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 TÉMA měsíce
Začala rekonstrukce školy

Milí čtenáři,

Předání staveniště proběhlo 15. dubna. Foto -fzPřesně v polovině dubna se rozběhly dlouho
očekávané práce na zateplení líbeznické školy. Součástí projektu je výměna všech oken
a vchodových dveří a také rekonstrukce kotelny.
Obec může celý projekt realizovat jen díky prostředkům z Operačního fondu životní prostředí,
přesahujícím 12 milionů korun. Sama obec do rekonstrukce vloží téměř 6 milionů korun. Jedná se
o jednu z největších investic realizovaných v Líbeznicích v posledních letech. Ve veřejné soutěži na
zhotovitele zakázky zvítězila mezi 13 přihlášenými
společnost Kobla, spol. s r. o. z Peček.
„Chceme dotáhnout do konce jeden z našich
dlouho připravovaných projektů. Dotaci jsme kvůli změnám podmínek získali až na potřetí. Museli
jsme také podobu zateplení přizpůsobit požadavkům Státního fondu životního prostředí. Budova
dostane nový kabát, všechna okna a nově také tepelné čerpadlo. Každý, kdo ve škole otevíral okno
nebo zaznamenal opadávající omítku, potvrdí, že
to je opravdu potřebná investice,“ říká starosta
obce Martin Kupka.
„Projekt zateplení líbeznické školy splňuje
nejvyšší nároky na parametry tepelně izolačních
vlastností obvodových konstrukcí a rovněž i na
ekologickou kvalitu použitých materiálů. Jedná
se o zcela výjimečný projekt zateplení stávajícího
objektu školy v České republice. Navíc projekt
jako vůbec první realizace řeší i kvalitu vnitřního
prostředí v učebnách s ohledem na koncentraci
CO2. V zahraničí najdeme celou řadu podobných

Líbeznický zpravodaj 4/2013

objektů zateplených technologií foukané celulózové izolace v tloušťce 300 mm. U nás se zatím
jedná o ojedinělý počin. Věřím, že se v Líbeznicích podaří zrealizovat model, který bude možné
úspěšně využít pro jiné podobné školy,“ říká Jaroslav Kožušník, který pro obec zajišťuje činnost
technického dozoru stavby. Na projektu se od samého začátku podíleli i pracovníci Vysokého učení
technického v Brně, kteří budou i po dokončení
projektu provádět měření, která potvrdí navržené
parametry.
Celá stavba by měla skončit do konce prázdnin. S ohledem na rozsah prací bylo nutné začít
více než dva měsíce před prázdninami. Škola bude
muset až do konce června učit v souběhu stavby. „Musíme to zvládnout. Jinak by rekonstrukci
nebylo možné udělat nikdy. Zkrácení stavby na
5 měsíců vnímáme jako velmi vstřícný závazek
zhotovitele,“ říká ředitelka školy Ivana Pekárková.
První etapa prací začala v pondělí 15. dubna
a spočívá v odkopání stěn budovy pod úrovní terénu. V další fázi vznikne nová dešťová kanalizace včetně retenční nádrže na pozemku pod objektem. Jako první dostane novou fasádu a nová
okna tělocvična. Následná etapa zahrnuje výměnu
vodorovných rozvodů teplé vody v suterénu a rekonstrukci kotelny. Ta dostane nové tepelné čerpadlo voda-vzduch poháněné plynem a také kondenzační plynový kotel, který bude budovu dotápět
v nejchladnějších obdobích roku. Už v květnu
by měly započít práce na severní fasádě budovy.
Dokončení na str. 3

opožděný nástup jara přinesl do Líbeznic několik významných novinek. Začala rozsáhlá rekonstrukce školy. Obecní zastupitelstvo rozhodlo
o přístavbě mateřské školy. V posledních měsících
o její koupi nikdo neprojevil zájem. Uzavřela se tak
cesta k rychlé výstavbě nové budovy - Rondelu.
Zároveň se ale do školky přihlásilo přes 100 dětí.
Pokud by obec nic nepodnikla, mohla by jich školka se stávající kapacitou přijmout jen 26. Začal
tedy boj s časem. Přestavba by se měla stihnout
i s veřejnou soutěží do konce srpna. Více se dozvíte v samostatných článcích.
K jaru patří také jarní úklid. Vydali jsme se nedávno odvážně zkoumat, co všechno bude třeba
v obci a jejím okolí uklidit. Výsledek byl děsivý. Jen
dvouhodinová prohlídka nejbližšího okolí ukázala,
že jsme národem vyhazovačů odpadků. Možná
historici za pár let budou o naší éře psát jako době
odpadkové. Je to opravdu vážná věc. Nenašli jsme
snad žádnou škarpu, kde by se něco nenašlo. Jasnou královnou mezi odpadky je petka. Ta se opravdu vyskytuje všude a může směle konkurovat co
do množství nejrozšířenějším plevelům.
Stačil například jen jeden rok, aby se v bezprostřední blízkosti obchvatu vytvořilo malé smetiště.
Kdyby bylo alespoň na jednom místě. Není. Rozkládá se průběžně a na některých místech tvoří
vydatné shluky.
Donedávna jsem například vůbec nechápal, jaký
myšlenkový zkrat může přimět člověka, aby vyhodil cestou z okna kelímek či dokonce celý pytel
odpadků z restaurace McDonald’s. Osvětlil mi to
zcela suše kamarád: aby si přece nedělal nepořádek v autě. To je samozřejmě silný důvod. Příroda
to unese. A třeba to někdo nakonec uklidí.
Řekli byste si ojedinělý případ. Ale kdepak. Podobných pozůstatků najdete jen kolem malých
Líbeznic bezpočet. Jakmile někde narazíte na trochu slepou cestu přístupnou autem, můžete vzít
jed na to, že tam spatříte nejméně jednu ojetou
pneumatiku.
Vlastně teď váhám, jestli jsem měl o odpadcích
takhle otevřeně psát. Aby to někdo nepojal jako
výzvu smetiště na některém z uvedených míst pořádně rozšířit. Prosím, nedělejte to, sběrný dvůr
máme otevřený dvakrát týdně. Není ostuda tam
něco přivézt.
Tolik tedy alespoň skromný příspěvek k letošnímu Dni Země. Kéž se naše zacházení s odpadky
a vztah ke všemu kolem časem promění.
Martin Kupka
váš starosta

