned běželi „Na Chrupavku“ ke skautské
klubovně, neboť tam se stále dělo něco zajímavého.

Historické záznamy nám dále přinášejí zprá-
vu i o tom, že 19. 6. 1936 proběhl táborový oheň
k prvnímu výročí otevření klubovny, a v zápise 
z 3. 7. 1936 nacházíme zmínku o tom, že klub OS
upisuje 500 Kč jako půjčku na obranu státu. Zá-
roveň se zde píše o plánu pořádat letní tábor v Je-
senném (a to jak pro skauty, tak pro vlčata), což
je první záznam o skautském táboře na tomto
místě, které se mělo později nesmazatelně zapsat
do dějin střediska.

JEDNODUCHÁ DŘEVĚNÁ 
BUDOVA MĚLA VŠE, 
CO SKAUTI POTŘEBOVALI

Rok 1938 byl rokem mnoha významných histo-
rických událostí, které ovlivnily jak činnost klubu,
tak oddílu. Byly to události, které doslova a do pís-
mene změnily od základů život v podstatě každého
obyvatele tehdejší Československé republiky.

Nástupem Adolfa Hitlera k moci roku 1933 došlo
ve vzájemných vztazích Čechů a Němců v českém
pohraničí k postupným změnám. Nacistické Ně-
mecko začalo podporovat prostřednictvím sudeto-
německých stran a spolků národnostní a rasovou
nesnášenlivost. V této činnosti se vůdčí role ujala Su-
detoněmecká strana, kterou založil Konrád Henlein.
Stále častěji se konaly pochody německých hajlujících

výrostků, Čechům a Židům bylo vyhrožováno, byla
jim rozbíjena okna, ničen majetek. Mnoho smíše-
ných česko-německých manželství bylo z důvodu ně-
mecké nenávisti k Čechům rozvráceno.

Dne 29. září byla uzavřena Mnichovská dohoda
mezi Německem, Itálií, Velkou Británií a Francií
o odstoupení pohraničí nacistickému Německu.

Tyto historické události v mnohém zcela určitě
ovlivnily i činnost junáků v Líbeznicích. Ze zápisu
z 11. 6. 1938 se dozvídáme, že v Líbeznicích začala

řádit dobytčí epidemie a z tohoto důvodu se čin-
nost klubu a oddílu v dubnu a květnu velmi ome-
zila. V záznamu je zmínka i o tom, že klub nabídl
svoji pomoc Obecnímu úřadu v Líbeznicích – své
služby ke sbírce na obranu státu, která proběhla po
zrušení uzávěry obce po dobytčí epidemii.

(zkrácený text Martina Šíly 
z připravované knihy o historii 

skautského střediska v Líbeznicích)

OBECNÍ KNIHOVNA

Líbezničtí skauti před druhou světovou válkou
hodně sportovali, a to jak v místním Sokole,
tak na hřišti před novou klubovnou. Jednu
drobnou sportovní příhodu „vylovil“ archivář
střediska Martin Šíla ze svého rozsáhlého ar-
chivu. Snad pobaví i dnešního čtenáře.

Vzpomínám na dobu kolem roku 1931. V Líbezni-
cích se tehdy dost sportovalo. Sport provozovali jak
Sokolové, tak i my – skauti. Zvláště se, pěstovala
lehká atletika, házená a volejbal. Nejvhodnějším
místem pro provozování všech těchto disciplín bylo
hřiště u naší nové klubovny a cvičiště Sokola, při
cestě do Měšic. Dnes na jeho místě stojí nová škola.

Já jsem nejraději provozoval lehkou atletiku. Ve-
lice mne bavilo házet oštěpem. Neházel jsem sice
jako dnes třeba atlet Železný, ovšem na tehdejší
dobu a Líbeznice, jsem dociloval slušných výsled-
ků. Alespoň jsem si to myslel do onoho osudného 
dne.

Toho odpoledne jsem opět byl na cvičišti Sokola
a pokoušel se překonat svůj osobní rekord. Moje
dosavadní výsledky se pohybovaly někde mezi 36
až 40 metry. Byl jsem na ně v duchu velmi pyšný
a neustále jsem se je pokoušel zdokonalit. Něko-
likrát se mi podařilo těsně překonat hranici 40
metrů, takže naděje tu byla. A tak jsem vrhal
a vrhal.

