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 TÉMA měsíce
Začala stavba nového pavilonu
ZŠ a ZUŠ Líbeznice

Stavba nového pavilonu školy symbolicky odstartovala. Foto Václav Mikoláš
Stavba nového pavilonu prvního stupně základní školy pro dalších 240 žáků začala
v pondělí 20. října 2014. Hotová by měla být
do začátku nového školního roku.
Autorem projektu je tým architekta Adama Ha
líře z renomovaného ateliéru Projektil. Generálním
dodavatelem stavby se stala na základě výběrové
ho řízení společnost PROMINECON CZ. Celkové
náklady na výstavbu dosáhnou 43,316 miliónu Kč.
Větší část finančních prostředků – více než 30 mi
liónů korun – se podařilo zajistit ze státního roz
počtu díky programu určeného specificky na řeše
ní nedostatečné kapacity školských zařízení
v okolí velkých měst.
Další rozšíření školy si vynutil průběžný nárůst
dětí v Líbeznicích a okolních obcích. Pokud by se
nepodařilo pavilon vybudovat do 1. září 2015, mu
selo by dojít k dramatickému omezení počtu nově
přijímaných dětí. „Na některé prvňáčky by se bo
hužel nedostalo, což by byl samozřejmě obrovský
problém pro obec a především pro rodiče dětí,“
vysvětluje starosta obce Martin Kupka.
Na financování výstavby nového pavilonu školy
se navíc dokázaly dohodnout všechny obce, které
se nacházejí ve spádové oblasti líbeznické školy.
Měšice a Bašť přispívají na výstavbu čtyřmi milióny
korun. Stejnou částku do výstavby vkládají Líbezni
ce. Milion a tři čtvrtě je výše příspěvku obce Před
boj a 750 tisíci korunami se na výstavbě podílí
obec Nová Ves. Starostové obcí se také symbolic
kého prvního výkopu na stavbě zúčastnili. „Pro
všechny obce představuje zajištění chybějících míst
ve spádové základní škole důležitou prioritu. Spo
lečný projekt je nejlepší řešení jak z hlediska nákla
dů na výstavbu, tak budoucího provozu. Sdílet
konečně budeme i starost o podobu a kvalitu
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vzdělávání dětí z našich obcí,“ zdůrazňuje sta
rostka obce Bašť Iva Cucová.
„Těší nás, že můžeme stavět tak zajímavý pro
jekt – po stránce architektonické i po stránce bu
doucího využití. Budeme se snažit celou stavbu se
všemi pokročilými technologiemi zvládnout co nej
lépe a samozřejmě včas, což v tomto případě zna
mená v téměř šibeničním termínu,“ řekl při zahá
jení stavby předseda představenstva společnosti
PROMINECON CZ Vlastimil Kaňovský.
Stavba začala výkopem pro novou vodovodní
přípojku a přeložku. Ještě do konce roku by měla
být hotova základová deska. Větší část stavebních
prací bude probíhat v příštím roce. V novém objek
tu by se mělo učit od 1. září 2015. Postup stavby
bude možné sledovat krok za krokem na webu
www.libeznice.cz.
„Projekt pavilonu školy byl pro nás výzvou, jelikož
jsme vstupovali do stabilizovaného prostředí s již
fungujícími objekty stávající školy, družiny a mateř
ské školy. Novým kruhovým objektem, který se ve
svém středu otevírá venkovním atriem, vytváříme
v rámci stávající zahrady dva nové další vložené svě
ty. Přes interiér paprsčitě uspořádaných tříd a auly
okolo atria, vstoupíme do onoho venkovního atria
– do dvorku s platanem. Dvorem objekt poskytne
zázemí pro výuku pod širým nebem, koncerty zá
kladní umělecké školy či jiné obecní akce ve stínu
koruny platanu. Přejeme si, aby děti těmito světy
procházely tak, jako když Alenka objevovala svět za
zrcadlem,“ vysvětluje architekt Adam Halíř.
Objekt školy bude vytápěn geotermální energií,
předávanou do vnitřního prostředí tepelně aktivo
vanou železobetonovou nosnou konstrukcí. Nuce
ným větráním s rekuperací bude zajištěno zdravé
klima pro žáky a velmi úsporný provoz objektu.
-na-