Číslo měsíce: 244 – to je počet oken, která se vymění v rámci rekonstrukce ZŠ
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 ROZHOVOR
Jaro – pro
zahrádkáře
svátek i galeje
K aktivním líbeznických spolkům se řadí i zahrádkáři. Letos se navíc ve spolupráci s obcí
rozhodli založit tradici, která se může týkat
všech majitelů zahrádek, trávníků, i truhlíků
v oknech. O soutěži i o životě líbeznických
zahrádkářů vypovídá rozhovor s jednatelkou
líbeznického svazu Alenou Krbcovou.
Jaké jsou hlavní aktivity líbeznických zahrádkařů jako spolku?
Spolek zahrádkářů má v naší obci již dlouholetou tradici. Sdružuje lidi, které spojuje zahrádkaření – pěstování ovoce, zeleniny, květin a ty, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Lidi,
kteří se rádi setkávají a předávají si své zkušenosti
a společně se i pobaví a popovídají si na přátelských posezeních. Spolek, který řadu let pořádal
výstavy výpěstků svých členů a vzdělávací zájezdy.

Na jednom z historických výletů zahrádkářů. Foto archiv
vem Novákem, tehdejším předsedou zahrádkářů.
Jezdila jsem i se svoji malou dcerou na zájezdy
se zahrádkářskou tematikou, kterých se tenkrát
účastnilo mnoho spoluobčanů a dodnes mají na
tyto zájezdy krásné vzpomínky. Je bohužel pravda,
že tenkrát nebylo tak finančně náročné připravit
zájezd jako dnes.
Líbeznice jsou mým domovem, kde jsem poznala za těch 41 let dobré i zlé, ale hlavně spoustu
přátel a dobrých sousedů.
Co by se podle vás mělo změnit, aby byly
Líbeznice na pohled hezčí?

Alena Krbcová. Foto -mkKdy se může líbeznická veřejnost s činností
zahrádkářů seznámit?
Naše ZO ČSZ má na náměstí vývěsní skříňku,
kterou přítelkyně Lída Horáčková pravidelně
upravuje a kde můžete najít podrobné informace
o našich akcích. Také využíváme místního rozhlasu, abychom upozornili spoluobčany na akce,
které jsme pro své členy i nečleny připravili. Na
výročních schůzích, kde každý rok hodnotíme
svoji činnost a připravujeme plány na rok nový.
Chceme také připravit články z historie naší organizace v naší obci.
Oslovujete i nové členy, nebo jde spíše
o uzavřený okruh lidí?
Snažíme se získat nové a mladší členy. Moje
osobní zkušenost však je, že zahrádkářské činnosti
se věnují spíše starší lidé, a tak věkový průměr členů naší organizace je poměrně vysoký, i když elán
nám nechybí. Rozhodně nejsme uzavřená společnost a vítáme každého nového člena, který přinese
nové nápady nebo zkušenosti.
Čím jsou pro vás Líbeznice?
Do Líbeznic jsem se přivdala a přistěhovala před
41 lety z Prahy. Nikoho jsem tu neznala a cítila
se mezi starousedlíky trochu ztracená. Oslovila
mne tenkrát náčelnice Sokola Hana Maršálková,
a tak jsem začala chodit cvičit do TJ Sokol Líbeznice, později jsem se stala i cvičitelkou. Poznávala
jsem nové lidi jak v tělovýchově, tak i při práci na
MNV. Začala jsem spolupracovat s panem Václa-
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Pokud by to finance dovolily, tak úprava okolí
Areálu zdraví a cesty z Líbeznic do Měšic, tak aby
tam mohly chodit i maminky s kočárky. Také by
bylo skvělé, kdyby bylo možné dokončit komunikace v nových částech obce, tak jak se to podařilo
kolem kostela sv. Martina.
Co vás v Líbeznicích zlobí?
Zvýšená průjezdnost aut, ale hlavně motorek.
Motorkáři zhoršují hlučnost a bezpečnost v obci.
Také se mi nelíbí neukázněnost některých majitelů
psů. A v neposlední řadě hajdaláctví dětí, které při
cestě ze školy nevidí odpadkové koše a odpadky
hází na zem.
Letos poprvé vyhlašujete soutěž o nejkrásnější předzahrádku, o nejkrásnější trávník
a nejkrásněji osázený truhlík. Jak se zrodil nápad takovou soutěž v obci uspořádat? Inspirovali jste se rozšířenou tradicí v Anglii, kde mají
podobné soutěže delší než stoletou tradici?
Tento nápad se zrodil již v loňském roce na výroční členské schůzi zahrádkářů. Soutěže o nejkrásnější a nejupravenější vesnici nejsou v naší
zemi novinkou.
I v naší republice jsou obce, kde péče o zeleň
a vzájemné soutěžení mají dlouholetou tradici.
Jen se na to v posledních letech trochu pozapomíná vzhledem k existenčním starostem, jak lidí,
tak menších obcí.
K čemu by podle vás mohla soutěž přispět?
Ke zvýšení zájmu každého z nás o své okolí.
Zlepšení sousedských vztahů při výměně výpěstků
a sazenic. Vzájemných kontaktů při řešení, jak na
to, abychom uspěli i my, kteří se stále ještě učíme,
co a jak pěstovat. To je i můj případ, že teprve nyní
v důchodu poznávám, jak mám šikovné sousedky
a přátele zahrádkáře, od kterých se je stále co učit.