A jak tak usilovně házím, najednou vidím, jak si
to od Líbeznic šine po silnici do Měšic Ikala – čer-

OŠTĚP

noch, který zastával u hraběte Nostice místo sluhy.
Šel trochu vrávoravým krokem, bylo poznat, že se
v Líbeznicích věnoval své oblíbené činnosti - konzu-
maci piva. My kluci jsme ho znali velmi dobře, pro-
tože navštěvoval místní hostinec dost často a při
cestě si vždy zpíval: „Šel Nánynek to zeli, to zeli, to
zeli. Natrhala lupény, lupény, lupény. Přišla na ny Pe-
pička, rozšlapála košička, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, to
byla plátyla.“ Přesně takto si to vždy zpíval a toho
odpoledne také, když se blížil v našemu sportovišti.

SPORTOVALI SOKOLOVÉ
I SKAUTI

Došel až ke hřišti Sokola. Zastavil se za plotem
a chvíli se na nás díval. Zrovna jsem se pokoušel pře-
konat svůj osobní rekord. Hod nebyl špatný, oštěp
přistál na značce 38 metrů. Ikala všechno viděl a při
tom si asi rozpomněl na své mládí v Africe (já již bo-
hužel nevím kolik mu tehdy bylo let, ale muselo to
být mezi 45 až 50 lety). Prolezl branou na hřiště
a zase se díval. Pak najednou přišel ke mně a požá-
dal, zda bych mu nepůjčil oštěp. V duchu jsem se
usmíval, když jsem mu ho dával, ten hodí sotva 30
metrů. Ikala se ani nerozbíhal, pouze napřáhl ruku
a hodil bez rozběhu a – mně „poklesla brada“.
Oštěp dolétl na značku 43 metrů.

Ikala poděkoval a pokračoval ve své vrávoravé
cestě do Měšic. Ale já se z toho nemohl dlouho
vzpamatovat. Myslel jsem si, jak dovedu skvěle
házet oštěpem, vždyť jsem téměř každý den usi-
lovně trénoval. A najednou si přijde takový Ikala,
o mnoho let starší, vůbec netrénuje a hodí o 5 metrů
dál! To byla sprcha!

(Vyprávěl Standa Dobiáš „Jégr“)

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

BLAHOPŘEJEME

LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM 
11. 3. 1544 narozen italský básník Torquato Tasso
– Dobytí Jeruzaléma, Šeptání noci

12. 3. 1922 narozen americký spisovatel, přední
představitel beat generation, Jack Kerouac – Na
cestě, Dharmoví tuláci, Satori v Paříži

20. 3. 1828 narozen norský dramatik a básník Hen-
rik Ibsen – Heda Gablerová, Peer Gynt

26. 3. 1911 narozen americký dramatik a romano-
pisec Tennessee Williams – Tramvaj do stanice
Touha, Sladké ptáče mládí, Kočka na rozpálené ple-
chové střeše

28. 3. 1914 narozen český prozaik Bohumil Hrabal
– Obsluhoval jsem anglického krále, Ostře sledo-
vané vlaky, Postřižiny

29. 3. 1902 narozen francouzský prozaik a drama-
tik Marcel Aymé – Pohádky kocoura Moura, Ulice
beze jména, Zelená kobyla

Blahopřejeme březnovým jubilantům: Vacková Jar-
mila – 88 let, Kettnerová Jiřina – 86 let, Barborová
Věra – 85 let, Roedlová Jana – 70 let, Podsklan
Pavel – 70 let, Kříž Karel – 70 let, Pálková Ivana –
60 let.
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BEZPEČNOST
Bezpečnostní službu vykonávali četníci zave-
dení v Rakousku v 19. století. Četnictvo má svůj
počátek ve Francii již ve století patnáctém,
odtud byl název žandarm. 

Bachovský absolutismus používal četnictva k pro-
následování politických odpůrců. Četníci nosívali
černé tvrdé klobouky s kohoutím peřím, později do-
stali helmy. V obci se musil četník hlásiti u starosty,
kde poznamenal dobu své návštěvy. Sem chodívali
četníci z Čakovic, Odoleny Vody, Mratína. Naše
obec žádala o zřízení četnické stanice r. 1904, 1912
a 1913. V Měšicích bývalo císařské královské čet-
nické stanovištní velitelství r. 1883 až 1885, velite-
lem byl Matěj Holeček. Ten docházel i sem, udal 11.
března 1885 Františka Eima z Bořanovic, že neměl
tabulku se svým jménem na vozíku taženém psem,
a navrhoval jeho potrestání. Týž četník ještě udal,
že František Srb z č. 34 zaměstnává služku Františku
Kadrabovou sedm týdnů bez ohlášení.

V r. 1911 byl sem přidělen četník na čtvrt roku,
bydlel u Janovského č. 89 a obec mu platila byt
a stravu. Až r. 1919 byla zřízena četnická stanice
v Líbeznicích v č. 42, čítala 2 až 5 strážmistrů. Toto
četnické velitelství (SNB) zde bylo do října 1951, kdy
bylo přemístěno do Klíčan, zde zase u Pelců pone-
chán okrsek stráže národní bezpečnosti č. 2 velitel-
ství stanice SNB Klíčany. Posledním velitelem byl
Karel Podroužek, bydlící u Bedřicha Kruise v č. 225.