Milí čtenáři,
výsledek nedávných voleb ukázal, že v Líbeznicích převládá spokojenost s dosavadním vedením
obce a změnami, které se podařilo v poslední čtyřech letech realizovat. To je dobrá zpráva. A je to
pro mě osobně i pro všechny, kteří se na správě
obce podíleli, důležité uznání a samozřejmě také
potěšení. Není totiž vždy zaručeno, že se po všem
úsilí a dobře míněných krocích dostaví pozitivní
odezva. Teď se to podařilo. Zároveň je to ale výzva
k tomu, aby se rozvoj obce nezastavil.
Další dobrá zpráva je, že se hned v pondělí po
volbách rozběhla stavba nového pavilonu základní
školy. Je to výsledek dlouhodobé spolupráce a odpovědného přístupu sousedních obcí. Rozšíření
školy totiž řeší nejen líbeznickou populační explozi,
ale samozřejmě také nárůst počtu dětí v celé oblasti. Pokud bychom ale nezískali dotaci ze státního
rozpočtu ve výši 30 miliónů korun, zvládnout nárůst počtu dětí by bylo mnohem složitější a pro
všechny zúčastněné obce mnohem bolestivější. Samotný projekt vyšel z původního vítězného návrhu
mateřské školy. Architekti ateliéru Projektil museli
ale objekt významně rozšířit a přepracovat.
Dalším velkým počinem obce by měla být výstavba nového společenského a sportovního centra
u fotbalového hřiště. Příslib, že v Líbeznicích takový
prostor vznikne, se objevil v programech obou volebních uskupení. Chceme využít hned první dotační příležitosti. Máme tak přesně měsíc na to, abychom připravili všechny potřebné podklady. Se
zástupci všech spolků jsme podobu záměru už jednou podrobně prodiskutovali. Vznikla tak studie,
kterou chceme představit a na základě ohlasů případně doplnit či upravit.
Nepředstavuji si demokracii na místní i jakékoli
jiné úrovni tak, že volbami prostor pro zapojení občanů do společné správy obce, kraje či státu končí.
I proto chceme pojmout ustavující jednání zastupitelstva ve středu 5. listopadu v Divadle kouzel Pavla
Kožíška jako „Velký obecní večer“. Chceme získat
co nejvíce ohlasů pro ideální podobu zmíněného
společenského a sportovního centra. Chceme také
co nejširší veřejnosti představit projekt nového pavilonu základní školy. Nepůjde totiž rozhodně
o tuctovou stavbu. V Líbeznicích roste moderní
a technicky pokročilá stavba z dílny uznávaných architektů. Pozvali jsme proto autory obou projektů
– architekty Jana Hájka a Adama Halíře.
Abychom se dozvěděli, jak se v Líbeznicích
všichni cítíme, chtěli bychom během obecního večera společně vytvořit vlastní mapu obce. Nepůjde
v ní o názvy ulic, ale o to, jak se nám kde v obci líbí,
kde se nám to naopak nelíbí a kde bychom to chtěli změnit. Velký obecní večer tak bude další příležitostí, jak můžete život v obci reálně ovlivnit. Nenechte si ji ujít.

Číslo měsíce: 57,4 % – to byla volební účast při
komunálních volbách v Líbeznicích 9. a 10. října
2014.
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 ROZHOVOR
Školní kuchyně
21. století
v Líbeznicích
Obec letos investovala více než 2 milióny korun do modernizace a rozšíření školní kuchyně. Další nárůst počtu dětí si vynutil zvýšení
její kapacity. To by nebylo možné bez nového vybavení i rozšíření prostor. Kuchyně se
tak v průběhu srpna rozšířila i do prostor původního bytu školníka. Ke stávajícímu zařízení přibyl například moderní konvektomat,
obří varná nádoba či pánev. V pozměněné
podobě by měla kuchyně zvládat i další zvýšení kapacity po dostavbě nového pavilonu
školy. Největší zátěž spojenou se všemi přestavbami a úpravami školy nese její ředitelka
Ivana Pekárková.
Jak je pro školu důležitá dobrá kuchyně?
Jistě to není tak podstatné, jako kvalitní
výuka, ale přece…
Škola je výchovně vzdělávací instituce, jejímž
hlavním úkolem je děti vzdělávat. Ale dalším jejím
úkolem je i vychovávat. Právě školní jídelna hraje
jednu z důležitých výchovných rolí školy. Pestrá,
zdravá, věku odpovídající strava dítěte je praktic
kým dennodenním příkladem pro výchovu ke
zdravému životnímu stylu a základům stolování
ve společnosti.
Školní stravování tvoří 35 % energetického
příjmu dětí. Jde tu vlastně i o založení správných stravovacích návyků. Kam by se měla kuchyně dále ubírat? Co by měla dětem nabízet?
Školní stravování by mělo dětem nabízet pes
trou a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce a ze
leninu, celozrnné potraviny, mléčné výrobky, ryby
a drůbež. Chceme se s novými kolegyněmi zasadit o to, aby děti v naší školní jídelně dostávaly vyváženou, kvalitní, chutnou a cenově do
stupnou stravu a dodržovaly tolik zanedbávaný
pitný režim.
Nejenže se změnil prostor kuchyně a její vybavení, nové je i personální obsazení. Jaký
úkol od vás dostala nová vedoucí kuchyně
a hlavní kuchařka?
Obě nově přijaté síly si vzaly za své zpestřit jídel
níček našich dětí novinkami ze zdravé výživy. Hlav
ním úkolem vedoucí školní jídelny je modernizace
a zlepšení podmínek platby obědů pro rodiče přes
internet. Dalším úkolem je zajištění provozu termi
nálu ve školní jídelně, který umožní dětem výběr
ze dvou jídel.
Z výše uvedeného vyplývá nesnadný úkol pro
hlavní kuchařku sestavit jídelníček tak, aby nadchl
strávníky a zároveň splňoval všechna zavazující
a potřebná kritéria. Věřím, že své bohaté zkuše
nosti s přípravou dvoudruhových jídel zúročí v naší
školní kuchyni.
Občas se dostane do novin zpráva o soutěžích školních kuchyní (např. O nejlepší školní
oběd – skolniobed.cz). Chystáte se naše paní
kuchařky také někam přihlásit?
Ano, naši školní jídelnu jsem již přihlásila
a v současné době čekáme na registraci do projek
tu „Zdravá strava do škol“. Bude nám přiřazena
koordinátorka projektu, která bude dohlížet na
tvorbu jídelníčku a plnění všech závazných ukaza
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Kuchařská sestava (zprava): Jana Czapáková, Martina Krumpolcová (vedoucí), Jana Vorlíčková
a Lucie Sedlmajerová (šéfkuchařka). Foto -mktelů. Bude seznamovat kuchařky s novými trendy
vaření ve školních jídelnách. Budou se tak moci
zúčastňovat různých přednášek, školení a seminá
řů na téma zdravá výživa. Projekt není jen příno
sem pro personál kuchyně, ale i pro děti. Na naší
škole budou probíhat projektové dny, které umož
ní jejich spoluúčast na přípravě zdravého jídla.
Od září vede školní kuchyni Martina Krumpolcová. Nastoupila do rozjetého vlaku po odchodu předchozí vedoucí na mateřskou dovolenou. Navíc těsně před dokončením rekonstrukce kuchyně.
Dosud jste vedla kuchyni v mateřské školce.
Byla to velká změna?
Ano, byla. Ve školce jsem spravovala pouze vý
dejnu pro 28 dětí. V současné době mám na sta
rost vývařovnu, která vaří více než 380 obědů pro
děti základní školy a 103 obědů pro děti z mateř
ské školy.
Líbeznická školní kuchyně vaří pro děti ve
školce i pro žáky základní školy. Vaří se jinak
pro nejmenší a jinak pro žáky devátých tříd?
Chutě těchto věkových kategorií jsou velmi roz
dílné. Dětem v mateřské škole a na prvním stupni
chutná zcela něco jiného než klukovi deváťákovi.
Proto práce kuchařek ve školní jídelně bývá dětmi
často nedoceněná. Nelze vyhovět chuťovým po
hárkům všech strávníků.
Dala jste si sama nějaký cíl po nástupu do
nové práce?
Mým cílem je mít spokojené strávníky, kterým by
chutnaly zdravě připravené pokrmy.
Co je podle vás největší bolest současné kuchyně? Co chcete rychle změnit?
Současný stav kuchyně zaznamenal velké změ
ny, co se týká vybavení a personálního obsazení.
Jedna z bolestí tím byla odstraněna. Největší mojí
bolestí nyní je systém platby obědů. Na tom ale již
pracujeme. Přibližně koncem listopadu bude nain
stalován terminál, který nám pomůže k plynulému
přechodu platby v hotovosti na platby přes inter
net, odhlašování a přihlašování obědů.
Jak je to s cenou školních jídel v Líbeznicích.
Je to u nás dražší než v okolí? Chystáte nějaké
změny?