S více než měsíčním zpožděním začíná jaro.
To se u zahradníků nejlépe pozná podle
otlačených kolen. Je to pro vás nejkrásnější
období?
Určitě, hlavně letos po tak dlouhé zimě. Sledovat jak květina nebo keř vám roste přímo před
očima – to je nádherný pocit. Pokud se podaří vypěstovat ředkvičku, salát, brambory nebo krásná
jablka z vlastní zahrady, to je radost. Sledovat, zda
vás soused nepředhonil při sázení brambor jako
loni. Popovídat si přes plot. Pak nikdo nemůže být
osamělý, jak se to stává starým lidem ve městě.
Co máte z činností zahrádkáře vy osobně
nejraději? Co vás nejvíce těší?
Jsem ráda, když kolem všechno kvete a smutné
chvilky života vylepší pohled na rozkvetlé stromy
a záhonky. Když se u nás na zahradě zastavují přátelé na kus řeči, pak mám pocit, že i přes
všechny smutné zprávy o krutostech lidí vůči sobě
i zvířatům, které denně vidíme v televizi, je přece
jen na světě krásně. Příroda přímo u domu – to je
balzám a lék.
Alena Krbcová

Soutěž
ZO ČSZ ve spolupráci s Obcí Líbeznice vyhlašuje v tomto roce soutěž:

• O nejrozkvetlejší okenní truhlíky
• O nejupravenější předzahrádku
• O nejkrásnější zahradu (zahrádku)
• O nejkrásnější trávník
Svoje přihlášky se jménem, názvem ulice a č. p.
předejte prosím v průběhu měsíce května
a června do krabice, která bude umístěna
v místní Knihovně.
Nebo můžete zaslat svoji přihlášku do této
soutěže na e-mailovou adresu alena.krb@
seznam.cz do konce měsíce června.
Vyhodnocení soutěže proběhne v měsíci
srpnu a vyhlášení vítězů v září na Líbeznickém
Posvícení.
Těšíme se na vaši hojnou účast.
Výbor ZO ČSZ Líbeznice
Ceny vítězům daruje Zahradnictví Líbeznice.
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Dokončení ze str. 1
S pobyty žáků na školách v přírodě se spustí výměny oken ve třídách a montáž předsazené omítky z dřevovláknitých desek. Hlavní část prací je
samozřejmě plánována na prázdniny. Na samotný

závěr by se měly všechny prostory školy také vymalovat.
Po zkušenostech z jiných nově zateplených škol
bude mít objekt líbeznické školy navíc jedno důležité
technické vylepšení. Koncentraci oxidu uhličitého ve
třídách bude hlídat čidlo, které v případě nevyhovujích
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hodnot automaticky spustí rekuperační jednotku osazenou v každé třídě. Zároveň zůstane zachována
možnost volně větrat okny. „To by mělo zajistit, že se
žáci budou vždy učit v dobrém ovzduší. Nehrozí, že by
se jim v líbeznické škole špatně prokrvoval mozek,“
říká s nadsázkou starosta obce Martin Kupka. -na-

 TÉMA
Obec rozšíří
stávající
Mateřskou školu
V dubnu nastal obrat v řešení nedostatečné
kapacity Mateřské školy. Obec se rozhodla
starý objekt MŠ neprodat, ale naopak jej
rozšířit.
Přes intenzivní úsilí obce prodat starý objekt
školky se žádný zájemce nenašel. A to i přesto,
že objekt nabízely renomované realitní kanceláře.
Obec se tak nemůže pustit do výstavby plánovaného„Rondelu“. Zároveň na začátku dubna proběhl
zápis dětí do mateřské školy. Výsledek byl dramatický. Přihlásilo se 106 dětí. Se současnou kapacitou
by tak bylo možné uspokojit jen potřebu 26 rodin.
Všechny ostatní děti by zůstaly za branami.
„V rekordně krátkém čase jsme se pokusili najít náhradní řešení. Zvažovali jsme ve finále dvě
schůdné varianty. První je rozšíření stávajícího
objektu mateřské školy ve všech třech podlažích.
Druhou je výstavba pavilonu na zahradě stávající
školky. První varianta by rozšířila kapacitu MŠ na
100 dětí, druhá na 98,“ shrnuje starosta obce
Martin Kupka.
O výhodách a nevýhodách obou řešení diskutovali obecní zastupitelé i se zástupci rodičů. Výhoda
přístavby ve všech třech podlažích spočívá především ve výrazném zlepšení současného provozu
školky. Vznikla by nová šatna v úrovni prvního
podlaží a děti by nemusely s rodiči procházet stísněnými suterénními prostory. V budově by nově
našly místo tři samostatné třídy. Podkroví by se využívalo jen pro odpolední spaní a pro denní místnost pedagogického personálu. Jednou z často

