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zpravodaj Zpravodaj obce Líbeznice
Číslo 10 / Ročník 15 / Říjen 2017

Líbeznický

TÉMA MĚSÍCE SLOVO STAROSTY

ČERVENÁ STOP, ORANŽOVÁ PŘIPRAVIT,
ZELENÁ START

Číslo měsíce: 20 – to je počet nově vysazovaných
stromů v ulici Mělnická.

Nebo také světelné signalizační zařízení. No prostě semafor. I Líbeznice se zařadily mezi obce,
které se pokoušejí všemi dostupnými prostředky omezit rychlost vozidel při průjezdu obytnými
částmi obce a více ochránit ty, kteří jsou nejzranitelnější a oproti plechovým vozidlům ve znač-
né nevýhodě – chodce. Mnohým řidičům se to však nezdá, a jak košatě rozvíjí pan starosta svůj
úvodník: „Některé kritické dotazy na výstavbu semaforu stíhala v těsném závěsu jasná, leč ne-
publikovatelná odpověď. Na obhajobu rozumem neobdařené obce a projektantů mohu jen při-
pomenout spoustu stížností, které po přechodu a semaforu v tomto místě volaly.“

V létě začala rekonstrukce chodníků v části ulice
Mělnické. Tato stavební akce je spolufinancována
Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného re-
gionálního operačního programu. Cílem projektu
je zvýšení bezpečnosti pěších podél průtahu silnice
II/243 v obci Líbeznice pomocí modernizace chod-
níků po obou jejích stranách. 

SEMAFOR ZVÝŠÍ BEZPEČNOST
CHODCŮ

Stavba se vznešeným názvem nebyla velká co
do objemu, zato byla olbřímí naším bojem proti
molochovi jménem ČEZ, po kterém jsme chtěli 
maličkost – u zahradnictví odstranit vrchní vedení
včetně betonových sloupů a vedení vést nově v ze-
mi. Tady si opět dovolím citovat pana starostu, pro-
tože jeho shrnutí celé eskapády hovoří za vše: „Je-
diné slovo neplatilo, pohnuté telefony o hlasitosti
vydařené technoparty neměly téměř žádný efekt,
kromě dramaticky zvýšené srdeční činnosti starosty.
Kdyby to zažil Franz Kafka, přejmenoval by Zámek
na Elektrárnu.“

Během září a října byly dokončeny chodníky po
obou stranách Mělnické ulice směrem do Prahy,
a to až na hranici katastru obce. V rámci stavby
budou ještě doupraveny zelené travnaté plochy
včetně dosázení a doplnění současného jasanového
stromořadí. I betonová plocha před zahradnictvím
se změní na malou kvetoucí oázu – mezi chodní-
kem a parkovištěm vznikl záhon, který se bude pro-
měňovat podle ročního období. Jedenáct platanů
bude lemovat nejen jarní, letní a podzimní kytičky,
ale své místo zde budou mít i drobné trvalky či tra-
viny. Líbeznickému zahradnictví zde vznikne jakási
kvetoucí výloha, o kterou se budou pravidelně sta-
rat právě jeho pracovníci; vizitka jako hrom.

PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ I DÍKY
NOVÝM STROMŮM

Ale obec myslí i na své občany, aby se cestou 
na zastávku či do centra obce už nemuseli bavit
jako děti při skákání panáka – hop přes díru nebo

Semafor a nové značení kolem přechodu                                                                                            foto -lč-

Milí čtenáři,
určitě jste si všimli, že se podařilo dokončit stavbu

chodníků v Mělnické ulici. Byl to ale velký boj. Jen
přeložka vedení společnosti ČEZ by spolehlivě vydala
na dobrodružnou knihu. Zatímco stavba chodníků už
byla téměř dokončena, na ČEZu pomalu zahajovali
soutěž na dodavatele prací. I projektant si naši obec
přímo vychutnal. Dokončení prací nasliboval nejprve
v červenci, potom v srpnu a v září a nakonec mu
z toho vyšla polovina října. Sloupy však stále stojí.
Zatím. Pevně ale věříme na velký říjen – takže by
kolem sedmého listopadu snad mohlo být definitivně
hotovo.

Zaznamenal jsem už několik kritických dotazů,
k čemu že má být semafor u zahradnictví. Zatím by
měl semafor pomáhat jen chodcům, kteří si mohou
přednost vynutit stisknutím tlačítka. Do budoucna by-
chom ale rádi Policii ČR přesvědčili o tom, že by tu
mohl semafor fungovat podobně jako v Březiněvsi
a rychlé noční jezdce brzdit alespoň symbolickou čer-
venou barvou v jejich černém svědomí.