Cena oběda se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb.,
kde je stanoveno rozpětí finančního normativu na
potraviny pro věkové kategorie strávníků. Cena
oběda v Líbeznicích je srovnatelná s cenou obědů
ve školních zařízeních stejného typu.
Proslýchá se, že by děti mohly mít nabídku
dvou jídel. Je to jen fáma, nebo se toho děti
opravdu dočkají?
Fáma to není, děti se dočkají. Jejich přání bylo
vyslyšeno. Skutečně koncem listopadu bude nain
stalován terminál, který dětem umožní volbu obě
da ze dvou jídel.
Jak se dá vlastně hodnotit kvalita kuchyně?
Dětské ohlasy mohou být nevyzpytatelné
a často nespravedlivé. Podle jakého metru
měříte vy?
Jedním z metrů je ohlas dětí, který se snažíme
respektovat, ale dalším pro nás velmi důležitým
a přísnějším metrem je plnění spotřebního koše, do
držování norem pro školní stravování a dodržování
HACCP. (HACCP je systém kritických bodů a správ
né výrobní praxe, jenž musí mít vypracovaný každá
školní jídelna.) Dodržování správné výrobní praxe
a kontrola systémů kritických bodů zaručuje maxi
mální kvalitu připravované stravy, a činí tak ze škol
ních jídelen profesionální pracoviště.
Všichni chceme jíst zdravě. Je to možná nejčastější téma časopisů o životním stylu. Tím
větší bychom měli klást důraz na zdravé stravování dětí. Jak to je se zdravou výživou v naší
kuchyni?
Naší prioritou je, aby děti jedly zdravě. Proto
jsou zařazovány do jídelníčku ryby, čerstvá zeleni
na, luštěniny, drůbež, libové maso, mléčné výrobky
a ovoce. Ale i přesto je co zlepšovat. Věříme, že
výběrem dvou jídel se nám povede v dětech vzbu
dit větší zájem o zdravé stravování.
Jak vlastně tvoříte jídelníček? Existují nějaká pravidla, která nesmíte porušit?
Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve
spolupráci s hlavní kuchařkou tak, aby odpovídal
nejen zásadám zdravé výživy, ale také technickým
a personálním možnostem. Při tvorbě jídelníčku
musí být dodržována vyhláška č. 107/2005 Sb.,
plněn musí být spotřební koš a dodržovány normy.
Jídelníček musí být pestrý, nápaditý, moderní
a odpovídat výživovým doporučením pro děti.
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Seznam nově zvolených zastupitelů:
Kandidát

Podzimní volby
vzbudily zájem

Pořadí na
kandidátce

Letošní komunální volby vzbudily v Líbeznicích dokonce o něco větší zájem než stejné
volby před čtyřmi lety – zúčastnilo se 57,4%
voličů. (V roce 2010 přišlo k volbám 55,3 %
voličů). Vyhrála kandidátka ODS. Druzí byli
nezávislí Pro Líbeznice.