Školka v současné podobě. Foto -na-
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Školka od jihu po přístavbě – návrh ateliéru Architekti M1
zmiňovaných výhod při jednání zastupitelstva bylo,
že by v tomto případě zůstala dětem k dispozici
celá zahrada bez významného omezení. Zároveň
by se podařilo rozumně vyřešit nejvážnější hendikepy současného stavu a provozu. Tato varianta
by podle předpokladu měla vyjít na 6 mil. korun.
Výhodou druhé varianty byl především jistější
časový rozsah celé realizace. Nový objekt by vznikal v prostoru před současnou budovou. Možné
zdržení výstavby by neohrozilo začátek školního
roku i pro stávající kapacitu MŠ. Jednodušší by
měla být i samotná příprava stavby. Významným
argumentem pro toto řešení byly také nižší investiční náklady. Zastupitelé dali nakonec přednost
provozně výhodnější první variantě.
Jednalo se i o dalším využití projektu kruhové
stavby mateřské školy. Obec se nadále bude snažit
zajistit prostředky na realizaci tohoto nového objektu. Bude chránit prostor pro jeho umístění na
zahradě základní školy. Po plánovaném rozšíření

stávající mateřské školy by ale nová budova sloužila z větší části základní škole. Podíl prostor pro MŠ
a ZŠ by se v ní mohl upravovat podle aktuální potřeby. Konstrukční pojetí stavby to snadno umožní.
Nejbližší příležitost pro získání dotací by se přitom
mohla objevit už letos v červnu.
Na dalším jednání budou zastupitelé projednávat vyhlášení veřejné sbírky na vybavení školky.
„Nezbytné náklady na nábytek a dětské hračky
odhaduji na 300 tisíc korun. Po investici do stavby
bude těžké hledat prostředky u obce. Proto bychom rádi oslovili veřejnost,“ říká ředitelka mateřské školy Martina Podlipná. Podmínky sbírky ale
budou takové, aby nebylo možné spojovat případný dar s přijetím či nepřijetím dítěte do školky.
-na-

 POZVÁNKA
Centrum volného času
v Měšicích otevírá
Zveme vás k návštěvě Centra volného času
v Měšicích, nově otevřeného víceúčelového zařízení, které chce poskytovat co nejucelenější komplex služeb pro rodiny s dětmi, zájmové skupiny
i seniory. Vskutku jedinečný objekt CVČ, který se
povedl obci Měšice vybudovat, skýtá mnoho možností k trávení volného času.
Najdete zde integrovaný atraktivní prostor pro
volnočasové aktivity pro děti předškolního i školního věku a jejich rodiče, stejně tak pro různé zájmové skupiny obyvatel okolních obcí a pro seniory.
Podobný projekt v takto ucelené podobě doposud
nebyl v blízkém okolí realizován.
V průběhu dubna se už můžete přihlásit do kurzů plavání pro děti od 6 měsíců do 6 let, které začínají 29. 4. v krásném novém bazénu. Od května
postupně nabídneme ukázkové hodiny mnohých
kurzů a volnočasových aktivit. Těšit se můžete na
plavání, cvičení a tancování, jazykové, hudební, výtvarné a počítačové programy pro všechny věkové
kategorie, včetně seniorů, posezení v klubové kavárně, hernu pro menší děti…
Konkrétní termíny ukázkových lekcí a více informací na www.cvcmesice.webnode.cz.
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 TÉMA
Radnice to
projela,
opravené kabiny
ale předala
Novou sezónu líbeznických fotbalistů otevřela neskutečná kopaná. Místní radnice předávala nově opravené kabiny fotbalistům
netradičním způsobem – utkala se na jarním
trávníku s družstvem „B“. Zápas prohrála,
ale rekonstruované kabiny od poslední březnové soboty slouží.
„Zatímco oprava kabin za čtvrt milionu korun je
pro líbeznický sport jasným vítězstvím. Při zápase
jsme útočili místy spíše na břišní bránice fanoušků
než na brány,“ komentoval svůj vlastní výkon starosta obce Martin Kupka. „Tohle jsem už dlouho
neviděl,“ zhodnotil zápas místní radnice proti
družstvu B – Benfiky Líbeznice lakonicky jeden



MÍSTOPIS

Martinova ulice spojuje východní část obce
s páteřní komunikací, ulicí Mělnickou.
Je pojmenována po patronu obce sv. Martinovi.
Co o něm víme? Kdo sv. Martin byl?
Světec, který se narodil v roce 316 v městě Sabarii (Szombathely v nynějším Maďarsku ). Povolání – římský voják, který byl povýšený na důstojníka, sloužil v Galii (dnešní Francii). Proslul
laskavostí, lidem pomáhal v nouzi a utrpení. Podle
legendy jednoho mrazivého dne potkal žebráka,
který byl ve velmi zuboženém stavu, polonahý,
promrzlý, lidé jej míjeli bez povšimnutí. Jen sv.
Martin k němu nebyl lhostejný, mečem přesekl
svůj zimní vojenský plášť, a část žebrákovi věnoval, aby se jím přikryl. V roce 371 byl jmenován
biskupem v Toursu.
Atributem sv. Martina je meč, symbol mučednictví, síly, víry. Jeho silnou zbraní však bylo diplomatické jednání, které řešilo sporné věci mezi
lidmi.