Po dvou letech jsme znovu nechali udělat přes-
né měření intenzity dopravy v obci. Přidali jsme k to-
mu i přesná měření v lokalitě kolem Seifertovy ulice.
Chceme prověřit, zda požadavek majitelů nemovitostí
v úseku před napojením na Mělnickou je opodstat-
něný. Objednali jsme proto u Dopravní fakulty ČVUT
příslušnou analýzu. Nechceme bezdůvodně zkom-
plikovat případným špatným rozhodnutím dopravu
v celé lokalitě a musíme také odpovědět na námitku
Policie ČR, že by se předmětná část ulice po takovém
zásahu mohla stát jedním velkým parkovištěm.Vý-
sledky měření i závěry analýzy samozřejmě zveřejníme
v dalších číslech Zpravodaje.

Bojujeme v těchto dnech intenzivně za výstavbu
sjezdové rampy z dálnice D8 ve směru na obchvat Lí-
beznic. Společně s místostarosty se účastníme všech
kontrolních dnů na Ředitelství silnic a dálnic a jed-
náme také s vlastníky pozemků a se zemědělci o pro-
deji či uvolnění pozemků pro výstavbu. Kdybych měl
všechny komplikace popsat, nestačilo by na to deset
čísel Zpravodaje. Pořád se nechceme vzdát naděje, že
by tento malý úsek silnice v příštím roce vyrostl. Jen
se už nedivím, když 400 metrů nové silnice stojí tolik
práce, že se žádné velké úseky dálnic u nás nestavějí.
Z vlastní zkušenosti křičím do světa, že se zákony
musí zjednodušit, nebo budeme pořad místo rozvoje
přešlapovat v dopravní infrastruktuře na místě.

Máme za sebou složitá jednání o nákupu po-
zemku pro stavbu nového objektu školy, nového par-
koviště a postačujícího dopravního zázemí na východ
od areálu školy. Obec nakonec za 10 900 m2 zapla-
tila 4,5 milionu korun. Byl to nejvýznamnější nákup
pozemků za posledních deset let. Od této chvíle je
jasné, že obec bude moci určit, jak se na tomto po-
zemku bude stavět. Nový návrh změny územního
plánu počítá zcela jasně s výstavbou výhradně škol-
ního objektu či objektu zařízení pro seniory. Na nově
získaný pozemek pak bude v budoucnu přímo na-
vazovat zelený pás.

Je jasné, že obec nemůže žít jen investicemi. Proto
bude nový sál na Chrupavce hostit hned čtyři večery
plesové sezony. 

Těším se na setkání na prvním zahajovacím plesu
nové sezony.

Váš starosta 

Dokončení na straně 4
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ROZHOVOR

LÍBEZNICKÝ 
INKUBÁTOR 
TALENTŮ
Minulý školní rok přinesl základní umělecké
škole nejen nový sál s koncertním klavírem, ale
také významné navýšení kapacity. To jsou
změny, které fakticky otevírají novou kapitolu
v životě této důležité části líbeznické školy.
Více prozrazuje v rozhovoru zástupce ředitelky
školy pro základní uměleckou školu Roman
Novotný.

Kolik dětí vzdělává od 1. září 2017 naše ZUŠ
a v jakých oborech?

Je to cca 270 dětí v hudebním, výtvarném a taneč-
ním oboru.

Na jaké nástroje se mohou u nás děti učit?

Na klavír, keyboard či akordeon, klarinet, saxofon,
zobcovou a příčnou flétnu, kytaru a basovou ky-
taru, bicí nástroje, trubku, trombon, baskřídlovku
a dále mohou studovat sólový či sborový zpěv.

Kolik pedagogů zaměstnávate?

Jedenáct plně kvalifikovaných učitelek a učitelů
a mne jako zástupce pro ZUŠ, celkem tedy dvanáct.

Jakou největší změnu přináší nový školní
rok?

Kromě navýšení kapacity naší ZUŠ na 320 dětí také
plné zapojení nového sálu ve třetím podlaží do
výuky hudebního i tanečního oboru.

S čím zatím nejvíc bojujete?

S místem. I když nám obec vyšla vstříc rekonstrukcí
tříd základní školy nad jídelnou a vytvořením útul-
ných učeben, zvyšování počtu žáků v ZUŠ znamená
téměř stoprocentní vytížení prostor a každý učitel
vám potvrdí, že škola pro svou činnost potřebuje
vždy nějakou rezervu. 

Co nového připravila ZUŠ od nového škol-
ního roku pro své žáky?