Volby do zastupitelstva obce 2014
(podíl hlasů)
SNK
PRO
LÍBEZNICE
27,5 %

ODS

72,5 %

Kandidátka

Jméno

Politická
příslušnost

Počet hlasů

1

Kupka Martin Mgr.

ODS

ODS

826

4

Havlíček Jan Mgr.

ODS

bezpartijní

720

6

Doubrava Michal

ODS

bezpartijní

693

2

Kettnerová Šárka

ODS

bezpartijní

686

3

Grunt František PhDr.

ODS

ODS

641

5

Ehrenberger Roman Ing.

ODS

ODS

620

7

Karas Ivan Mgr.

ODS

ODS

565

8

Mikoláš Václav

ODS

bezpartijní

639

9

Pokorný Michal

ODS

ODS

599

10

Svoboda Petr Ing. Ph.D.

ODS

TOP 09

600

11

Srb Vratislav

ODS

ODS

588

1

Závorka František Mgr.

NK

bezpartijní

391

7

Novotný Roman PhDr.

NK

bezpartijní

306

2

Honěk Petr MUDr. et JUDr.

NK

bezpartijní

298

5

Pour Jan

NK

bezpartijní

268

Zdroj: www.volby.cz, Český statistický úřad
volební účast 57,4 %
(984 odevzdaných obálek)

Volební účast v Líbeznicích byla i tentokrát nad
průměrná. Zatímco v celé republice dorazilo k vol
bám v průměru 44,46 % voličů, v Líbeznicích se
účast vyšplhala výrazně nad 50 %.
Výraznou podporu voličů zaznamenala kandi
dátka ODS s podílem 72,5 % hlasů. Na druhém
místě skončila kandidátka nezávislých Pro Líbezni
ce s podílem 27,5 % hlasů.

„Děkujeme všem voličům za podporu a účast ve
volbách. Je to přesvědčivé zhodnocení dosavadní
ho působení a také silné pobídnutí k další práci pro
Líbeznice. Nehašteřili jsme se před volbami a ne
budeme se věnovat politickým hrátkám ani po vol
bách. Přizvali jsme už nově zvolené zastupitele
z konkurenční kandidátky ke spolupráci,“ říká po
volbách starosta Martin Kupka.
K poděkování se připojil i lídr kandidátky Pro Lí
beznice a dosavadní místostarosta obce František
Závorka: „Chceme být samozřejmě také konstruk

Volby do zastupitelstva obce 2014

Volby do zastupitelstva obce 2010
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tivní a přispět k lepším podmínkám v obci, aby se
všem v Líbeznicích žilo dobře a starousedlíci i nově
příchozí k sobě nacházeli cestu.“
Ustavující jednání zastupitelstva obce, které by
mělo dát spolupráci jasnou podobu, se uskuteční
ve středu 5. listopadu v 18 hodin v Divadle kouzel
Pavla Kožíška. Zastupitelé budou volit starostu,
místostarosty, členy rady obce a předsedy výborů.
Vedle toho ale večer nabídne i diskusi s uznávaný
mi architekty nad podobou nově připravovaných
a realizovaných staveb.
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SNK BEZPEČNÉ
LÍBEZNICE

Věci veřejné

ODS

0
ODS

volební účast 55,5 %
(783 odevzdaných obálek)

Jak dětem vysvětlit, že je důležité, aby pozřely občas i luštěniny?
To se vysvětlit nedá, je na nás na kuchařkách,
abychom oběd z luštěnin uvařily tak, aby jídlo bylo
chutné a vzhledné. Uměním našich kuchařek je použít luštěniny i jako zavářku do polévky
a získat za to pochvalu od dětí. Budete se možná
divit, ale v naší školní kuchyni při hodnocení jídel
dětmi získaly „Fazole strýčka Sama“ velký počet
bodů.
Jak se mohou rodiče dozvědět, co dětem
kuchyně připravuje a jak kvalitně pro ně vaří?

Líbeznický zpravodaj 10/2014

O přípravě obědů budou rodiče na webu školy
informování s měsíčním předstihem (se zavedením terminálu). Kvalita jídel je zajištěna vařením
z čerstvých surovin, které jsou do jídelny zaváženy
každý den v ranních hodinách. Nepoužíváme glu
tamáty a mražené polotovary.
Máte nějaký recept, jak to zařídit, aby se
děti na jídlo ve škole těšily? Aby bylo skoro
jako od maminky?
V novinách a v televizi se často dovídáme o ne
smyslných mýtech a nechutném jídle ve školní jí
delně. Za poslední roky se kvalita jídel značně zlep

SNK PRO LÍBEZNICE
volební účast 57,4 %
(984 odevzdaných obálek)