Martinova ulice. Foto -na-
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z přihlížejících. Na konci padesátiminutového
„srandamače“ svítil na zbrusu nové světelné tabuli výsledek 1:5.
Po prvních pěti minutách to ale vypadalo na velké fotbalové překvapení. Ryze amatérská sestava
líbeznické radnice otevřela skóre přesně mířenou
pomalou střelou do svatyně překvapeného brankáře Benfiky. Gól zapůsobil jako roznětka fotbalových vášní. Hráči Benfiky se do radnice zakousli
a do šaten odcházeli s výsledkem 3:1. Pro druhý
poločas mužstvo radnice přibralo dalšího zkušenějšího hráče. Ani tento přestup ale vývoj zápasu
letošního jara neobrátil. „Bylo to hodně náročné
a udýchané stříhání pásky,“ komentoval nevážný
souboj Martin Kupka. Další obecní zastupitel František Grunt u zaslouženého piva po zápase shrnul:
„Na to, že to většina z nás hrála naposledy před
20 lety, to žádná ostuda nebyla.“
Na úvodní symbolický zápas navázalo utkání líbeznického „A“ družstva proti Klecanům. Do
opravených sprch odcházeli Líbezničtí s důstojnou
porážkou 1:2.
Zmíněná rekonstrukce kabin začala brzy po Novém roce. Spočívala především v kompletní přestavbě sprch. Nový je ale také strop, okna a některé příčky. Obec na opravu vynaložila čtvrt milionu
korun. Sponzorským darem pomohla společnost

Většina kostelů u nás, které jsou zasvěceny sv.
Martinovi, jsou zpravidla středověké. Nejbližší našemu je v Kostelci nad Labem, v jehož blízkosti je
i vesnice Martinov.
Neodmyslitelnou součástí lidských dějin jsou náboženství.
Pro setkávání s bohem lidé vybírali silná místa –
genia loci, u nás tím místem byla vyvýšenina nad
údolím potoka Makůvky, na které byl ve středověku postaven kamenný kostelík se hřbitovem.
Podle doložených historických pramenů původní raně středověký křesťanský kostel, zasvěcený
sv. Martinovi, se nacházel v prostoru nynějších
dveří v severní části hřbitovní zdi: byl jednoduchý,
měl obdélníkovou loď, uvnitř vybaven třemi oltáři.
V roce 1673 chrámu sv. Martina věnoval arcibiskup M. F. Sobek ostatky sv. Saturnina, Felixe a Inocence, které byly uloženy v hlavním oltáři.
Napravo od něj byl oltář zasvěcený sv. Janu Nepomůckému, vysvěcený v roce 1746. Do něj byly
světícím biskupem pražským vloženy ostatky sv.
Severina, Viktorina a Justina.
Co zde však bývalo před tímto středověkým
chrámem? Nevíme, zda se již tehdy zde nacházelo
pohanské kultovní
místo. Máme doložen archeologický výzkum lokality
z roku 1890, provedený slavným českým archeologem
profesorem Píčem.
Za kostelem byl nalezen kostrový hrob
keltský,
vybavený
šperky. Do sbírek Národního muzea se
z něj dostala jen část
– postříbřený nákrčník se sponou. Vezmeme-li si čerstvý
vrbový prut ve tvaru
vidličky a zkusíme si
proutkaření, můžeme se sami přesvědčit, o jak silná místa
se zde jedná.

O vypjaté okamžiky nebyla nouze.
Foto Luboš Kolář
Sapho. S opravami pomáhali jako dobrovolníci
sami fotbalisté. Lví podíl má na celé rekonstrukci
svým nasazením předseda líbeznických fotbalistů
Zdeněk Stibal.			
-mk-

Starý kostel byl zbořen v roce 1788, v jeho blízkosti nechal hrabě Nostic postavit kostel nový, pozdně barokní, který zasvětili rovněž sv. Martinovi.
Základní kámen k nové stavbě byl vysvěcen
1. května roku 1788 biskupem Erasmem Kriegrem.
Stavba byla dokončena roku 1795. Není bez zajímavosti, že na něm byl poprvé v Čechách nainstalován hromosvod.
Další historickou budovou v ulici je barokní fara,
vybudovaná v roce 1727, ve které žil v 18. století
pan farář Paroubek. Vynikal vzděláním, inteligencí
a příkladným vztahem ke svým farníkům. Vedl kroniku, která se bohužel v originále nedochovala, ale
Václav Beneš Třebíský, který občas zastupoval líbeznického pana faráře, její část opsal a tu publikoval ve Sborníku historickém ve III. ročníku z roku
1885. Zmiňuje například, co se dělo v Líbeznicích
v roce 1756. Dne 15ho Junii po půlnoci, 50 minut
na hodinu s půlnoci hromový oheň bez všeho
hřmění udeřil podle věže, hodin do kostela líbeznického podél štítu na kůr. Já stoje po bouřce
u okna ke kerchovu na hoře viděl jsem tři jiskry co
pěsť s věže dolů padat, též zdola čeládka moje to
viděla. Buď bohu na věky poděkováno, že bez velké škody se to skončilo. Toliko díra podle štítu byla
vyražena a drát u hodin strávený. Kusy prken se
stropu dole ležely ale samá červotočina byly. (Paměti J. V. Paroubka, někdy vikáře a faráře v Líbeznicích (1740–1774).
Nesmíme zapomenout na nejmladší historickou
budovu v této ulici, a tou je Stará škola čp. 142.
Základní kámen k ní byl posvěcen 25. 11. 1883.
Posvětil jej pan vikář a farář třeboradický P. J. Feuerstein za přítomnosti paní hraběnky Sitty Nosticové.
Martinova ulice je místem, které má pro historii
obce mimořádný význam – je komunitním centrem
nejen historickým, ale i současným.
Hana Závorková,
ředitelka oblastního muzea