Největším „tahákem“ pro žáky i posluchače, tedy
především rodiče, je vystoupení pěveckého sbo-
ru a dechového orchestru. Obě tělesa významně 
reprezentují školu i obec. Nově jsme prodloužili
zkoušky na dvě hodiny týdně a do čela sboru se 
postavila renomovaná sbormistryně z nedalekých
Třeboradic, paní Veronika Žofáková-Dvořáčková.
Prodloužení doby zkoušek myslím posluchači brzy
zaznamenají. Nově jsme otevřeli v hudebním oboru
hru na baskytaru.

Co plánujete jako největší změny?

Rád bych ve školním roce 2018/2019 otevřel lite-
rárně-dramatický obor se zaměřením na muziká-
lové herectví. Tento obor je zejména mezi mladšími
lidmi populární a naše škola má pro výuku díky sálu
ve třetím podlaží vhodné podmínky.

Až získáme finanční prostředky, otevřeme kurz
počítačové animace, což panu učiteli Mackemu sli-
buji už dva roky…

Máte nějakou metu, na kterou byste chtěli
letos dosáhnout?

Obecně řečeno – 270 dětí, které to u nás bude
bavit, i když po nich chceme práci… Ale vážně, zá-

Zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Líbeznice Roman Novotný                                                                            foto -mk-

kladní umělecké školy mají jako jedno z měřítek své
úspěšnosti výsledky v soutěžích, které pravidelně
vyhlašuje MŠMT. Náš okres je nabitý uměleckými
školami s velkou tradicí a úspěchy od okresních přes
krajská až po ústřední kola. My jsme začali před pěti
lety z nuly.

Z různých setkání, konferencí a školení šéfů
těchto škol vím, že už o nás vědí. To pro mne není
vůbec málo…

V loňském roce se už dostavily první výraz -
nější soutěžní úspěchy. Jsou na obzoru další
úspěchy našich talentů?

Na první část otázky se mi odpovídá dobře – výtvar-
níci pana učitele Mackeho zabodovali v krajském
kole a jejich práce postoupily do ústředního kola.
Mimo jiné to znamená, že štítky s jejich jmény a ná-
pisem ZŠ a ZUŠ Líbeznice budou na jejich pracích
připomínat jednu z nejmenších „zušek“ v republice
na výstavě OČI DOKOŘÁN,  která bude od října in-

stalována v prostorech bývalého augustiniánského
kláštera ve Šternberku až do září příštího roku… Zá-
štitu nad výstavou převzal mimo jiné i hejtman olo-
mouckého kraje.

A ten obzor? V únoru a březnu pojedou naši 
dechaři, zpěvačky a tanečnice na okresní kola sou-
těží ve svých oborech. Konkurence je velká, okres
Praha-východ má nejhustší síť uměleckých škol
v celé republice. My ale poctivě pracujeme, tak
nám, tedy hlavně dětem, držte palce!

Co byste chtěl povědět či napsat rodičům na
prahu nového školního roku?

Aby nám méně zasahovali do výuky a udělovali
méně rad, když už nám své děti svěřili. My jsme
také profesionálové ve svém oboru jako jistě i oni.

A taky že mají skvělé děti a já jsem i po těch
pěti letech rád u toho, co se tu děje a co tu
vzniká…

PRO ÚSMĚVY NEJMENŠÍCH 
Letošní novinky v mateřské škole představuje v rozhovoru její ředitelka Martina Podlipná.

O kolik dětí se stará líbeznická mateřská
škola od 1. září?

Od 1. září je kapacita mateřské školy 119 míst zcela
naplněna.

Kolik učitelek zaměstnáváte a kolik nepe-
dagogických pracovníků?

V současné době mateřská škola zaměstnává 11 pe-
dagogických a 6 provozních zaměstnanců.

Jakou největší změnu přináší nový školní
rok?

Vzhledem k tomu, že nedisponujeme vlastní výva-
řovnou a kapacita školní jídelny Základní školy Líbez-
nice, která nám dosud zajišťovala stravování, je zcela
naplněna, museli jsme pro letošní školní rok zajistit
pro děti jiného dodavatele stravy. Oslovili jsme něko-
lik stravovacích zařízení, která dokážou zajistit nu-
tričně vyváženou stravu pro děti předškolního věku.
Po několika jednáních a ochutnávkách se pro nás
stala favoritem Základní škola a Mateřská škola Pa-
lachova, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

S čím zatím nejvíc bojujete?

Jako největší potíž vnímáme vysoké počty dětí ve
třídách a nedostatek státních finančních prostředků
k zajištění většího počtu pedagogických pracov-
níků.

Co nového připravila mateřská škola od no-
vého školního roku pro své děti?

Pro naše děti jsou připraveny v rámci projekto-
vého vzdělávání nové interaktivní projekty z růz-
ných oblastí. Několik tvořivých dílen ve spolupráci
s rodiči, dvě tematické školy v přírodě, návštěvy
solných jeskyň a plaveckého bazénu. Ani v letoš-
ním školním roce nebudou chybět divadelní před-
stavení a několik dalších zajímavých kulturních
akcí.