šila, mnohdy je srovnatelná s domácím obědem.
V některých případech z úst dětí zaznívá – „jé to
bylo dobrý, to je lepší jak od maminky“. Dokonce
jeden chlapec ze čtvrté třídy našim kuchařkám
udělil slovní pochvalu – „tak takhle naše babička
neuvaří“. Jak je vidět, zaznamenáváme jak po
chvalu, tak ale i kritiku od dětí. Kritice je těžké se
ubránit v takto velkém stravovacím zařízení. Dou
fám, že ke spokojenosti našich dětí pomůže i vlíd
ný přístup kuchařek a pestrost obědů ze dvou
námi nabízených jídel. Vždyť přáním každé ku
chařky je pozorovat dítě, s jakou chutí jí!
-na-
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 LÍBEZNICKÉ ŠKOLY
Výtvarný obor
ZUŠ v Centru
sklářského
umění
Ve středu 1. 10. navštívili žáci výtvarného
oboru bývalou Františkovu huť v Sázavě na
Benešovsku, kde vzniklo Centrum sklářského umění.
Pro děti zde byl perfektně připravený čtyřhodino
vý program – dozvěděly se zajímavým způsobem
snad vše o historii a výrobě skla, prohlédly si nád
hernou expozici českého moderního skla a nako
nec vytvořily skleněné mozaiky, které si odvezly
s sebou domů. Toto centrum je – díky svému vyba
vení a hlavně díky obětavým a ochotným zaměst
nancům a lektorům – opravdu obdivuhodným a je
dinečným zařízením. Všem doporučujeme jeho
návštěvu.
Šárka Mišurcová

Klíče k pražským
věžím

Líbezničtí obdivovatelé sklářského umění. Foto Šárka Mišurcová

Sychrov

Další úspěch
výtvarnice Amálky

V sobotu 20. září vystoupali žáci výtvarného
oboru ZUŠ na čtyři pražské věže (Malostranskou mosteckou věž, Staroměstskou mosteckou věž, Prašnou bránu a zvonici kostela
sv. Mikuláše).

Amálka Novotná, žákyně 2. třídy líbeznické
školy, zaznamenala další úspěch. Umístila se
na pátém místě v celostátní výtvarné soutěži
Šťastné stáří očima dětí.

Vyplnili čtyři pracovní listy a získali čtyři klíče
ke starým věžím. Děti se dozvěděly mnoho nového
a užily si krásné výhledy na stověžatou Prahu.
Obujte si pohodlné boty a vyražte také! Pražské
věže neskrývají jenom schody, ale najdete v nich
zajímavé sály a krásné prostory. Všem můžeme ta
kový výlet doporučit.
Šárka Mišurcová

Této soutěže se zúčastnilo 260 škol a organizátoři
obdrželi celkem 1600 obrázků – Amálčino páté mís
to je tedy velkým úspěchem. Cenu a diplom jí v pro
storách bývalého refektáře Emauzského kláštera
předali malíř Kristian Kodet a herec Michal Nesvad
ba. Amálka již zvítězila v několika výtvarných soutě
žích, je velmi nadaná a šikovná. Určitě o jejích dal
ších výtvarných úspěších ještě uslyšíme.
Šárka Mišurcová

Žáci výtvarného oboru ZUŠ před Prašnou bránou. Foto Šárka Mišurcová
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Žáci druhého stupně. Foto Radka Kostková
Každý školní rok se stalo tradicí naší školy
navštívit jeden z hradů nebo zámků. Dne
30. září 2014 žáci druhého stupně navštívili
zámek Sychrov. Tento den byl ve znamení
projektového vyučování a přinesl žákům
mnoho nových informací v oblasti dějepisu,
zeměpisu a přírodopisu. Na zámku o nás
bylo postaráno doslova „královsky”.
Galerijní salónek nám byl k dispozici po celé do
poledne. Při prohlídce zámku, zámecké zahrady,
sklepa s galerií obrazů a při výkladu průvodců jsme
načerpali spoustu nových poznatků. Žáci naslou
chali výkladu průvodců, aby co nejvíce informací
mohli zapsat do předem připravených pracovních
listů. Zdá se, že úspěch se dostavil. Papíry se začí
naly plnit psacím písmem jejich majitelů. Průvodci
byli doslova nadšeni zájmem našich žáků. Za pre
cizně vypracovanou a připravenou pomůcku (pra
covní list) naši učitelé sklidili velký úspěch a po
chvalu. Za krásně prožitý den plný zážitků a nových
informací kantoři průvodcům darovali kopii naše
ho pracovního listu.
Zanechali jsme tak na zámku stopu líbeznické
školy – pracovní list. Ten bude sloužit dalším žá
kům jiných škol, kteří navštíví zámek Sychrov.
Radka Kostková a Jiří Kaplan