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme šťastným jubilantům: Luka Zdeněk – 91 let, Luková Marie – 86 let, Rosůlková
Věra – 85 let, Marounková Soňa – 70 let, Gala
Miroslav – 60 let.
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Líbeznický rodák
František Jiří
Pavelka
(1863–1943)
V letošním roce uplynulo 150 let od narození
líbeznického rodáka Františka Jiřího Pavelky. Narodil se líbeznickému učiteli Janu Pavelkovi a jeho
ženě Barboře (rozené Zimermannové) 12. ledna
1863. V roce 1883 absolvoval české gymnázium
v Praze. Po jeho dokončení studoval na Karlo-Ferdinandově univerzitě moderní a klasickou filologii
a filosofii. Postupně získal učitelskou aprobaci pro
nižší i vyšší gymnázia. Krátkou pedagogickou kariéru začal jako suplující učitel v Uherském Hradišti.
V letech 1895–1900 pak působil na 1. českém
státním gymnáziu v Brně. Od roku 1900 se ovšem
začíná psát jeho nová životní kapitola – nezapomenutelná třicetiletá služba na nově vznikající
české brněnské technice (dnešní Vysoké učení
technické v Brně). Na škole působil jako pečlivý
a velice schopný sekretář a později rektorátní
rada. V profesorském sboru byl velice oblíben pro
svoji ochotu a schopnost zařídit cokoli mnohdy na
úkor svého volného času. Po odchodu do penze

 obecní

knihovna

Líbeznické děti
trávily Noc
s Ladou
Líbeznická knihovna zorganizovala v pátek 5. dubna 2013 světovou premiéru Noci
s Ladou. Přidala se tak po svém ke stovkám
knihoven po celé zemi, které ve stejném čase
pořádaly Noc s Andersenem.
Téměř dvacet líbeznických dětí strávilo netradiční večer mezi knížkami v obecní knihovně.
Knihovnice Alexandra Dančová pro ně připravila program, který by u počítače nebo u televize zažít nemohly. Rozvinula přitom nápad
své předchůdkyně Hany Závorkové a známou

A ještě pohádka na dobrou noc. –mk–
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se vrátil zpátky do rodných Líbeznic, aby se mohl věnovat
své zahrádce, což dnes hodnotíme jako velice šťastné rozhodnutí. Díky tomu totiž
vznikla bohatá korespondence mezi ním a brněnskými
profesory, která poskytuje vynikající informace o poměrech
na české technice po jeho odchodu, ale také o soukromí
profesorů či o jejich zdravotním stavu. Z dopisů čiší úcta
a obliba, kterou k „veleváženému panu radovi“ profesoři
brněnské techniky chovali.
František Jiří Pavelka byl až do F. J. Pavelka ve své kanceláři v Brně (foto Archiv VUT v Brně)
své smrti (6. prosince 1943) ve
vynikající duševní kondici a nikdy nezapomněl na sice úřadují, smějí však prováděti jen čistě admi
svátky bývalých spolupracovníků, takže ti mu pak nistrativní věci. My profesoři tam nesmíme, ani do
dojatě odepisují na jeho milá mnohdy veršovaná svých ústavů jsme dosud nesměli. Nesmíme před
blahopřání.
nášeti ani zkoušeti ani vydávati vysvědčení, ba ani
Pro ukázku citujeme smutný dopis ze smutné oficiálně se scházeti k poradám. Slyšeli jsme do
doby od prof. Jiřího Baborovského, vynikajícího konce, že jsou naše brněnské české vysoké školy
chemika:
»als nicht existierend zu betrachten«. Teprve dnes
„Zpoždění omluvte laskavě stálým napětím po 18 dnech jsem byl ve svém kabinetu zas po prvé,
a duševní zaměstnaností, kterou v nás způsobilo abych si odnesl své soukromé věci, kterých je po
nejen zavření (vlastně zrušení) brněnských vyso- 27letém působení hezká řádka… Z mého kabinetu
kých škol, nýbrž i to, že gestapo vzalo do zajišťova- si SS-männer udělali strážnici, můžete si představiti,
cí vazby mimo jiné studenty také mého staršího jak ten pokoj vypadá. Musím ale přiznati, že jsem si
syna Jiřího, doktora práv…
jej představoval ještě horší.“
Náš rektorát byste nyní, pane rektorátní rado,
Alžběta Skákalová
nepoznal. Pan rektor Syřiště a rektorátní personál
Archiv VUT v Brně

Noc s Andersenem proměnila v noc se středočeským spisovatelem a malířem Josefem Ladou.
„Chtěla bych i touto cestou udělat z naší knihovny prostor, kde se děti cítí doma. Atmosféra Ladových pohádek i kreseb k tomu určitě může přispět,“ vysvětluje svůj záměr Alexandra Dančová.
„Byla by škoda nevyužít toho, že právě u nás ve
středních Čechách psal a maloval Josef Lada své
nádherné a moderní pohádky,“ doplňuje Hana
Závorková.
Alexandra Dančová nejprve dětem osobnost
Josefa Lady představila a pozvala je do světa
jeho pohádkových postav. Potom jim líbeznický starosta a bývalý rozhlasový redaktor Martin
Kupka četl z Nezbedných pohádek. Vybral naruby vyprávěný příběh o princezně, která z pekla
zachrání poctivého Honzu. Následovala bojová
hra, kterou pro změnu připravila pro účastníky
Noci s Ladou Vendula Štikarová. Hledání klíčů
k rébusu se už odehrávalo za pohádkově strašidelného soumraku. Další bod programu spočíval
v tichém putování noční knihovnou jen při světle
baterky. S Miriam Kupkovou si děti před spaním
samy vyráběly přebaly své
oblíbené knížky a do spacáku je ukládal Josef Somr
jako filmový vypravěč Bubáků a hastrmanů.
„Moc se mi to všechno líbilo. Hlavně ta bojová
hra a pohádky. Za týden
přijdu zase,“ shrnul jeden
z malých Ladových čtenářů
Jarda. Na příští Noc s Ladou si ale bude muset zase
rok počkat. Do té doby
ale knihovny pod vedením
Alexandry Dančové přichystá řadu jiných příležitostí
k návštěvě světa knih. -na-