Kdežto četníci sloužili státu, konali v obci strážní
službu strážník, policajt a ponocný. Strážník nosíval
uniformu, za Rakouska i zbraň. Vyhlášky obecní
a zprávy starostovy strážník vybubnovával. Na ře-
menu měl připevněný buben, ostrými údery dvou
paliček svolal posluchače, aby jim přečetl rozkaz
nebo oznámení. Totéž se opakovalo v dalších uli-
cích. Když zde byl zřízen místní rozhlas, přestalo
strážníkovo bubnování.

OBECNÍ KNIHOVNA
V č. 30 byla obecní věznice, lidově ráček. V ní

musely přenocovat osoby hnané postrkem. Po zru-
šení cukrovaru r. 1885 značná část příjmů odpadla
obci a výdaje se uskrovňovaly. Obecnímu strážníkovi
byl odebrán příspěvek na vytápění obecní věznice,
jelikož nyní málo hnanců jde a věznice se jen má-
lokdy vytápěti musí. Plat obecního strážníka byl sní-
žen na fixních 240 zlatých r. č. ročně a plat
obecního posla na 25 zl. ročně.

V ROCE 1911 BYL 
LÍBEZNICÍM PŘIDĚLEN ČETNÍK

V Líbeznicích býval strážníkem jakýsi Olič.
V r. 1874 koupila obec strážníku Turkovi oblek za
14 zl. 70 krejcarů. Tento Turek setrval do r. 1883,
kdy obec vypsala konkurz na místo strážníka s pla-
tem 300 zl. ročně mimo byt. Strážníkem se stal Vác-
lav Veselý. Ten r. 1885 v máji vyhnal z pastvy kočího
s koněm Josefa Junka, mlékaře č. 82. Junek potom
Václavu Veselému důkladně vynadal, obec o tom
sepsala protokol a poslala jej k soudu v Karlíně.
Josef Junek byl potrestán vězením 3 dni s jedním
postem. V r. 1886 byl strážník Václav Veselý propuš-
těn a jeho služba přidána poslu Janu Turkovi a jemu
zvýšen plat o 100 zl. ročně. Tento Jan Turek konal
r. 1887 se svým synem službu polního hlídače
i obecního strážníka. V r. 1889 koupila obec stráž -
níkovi oblek za 25 zl. a výzbroj (pušku, patrony) za
5 zl. V r. 1891 měl strážník ročně 211 zl., za pono-
cování ještě 80 zl. a mimoto 30 zl. na oděv.
V r. 1896 byl strážníkem Karel Táfl, r. 1897 mu obec
opatřila zbrojní list za 1 zl. 50 kr. a nový kbelík do
věznice za 1 zl. 

V r. 1910 obec vypsala konkurz na obsazení
místa policejního strážníka se služným 620 K ročně
a bytem a na obsazení místa ponocného za 450 K
a byt, ponocný musel obstarávati petrolejové osvět-
lení. Karel Čemus, rurální posel, dostal r. 1911 po-
volení na tři roky nositi revolver. V r. 1910 byl
jmenován strážníkem Jan Vyskočil z Libně, narozený
r. 1880. Ten měl ročně 720 K od 1. října 1910.
V r. 1912 stála oprava jeho šavle 10 K. Když Jan Vy-

skočil narukoval r. 1915, následovali ho ve službě
Josef Turek z č. 121 a František Procházka z č. 92.
Za starosty Karla Hamršmída přijal službu obecního
strážníka Josef Mikoláš z č. 30–160.

V r. 1933 okres nařídil, aby obec systemisovala
místo obecního strážníka. V r. 1938 darovala obec
10 000 Kč na obranu státu. Strážník Josef Mikoláš
(narozen 1879) měl r. 1941 denně 15 K, obecní ta-
jemník Václav Sinecký 10 K (narodil se r. 1893, zde
vyučoval od r. 1918 do 1952).

Mimo strážníka zaměstnávala někdy obec i po-
nocného, jindy též sluhu čili posla, ba i pastýře.
V některých dobách nebyly tyto služby přesně od-
děleny a splývaly.