Amálka Novotná s Michalem Nesvadbou. Foto
Šárka Mišurcová
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Brandýsko
Líbeznice patří do regionu, který se nazývá
Brandýsko. Správním městem s rozšířenou
působností pro více než padesát obcí je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, kterým protéká řeka Labe. Po jeho pravém břehu se rozkládá historická část Stará Boleslav,
která patří mezi nejdůležitější místa národní
historie.
Ve Staré Boleslavi pobýval i zemřel (roku 935)
náš zemský patron, svatý Václav. Stará Boleslav je
nejstarším a nejvýznamnějším poutním mís
tem v Čechách. V kostele Nanebevzetí Panny Ma
rie je v chrámové klenotnici uloženo Paládium
země české. Staroboleslavské paládium je záštitou
českého národa. Jedná se o kovový reliéf s Pannou
Marii a Ježíškem.
Nedaleko od poutního kostela Nanebevzetí
Panny Marie se nacházejí další významné církevní
stavby, například bazilika sv. Václava s kryptou
Kosmy a Damiána. V jejím sousedství je knížecí
kostel s nejstarší freskovou výzdobou, zasvěcený
jednomu z prvních papežů – sv. Klimentovi.
Na okraji Staré Boleslavi se nachází Houšťka, ve
které byl v roce 1818 objeven léčivý železitý pra
men. Díky němu zde byly založeny v roce 1824
lázně určené pro léčbu nervových chorob, revma
tismu a chudokrevnosti. Největší rozkvět se konal
kolem roku 1850, především díky Salvátoru Tos
kánskému. V roce 1917 zde byly vybudovány slu
neční lázně podle návrhu Jana Kotěry. Jejich zánik
přišel počátkem 2. světové války, kdy byl na místě
lázní zřízen vojenský lazaret. Po 2. světové válce se
jejich provoz již neobnovil. Nicméně sláva Houšťky
je spojena s bohatou sportovní historií, zejména
pak s atletickými závody a sportovní legendou
Emilem Zátopkem, který zde trénoval.
Po nově vybudovaném mostě přes Labe, pojme
novaném po hrdinovi 2. světové války armádním
generálovi Aloisovi Liškovi, přejdeme do mladší
části města – do Brandýsa nad Labem. Otevře se
nám překrásný panoramatický pohled na bran
dýský zámek s barevnou toskánskou střechou



pranýř

Odpadové
klopýtnutí
Už dávno neplatí jen staré pořekadlo: Řekni
mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi. Klidně bychom dnes mohli staré pořekadlo trochu
upravit: Řekni mi, co a jak vyhazuješ, a já ti
řeknu, jaký jsi. Stále více pozornosti věnuje
odpadům i obec. Přibývají místa s nádobami
na tříděný odpad.
Od letošního roku se rozšiřuje otevírací doba
Sběrného dvora celoročně i na středeční večer. Ne
jde jen o co nejefektivnější odpadové hospodářství,
ale také o snahu zajistit podmínky pro co nejuklize
nější obec. O to více člověka zarazí, pokud se přes
to všechno setká s reakcí, která je přesně obrácená.
Jednoho nedělního podzimního odpoledne se roz
hodl místní občan Jaroslav Makal ml. uklidit svůj dům
a zahradu a od veškerého smetí si ulevil před brana
mi Sběrného dvora se slovy, že jindy nemá čas, pro
tože je v práci. Stejně to tak tady nechávají jiní. Pro
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Náměstí v Brandýse nad Labem se sochou Jana
Nepomuckého, držícího paládium, a kašnou
od architekta Kašpara symbolizující dobu
Rudolfa II., se zlatým golemovým šémem na
jejím vrcholu. Uprostřed koule je umístěn
laser, který o půlnoci vystřeluje na oblohu
laserový paprsek. Foto kamil Voděra (www.
ceska-mesta.cz).
věže. Ve středověku byl brandýský zámek hradem,
který střežil důležitou obchodní trasu. Po příchodu
Habsburků na český trůn se stal jejich oblíbeným
sídlem. Oblíbil si jej zejména pak císař Rudolf II.
Osudovým se stal pro Marii Terezii, která se zde
poprvé setkala se svým budoucím chotěm, Františ
kem Štěpánem Lotrinským.
V době napoleonských válek zde měl svůj hlavní
stan císař František I. Roku 1813 se na brandýském
zámku konala významná schůzka tří císařů: Františ
ka I., cara Alexandra I. a Fridricha Viléma III., aby
zde zvolili společný postup proti Napoleonovi před
Bitvou národů u Lipska, kde byl roku 1813 Napo
leon poražen. Od poloviny 19. století na zámku
pobýval toskánský Habsburk, arcivévoda Salvátor
Toskánský, významný vědec a cestovatel, který ne
chal přestavět věž zámku do současné podoby.
Posledním Habsburkem, který vlastnil zámek, byl
Karel I., poslední císař rakousko-uherské monar
chie a také poslední český král. Po vzniku republiky
v roce 1918 se brandýský zámek stal majetkem stá
tu. Dokonce se měl stát i venkovským sídlem prezi
denta republiky místo zámku v Lánech, avšak To
máš G. Masaryk se k tomuto nápadu vyjádřil
negativně vzhledem k silnému odkazu Habsburků.
Město Brandýs nad Labem bylo typickým posád
kovým městem s bohatou vojenskou historií. Sou
blém je v tom, že v takovém případě vedle Sběrného
dvora vyroste v krátké době úctyhodná nevzhledná
hromada odpadu. Pak samozřejmě musí někdo při
jít a odpad uklidit. Zadarmo to rozhodně není. Ná
klady obce na odpadové hospodářství znovu ros
tou, místo aby obec prostředky využila jinde.
Když byl jmenovaný občan citlivě upozorněn, že
to s tím odpadem nedělá dobře, zase jej naložil
a odjel s ubezpečením, že se s tím vypořádá jinak.
Jinak se s tím tedy vypořádal. Druhý den byl jeho
odpad nalezen na jiném oploceném obecním po
zemku.
Tato zmínka ve Zpravodaji nechť je tedy drobným
literárně-poučným příspěvkem k čistším a spořáda
nějším Líbeznicím. Podobné počínání bude ve zpra
vodaji popsáno i v budoucnu.
Martin Kupka