 POZVÁNKy
se skauty do litoměřic
Skautské středisko WILLI Líbeznice pořádá výlet
8. května 2013 do Litoměřic, kde se seznámíme
s výrobou ručního papíru, dále na rozhlednu Varhošť a prohlídku zámku Ploskovice. Odjezd v 8.30
z Líbeznice od fotbalového hřiště, cena autobusu
150 Kč dospělí, 100 Kč dítě. Nutno se objednat na
tel. č.: 602 279 966.

zahradní slavnost
líbeznických škol
Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice spolu s Mateřskou školou Líbeznice
Vás srdečně zve na Zahradní slavnost, která se
uskuteční v areálu obou škol dne 12. května od
14.00 hodin.

22. Vejšlap povodím
Mratínského potoka
TJ Sokol Líbeznice, Zahrádkáři Líbeznice a knihovna Líbeznice a Třeboradice Vás zvou na 22. Vejšlap povodím Mratinského potoka v sobotu
25. května 2013. Trasy pro pěší a cyklisty v délce
15 a 34 km vedou od pramene Mratínského potoka k Vltavě přes Ládví, Troju, Povltaví a Klecánky
přírodními parky Draháň, Troja, Podhoří. Start je
na fotbalovém hřišti v Líbeznicích od 9.00 hod.
Popis trasy a mapu obdrží každý účastník na startu. Informace o Vejšlapu jsou u organizátorů a na
www.pochod.unas.cz.

POSEZENÍ SE Zahrádkáři
Zahrádkáři Líbezníce zvou své členy a příznivce
na Přátelské posezení s hudbou dne 25. května
2013 od 20.00 hod v restauraci U Selského dvora. K poslechu i tanci bude hrát Černý baron.

5

Líbeznický

zpravodaj č .

4,

duben

2013,

ročník

11

 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Ocenění mladé
fotografky
Dne 25. března převzala Terezka Grubauerová, žákyně 8. ročníku Základní školy Líbeznice,
v sále Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze cenu za třetí místo v celostátní
soutěži Daniel. Terezka získala ocenění ve fotografické sekci této soutěže, jejímž tématem je
každoročně připomenutí hrůz Holocaustu.
Šárka Mišurcová

POETICKÉ SETKÁNÍ
V LÍBEZNICKÉ
KNIHOVNĚ
V pondělí 8. 4. se v líbeznické knihovně sešli
mladí recitátoři, kteří postoupili do obvodního kola
recitační soutěže „Poetické setkání“, a jejich rodiče, sourozenci i kamarádi. V příjemném prostředí
knihovny přednesli tito žáci líbeznické školy svoje
texty a potěšili tak všechny přítomné, kteří obdivovali, jak šikovné děti máme.
Přejeme jim hodně štěstí v recitační soutěži Macharův Brandýs a v krajském kole „Poetického setkání“, kam se děti v nadcházejících dnech chystají.

Líbezničtí recitátoři postupují
do krajského kola
V obvodním kole tradiční recitační soutěže
„Poetické setkání“ zvítězili a do krajského kola

Lidová přísloví
nelžou…
Tereza Gebauerová – Kamínky lásky

Vítězka soutěže Tereza Gebauerová s paní
Doris Grozdanovičovou



ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Vláčkiáda
v Lodičce
Petr Žaluda by měl radost – líbeznický potěr se
zájmem o železniční dopravu se sešel 21. února
2013 v mateřském centru. Buď se z něj vylíhnou
budoucí zaměstnanci Českých drah, nebo na

6

Přísloví „Březen za kamna vlezem“ se v tomto
roce vyplnilo do puntíku, o tom není pochyb. Ve
školce jsme „za kamna zalezli“ s knihami. Děti si
do školky přinesly svoji nejoblíbenější knihu a měly
možnost se seznámit s dalšími knižními tituly. Zpoza „kamen“ jsme se vydali do líbeznické knihovny,
kam nám přišel předčítat pan starosta.
Byť jsme uspořádali „Kytičkový den“, který byl
oslavou prvního jarního dne, jarní počasí se nám
přivolat nepodařilo, za okny stále vládla tuhá zima.

Foto -kžpostupují: v I. kategorii – Václav Mišurec ( žák 2.A)
a ve II. kategorii – Petra Vorlíčková (žákyně 5.A).
Také ostatní recitátoři ve III. a IV. kategorii naší škole
neudělali ostudu, ale konkurence z jiných škol byla
veliká.
Šárka Mišurcová

Během onoho dne jsme školku vyzdobili samými
květy a z pískoviště jsme vykopali v listopadu do
květináče zasazené tulipány. Velmi nás potěšilo, že
v teple mateřské školy a v péči děvčat a chlapců
vykvetly a vnesly tak do školkových tříd jarní atmosféru.
V mrazivém březnu proběhl zápis dětí, které by
rády navštěvovaly líbeznickou mateřskou školu od
příštího školního roku. Při zápisu pomáhali šikovní předškoláci převlečení za pohádkové postavy.
Dětem pomocníkům a samozřejmě jejich rodičům
děkujeme za spolupráci a čas.
Závěr měsíce března patřil velikonočnímu tvořivému odpoledni s rodiči a prázdninám.
Kateřina Železníková