V r. 1864 žil v domě č. 30 obecní pastýř Franti-
šek Štemprok (narozen 1810) s manželkou Alžbě-
tou (narozena 1811) a dcerami Marií (1846)
a Rosálií (1852). Měli ještě čeledína Antonína Špu-
láka. Obecní pastýř měl r. 1872 plat 30 zl. ročně.
Pastýř býval i ponocným a za ponocování pobíral
příplatek 5 zl. ročně. V r. 1875 dostal ponocný
novou ponůcku za 3 zl. 50 kr. Ponocný konal v noci
hlídku a troubil, později pískal počet hodin na
důkaz, že bdí. Od r. 1890 byl ponocný místo sypání
placen hotovými penězi, domkáři na něj platili
ročně 80 zl. Od r. 1910 byl ponocným Václav Ší-
la. Od února r. 1885 byly zavedeny noční hlídky
a každý byl povinen podle ustanoveného pořádku
tuto hlídku konati.

V ROCE 1919 BYLA 
V LÍBEZNICÍCH ZŘÍZENA 
ČETNICKÁ STANICE

Asi v letech 1860 až 1872 byl obecním sluhou
Jan Bobek, nar. 1809, bydlel v č. 30, měl byt a ročně
50 zl. V r. 1870 mu obec koupila 3 m látky na letní
šaty za 3 zl. 96 kr. Když r. 1892 zemřel, dostala po
něm vdova Anna od obce ročně 12 zl. na byt a pa-
livo.

Alexandra Dančová

POZVÁNKA

ZÁJEZD DO POLSKA
Zahrádkáři Líbeznice pořádají 

dne 23. 4. 2016 
nákupní zájezd do Polska. 

Cena zájezdu je 260 Kč. 

akci zajišťuje paní Eva Durčová, 
tel: 736 430 425.

JARNÍ KONCERT 
V ZUŠ LÍBEZNICE
Po předchozí jarní hudební lahůdce, kterou 

představovalo vystoupení souboru Musica Florea,
pozvala si škola jako protagonistu letošního 

Jarního koncertu mužský vokální kvintet 
HLASOPLET (viz www.hlasoplet.cz). 

Pro příznivce mužského vícehlasého zpěvu, ale
nejen pro ně oznamujeme, že 

koncert se koná 26.dubna 2016 
od 19.00 hod. v sále ZUŠ.

Všichni jste upřímně zváni, vstup zdarma. 
Vaše ZUŠ.

Knihovny Líbeznice,Třeboradice a zahrádkáři
Líbeznice Vás zvou na již 30. Vejšlap
na kole a pěšky jarní přírodou.

Cyklotrasa: 36 km Líbeznice ➞ Třeboradice ➞
zámek Ctěnice ➞ Vinoř ➞ Jenštejn ➞ Brázdim
➞ Sluhy ➞ Měšice ➞ Líbeznice.
Pěší trasa: 12 km Líbeznice ➞ Měšice ➞
Zlonín ➞ Předboj ➞ Bašť ➞ Líbeznice.
Pohodové trasy vedou převážně mimo veřejné
komunikace a lze je zkrátit.

Start je v sobotu 23. 4. 2016 v 9.00 hod. 
od restaurace U Hřiště. 

Další informace a mapy tras naleznete 
na vývěskách, na www.pochod.unas.cz
a u organizátorů.

M. Krbec

VEJŠLAP POVODÍM 
MRATÍNSKÉHO POTOKA
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Kozí mléko
v prodeji ze dvora

Farma Dolínek
AGROMARKET
ul. Břežanská, Dolínek
250 70 Odolena Voda

PO–PÁ:  9–16 hod.
SO–NE: 9–12 hod.

T: 603 414 692
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Největší dobrodružství 
se odehrávají v naší 
fantazii.

DARUJTE SVÝM DĚTEM 
DOBRODRUŽNOU KNIHU 
JIŽ DNES!

Více informací na www.grafika-agama.cz

Při objednávce zadejte 
kód LÍBEZNICE

190,-
poštovné

v ceně
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Kalendář akcí 
pro rok 2016

20. 3.    Velikonoční trhy 

23. 4.    Vejšlap povodím 
mratínského potoka 

30. 4.    Čarodějnice a slavnostní 
otevření skateparku 

květen Den matek v ZŠ Líbeznice

14. 5.    Kolem kolem Líbeznic

červen  Dětský den a Mamutfest 

23. 7.    Sejdeme se na náměstí 

27. 8.    Country večer 

10. 9.    Posvícení 

17. 9.    Líbeznický koloběh 

1. 10.    Vejšlap povodím 
mratínského potoka 

27. 11.  Vánoční trhy a koncert 
v kostele sv. Martina

PŮJČKA PRVNÍ POMOC V NESNÁZÍCH
pro zaměstnance, podnikatele, důchodce, MD – do 150 tis. 

Výplata na účet i v hotovosti do 24 hod. od schválení. Diskrétní jednání. 
Stačí prozvonit a zavolám Vám zpět. | tel. 774 571 612 | www.penizezitra.cz
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