 BLAHOPŘÁNÍ
Blahopřejeme říjnovým jubilantům: Minariková
Marie – 88 let, Pánková Zdeňka – 80 let, Jágerský
Jan – 80 let, Stehlíková Jitka – 70 let, Pavelek Emil
– 70 let, Vilímková Margita – 60 let, Holič Luboš –
60 let, Šuhajová Ivana – 60 let.
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časná podoba náměstí pochází ze 16. století, z ob
dobí, kdy došlo ke generální přestavbě města
majiteli z rodu Krajířů z Krajku. Vybrali si schopné
ho architekta Mattea Borgorelliho z Milána, který
navrhl rozlehlé náměstí s kašnou, do které byla
přiváděna voda z rybníku nad městem. Na náměs
tí byla postavena radnice s vězením a patrové
domy. Na současné radnici je freska od O. Vlacha
a B. Šippicha z počátku 20. století a znázorňuje
císaře Rudolfa II., jak roku 1581 přiznává Brandýsu
titul královského komorního města.
Z původní zástavby se mnoho budov nedocho
valo, jelikož město několikrát zachvátil požár. Mezi
nejzachovalejší historické domy patří Arnoldinov
ský dům, nyní sídlo Oblastního muzea Praha-vý
chod, kde je umístěna rozsáhlá sbírka předmětů
mapující vývoj regionu a expozice věnovaná Bran
dýskému Polabí.
Sejdeme-li níže z náměstí, dostáváme se do míst
nejstaršího osídlení, které bylo v povodí Vinořské
ho potoka okolo Krajířského náměstí. Podél poto
ka (nyní zatrubněného) vedla důležitá obchodní
stezka z Prahy přes Boleslav až do Polska. Z nej
staršího osídlení se dochoval původně román
ský kostel sv. Vavřince. Po vzniku nového a moder
ního centra v 16. století byla uvolněná část města
osídlena židovským obyvatelstvem, které se začalo
významně podílet na jeho rozvoji. Byla zde posta
vena synagoga, škola, obchody, obytné domy
a hřbitov, který se zachoval a v současnosti patří
k nejcennějším u nás. Po rozsáhlé rekonstrukci
v letošním roce byla synagoga zpřístupněna pro
veřejnost.
Ve směru k Labi měli obydlí místní kati, kteří po
několik generací vykonávali ve městě hrdelní právo
na stínadlech, toto právo městu odebrala až císa
řovna Marie Terezie.
V roce 1960 byly spojeny dvě obce Brandýs nad
Labem a Stará Boleslav, a tím vznikla rarita – město
s nejdelším názvem v republice. Nemalá část líbez
nických občanů má ve svém rodném listě Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav, jelikož se zde nacházela
spádová porodnice pro region.
Zdroj: archiv Oblastního muzea Praha-východ
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Hana Závorková
ředitelka Oblastního muzea Praha-východ

 POZVÁNKA
Kulturní výbor obce Líbeznice Vás
zve na bohatý vánočně laděný
program na začátku Adventu.

Neděle 30. listopadu 2014
• Vánoční trhy

10–17 hodin, prostranství před kostelem
sv. Martina
• Rozsvícení vánočního stromu

18 hodin, prostranství před kostelem
sv. Martina
• Adventní koncert

18.30 hodin, kostel sv. Martina
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VELKÝ OBECNÍ
VEČER
5. listopadu 2014 od 18 hodin
Divadlo kouzel Pavla Kožíška

Ve D
voře

› pro všechny aktivní občany, kteří v Líbeznicích rádi žijí
› jaké chceme mít Líbeznice

PROGRAM:
od 18.00 hodin
• ustavující jednání zastupitelstva obce
• volba nového starosty, místostarostů a obecní rady
od 19.00 hodin
• představení projektu nového pavilonu školy
– Projektil architekti – ing. arch. Adam Halíř
• představení studie Společenského a sportovního centra
– Atelier M1 – ing. arch. Jan Hájek
• novinky územního plánu – např. zelený pás kolem obce
• naše vlastní mapa obce
› Přijďte namalovat vlastní mapu obce – kde to máte
rádi, kde se nudíte, kde se vám to nelíbí, co byste chtěli
změnit a co byste nevyměnili za nic na světě.

Fra
nt

iška

Koš
iny

› Přijďte se zeptat uznávaných českých architektů,
co pro Líbeznice připravují.
› Vezměte s sebou i děti. Jejich budou
Líbeznice za pár let.

Všichni jste zváni. Dobré nápady a otázky s sebou.
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Obec Líbeznice
a nezisková organizace Sázíme stromy
zvou na mimořádnou společnou akci

Přijďte si vysadit lípu!
Vysadíme jich společně 120!
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sázíme
Vezměte si s sebou lopatu, hrábě a případně i zahradní kolečko.
Tento projekt byl vytvořen za finanční
podpory Nadace Partnerství
a běžců Run Czech.

www.sazimestromy.cz
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facebook.com/sazimestromy
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Stonožka Líbeznice a Obec Líbeznice Vás zvou
na netradiční sportovní akci

VÁNOČNÍ
večerní
BĚH
Závod jednotlivců
a dvojic na trati 5 km

Pátek 12. 12. 2014 od 18:00

start i cíl: restaurace U Musilů (dříve U Hřiště), Líbeznice
s sebou: čelovku a dobrou náladu
startovné: 40 Kč