Foto -kž-

99,9 % „alespoň“ cestující. Na vláčkiádu dorazilo 12 maminek a dohromady 15 dětí. Za zvuků
typických pro vlakovou dopravu ožilo pět tratí,
které děti s maminkami samy sestavily, ve dvou
případech podle plánků od tatínků. Na té dřevěné se přejížděl most, projížděl tunel a spojovaly
se lokomotivy s vagónky pomocí magnetů. Na
jedné legotrati houkaly a funěly pohádkové mašinky z ostrova Sodor a na té druhé minivláčky
bezvadně padnoucí do ruky úplným prťatům.
Historické lokomotivy s uhelnými tendry si to
svištěly pěkně na oválu, někdy jely samy pomocí
baterek, jindy jely na dětský ruční pohon. Barev-

ná a nejsložitější železniční cesta skýtala hned
několik výzev – vypuštěny na ní byly troje různé
vlakové soupravy a bylo nutné měnit výhybky,
aby nedošlo k železničnímu neštěstí. Děti si pohrály i s čepicí výpravčího, štípacími kleštičkami
na lístky a plácačkou. Na rozloučenou si odnesly
drobný dárek věnovaný naším největším železničním dopravcem. Účastníky odhalíte snadno –
poznávacím znamením budou potetované ruce
nejrůznějšími vláčkovými motivy a v kapse budou
mít – jako jediní – noviny, Elfíka.
Andrea Gruntová
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Otevíráme!
Centrum volného času
v Měšicích
Od května ukázkOvé lekce zdarma –
plavání, cvičení a tancování, hudební,
výtvarné a počítačové programy pro všechny
věkové kategorie, včetně seniorů, posezení
v klubové kavárně…

CVČ baví a vzdělává
Konkrétní termíny ukázkových lekcí
a více informací na

www.cvcmesice.webnode.cz

D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz
www.dkgips.cz
Co nabízíme:
• suchá výstavba
• tepelné izolace a folie
• fasády a zateplení
• stavební řezivo,
OSB a QSB desky
• plastová okna,
okenní sítě a žaluzie
• dveře, obložky
• plovoucí podlahy
• nářadí (ruční i elektro)
• služby (doprava, montáž,
poradenství, zápůjčky aj.)
...těšíme se na vaši návštěvu

Líbeznický zpravodaj 4/2013

Součástí naší nabídky je také široká nabídka izolace značky Knauf Insulation. Skelná minerální izolace s ECOSE Technology, kamenná minerální izolace. Šikmé i ploché střechy,
fasády, příčky a předstěny, stropy a podhledy, podlahy, ale také izolace vhodné do dřevostaveb. V závislosti na použití je možné zvolit role nebo desky.
Technologie ECOSE® Technology je revoluční, nová, přírodní pojivová technologie bez
formaldehydu, při níž se místo chemikálií na ropné bázi používají rychle obnovitelné materiály.
Snižuje se množství energie potřebné k výrobě. Tato technologie je šetrnější k životnímu
prostředí. Technologie ECOSE® Technology byla vyvinuta pro izolaci z minerální vlny, ale
nabízí stejné potenciální výhody pro ostatní výrobky, u nichž je možná náhrada pryskyřice.
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Era hypotéka
Chcete nízké úrokové sazby?
Refinancujte s námi!
Refinancujte svoji hypotéku, půjčku na bydlení
nebo úvěr ze stavebního spoření.
• Výhodná úroková sazba od 2,79 % p. a.,
• bez dokládání příjmu,
• zdarma odhad nemovitosti.

Iva Pánková
Obchodní manažerka
Tel.: 603 800 127
E-mail: ivapankova@csob.cz

WWW.ERASVET.CZ
ERA jE ObChOdní ZnAčkA čSOb

LIB105

Pulsíkův
příměstský tábor

PŘEDOKENNÍ HLINÍKOVÉ
ROLETY
· DO PŘEKLADŮ HELUZ · ZAOMÍTACÍ
· PRO DODATEČNOU MONTÁŽ NA STÁVAJÍCÍ OKNA
· SCREENOVÉ ROLETY · PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE
· SÍTĚ PROTI HMYZU · MARKÝZY
Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 266 310 449, GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz, www.vasevrata.cz

I. TURNUS 15.–19. 7. 2013
oddíl ZUMBA + klasický oddíl

II. TURNUS 22.–26. 7. 2013

bubnování, sportování, putování, radování...

III. TURNUS 12.–16. 8. 2013

dos11inzerce10x5_duben.indd 1

11.4.2013 18:59:15

bubnování, sportování, putování, radování...

ﬁtPULS –sportovní centrum Březiněves
U Parku 1, 182 00 Praha 8, info@ﬁtpuls.cz, tel. 775 384 818
www.ﬁtpuls.cz
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Kalendář akcí pro rok 2013

30. 4		 Čarodějnice
12. 5.
Školní zahradní slavnost
18. 5.
Moravský košt s cimbálovkou
8. 6.
Dětský den
22. 6.
Mamutfest
27. 7.
Sejdeme se na náměstí
31. 8.		 Varanfest
14. 9.		 Líbeznické posvícení
30. 11.	Vánoční trhy, koncert v kostele
sv. Martina
24. 12. Vánoční punč

McDonald´s Ďáblice

přijme zaměstnance na HPP a VPP
Náplní Vaší práce bude výroba a prodej produktů McDonald´s.
Nástupní plat pro HPP je cca 14 000 Kč • Mzda se zvyšuje již po odpracování jednoho měsíce
Nástupní plat pro VPP je až 75 Kč/hod. • Mzda se zvyšuje již po odpracování 160 hodin
Možnost kariérního postupu • Flexibilní plánování směn • 50% sleva na stravném
Práce je vhodná pro všechny se základním nebo středoškolským vzděláním.
Zaškolení je v rámci pracovní doby.

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 777 256 487,
nebo na e-mail: rm28@cz.mcd.com
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