Zveme i rodiny s dětmi, které si mohou trasu třeba jen
projít pěšky a zažít dobrodružství. Hlídání a zábava
pro děti zajištěna. Po ukončení závodu posezení u svařáku
a vyhlášení výsledků.
přihlášky a bližší informace:
Monika Šponerová, tel.: 604 549 433, e-mail: monika.sp1@email.cz
Těší se na Vás celý tým Líbeznického koloběhu.
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FIREMNÍ MEETINGY • VÁNOČNÍ VEČÍRKY • RODINNÉ OSLAVY • SVATBY

RESTAURANT & CAFÉ “KE TVRZI”
…Z PODZIMNÍ NABÍDKY VYBÍRÁME:

Cappuccino z pečeného celeru s kapkou dýňového oleje
a praženými dýňovými semínky
Vepřová panenka sous vide s glazírovanými perleťovými cibulkami,
bramborovou kaší s lanýži a omáčkou Bordelaise
Smažená jablíčka z našeho sadu s meruňkovou omáčkou

TÝDENNÍ POLEDNÍ MENU OD 95 Kč
VÍKENDOVÉ NABÍDKY ZE SEZÓNNÍCH SUROVIN
DĚTI VÍTÁNY – DĚTSKÉ MENU, HRACÍ KOUTEK, DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

WWW.YARDRESORT.COM
Otevřeno denně: po–pá 11–22 hod., so, ne 9–22 hod. (snídaně 9–11 hod.)
Ke Tvrzi 7, 250 72 Předboj u Prahy, tel: 731 517 515
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D&K GIPS s. r. o., Mělnická 88, Líbeznice
283 981 129, 602 110 393, obchod@dkgips.cz
í
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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.)
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Akce platí pouze pro uvedené řady dveří
(Gabreta, Song, Vertigo) a trvá do 30. 11. 2014.
Ceny jsou uvedeny již po slevě a bez DPH.
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kurzy plavání pro děti
od 6 měsíců do 4 let
s rodiči • kurzy pro
www.cvcmesice.cz
skupinky samostatně
v ZÁLoŽce PLavÁní
plavajících dětí od 4
do 6 let • nerezový bazén pouze pro organizované
činnosti • nadstandardní vybavení plaveckými
pomůckami • prostorné šatny se vším komfortem
• útulné zázemí • možnost nahrazování všech
omluvených lekcí v rámci kurzu • dohled na sourozence v herně s dozorem
míSTa v kUrZech Si mŮŽeTe
reZervovaT on-Line na

další zajímavý program pro všechny
věkové kategorie
cvičení • tancování • power joga • kruhový trénink • cvičení seniorů • hudebka • výtvarka •
keramika • jazyky • počítačová gramotnost •
předporodní příprava a mnoho dalšího

průběžně otevíráme

nové kurzy plavání!
všechny informace na

navíc co-working – možnost hodinového
pronájmu kancelářského místa • přednášky
a semináře • jednorázové akce • víkendový
pronájem bazénu i dalších prostor • kavárna
s výbornou kávou a dalším občerstvením •
výstavy

Kalendář akcí
pro rok 2014
30. 11. Vánoční trhy, koncert
		 v kostele sv. Martina
24. 12. Vánoční punč

Hledám ke koupi dům nebo byt
v okolí Líbeznic do 15 km.
Možno hotovostní platba.
Za každý tip moc děkuji.
Tel.: 604 370 077

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE
 rozvody silnoproud a slaboproud
 připojování stavebních objektů,
chat a rodinných domů
 zajištění revize

www.cvcmesice.cz

Jan Ženčuch  Tel.: 603 518 547

ŽALUZIE - ROLETY - MARKÝZY
SÍTĚ PROTI HMYZU
tel.: 777 111 247, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz
konzultace a zaměření ZDARMA

www.VASEVRATA.cz
GARÁŽOVÁ VRATA · VJEZDOVÉ BRÁNY
· PLOTOVÉ SYSTÉMY · POHONY VRAT A BRAN
· PŘEDOKENNÍ ROLETY · BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE
· MARKÝZY · ZÁVORY
· HLINÍKOVÁ OKNA A DVEŘE

!VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ!
Vyklízíme byty, domy, sklepy, pozůstalosti atd.
Odvoz starého nábytku a jiných nepotřebných
věcí z domácnosti i zahrady na skládku.
Stěhování.

Mělnická 109, 250 65 Líbeznice
tel.: +420 266 310 449
GSM: +420 602 206 326
e-mail: info@vasevrata.cz

Plastová okna a dveře
zimní zahrady, střešní okna

dos11inzerce10x5.indd 1

Tel.: 773 484 056

ZakáZkové truhlářství
nábytek z masivu, schodiště

17.11.2011 18:10:28

parapety, sítě, žaluzie, markýzy, rolety

stoly, pergoly, kuchyně, vestavěné skříně

kvalitní výroba

21 let na trhu

větrná 153
neratovice-byškovice

608 808 508

Plastová okna: 608 808 508, 608 240 808  info@plastova-okna-praha.cz  wwww.plastova-okna-praha.cz

Zakázkové truhlářství: 602 668 024  info@truhlarstvi-cervenka.cz  www.truhlarstvi-cervenka.cz
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