Co plánujete jako největší změny?

V nejbližší době nemáme v plánu žádné velké
změny. Zatím je jen naším přáním, aby byla schvá-
lena žádost o dotaci na navýšení kapacity mateřské
školy na 125 míst. 
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Ředitelka MŠ Líbeznice Martina Podlipná                                                                                          foto -mk-

Od 1. září je povinný poslední rok předškol-
ního vzdělávání. Co za nové povinnosti a ad-
ministrativu to přineslo vám a co rodičům?
Jak toto opatření vlastně vyhodnocujete?

Řediteli mateřské školy vznikla povinnost stanovit
časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdě-
lávání v rozsahu čtyř hodin denně. Další novou po-
vinností je stanovení podmínek pro uvolňování dětí
plnících povinné předškolní vzdělávání a podmínek
pro omlouvání dětí. Tímto současně vznikla nová
povinnost zákonným zástupcům tato opatření plnit.
Veškeré změny se musí zapracovat do závazných
dokumentů školy a to je jen zlomek administrativy,
kterou tato změna přinesla. Rodiče si navíc nemo-
hou svobodně vybrat pro své děti mateřskou školu,
která by jim vyhovovala. Zákon ukládá rodičům za-
psat své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání
ve spádové mateřské škole. Dítě, jehož rodiče se
rozhodnou, že své dítě nebudou posílat do spádové
mateřské školy ani do žádné jiné školy zapsané do
rejstříku škol a školských zařízení, mají možnost 
individuálního vzdělávání, které přináší další zbyteč-
nou administrativu. Domnívám se, že celé toto opa-
tření v modelu, ve kterém je nastaveno, není pro
předškolní vzdělávání ničím přínosné.

Na co by se podle vás mohly děti nejvíc
těšit, kromě prázdnin?

Určitě na pestrý každodenní program, který učitelky
pro děti pečlivě připravují. Mnoho zajímavých už
výše zmíněných projektů, jako například „Recyklo-
hraní“, který má za cíl děti motivovat a posilovat
zájem o přírodní vědy, upevňovat znalosti hravou
formou a posilovat dovednosti v oblasti EVVO (En-
vironmentální vzdělávání, výchova a osvěta). Další
nový chystaný projekt je „Cesta kolem světa“, díky

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
ZASTUPITELŮ 
SPÁDOVÝCH OBCÍ
Výsledky aktuální demografické studie o prognóze
budoucího vývoje populace ve spádovém území
obce Líbeznice dopadly jako rána kladivem na hlavy
vedení obce i školy v Líbeznicích. Koncem června
proto proběhlo jednání zástupců obce a vedení ZŠ
a ZUŠ Líbeznice, které se týkalo především hledání
variant navýšení kapacity školy, která už v příštím
školním bude opět nedostatečná! Navzdory pro-
gnózám vývoje počtu žáků, jež byly podkladem pro
navýšení kapacity líbeznické školy ve třech předchá-
zejících etapách, jsme se obloukem vrátili vlastně
na začátek a vedení obce i školy musí opět řešit ne-
rudovskou otázku: „Kam s nimi?“ Už ve školním
roce 2018/2019 bude chybět 6 tříd, a jak ukazuje
tabulka odhadovaného počtu ZŠ tříd celkem, chy-
bějící třídy se budou jen navyšovat (další rok by chy-
bělo tříd 10, dále 14, 16, 19, 21, 23 a v roce 2025
by tříd chybělo 24 – to je jedna plnohodnotná ZŠ). 

DĚTÍ JE VÍCE A VÍCE A NAŠE
ŠKOLA PŘESTÁVÁ STAČIT

Z tohoto jednání vzešly čtyři možné varianty ře-
šení – kapacita zůstane stejná, Líbeznice postaví
novou školu, novou školu postaví jiná obec a menší
školy vzniknou v každé obci. Následně byly tyto va-
rianty projednávány na setkání starostů spádových
obcí a vedení školy dne 29. 8. 2016 a závěry byly
předloženy Kolegiu ZŠ a ZUŠ Líbeznice dne 5. 9.

němuž si děti osvojí znalosti v oblasti multikulturní
výchovy, dojde i na ochutnávky tradiční kuchyně
z různých koutů světa. 

Co byste chtěla povědět či napsat rodičům
na prahu nového školního roku?

Nový školní rok dětem určitě přinese mnoho nových
příležitostí, spousty věcí k poznávání a času na přá-
telství. Přejeme rodičům klidný školní rok a klid
všude kolem vás. Především však  úsměvy vašich
dětí, které vždy nabíjejí…

-mk-

TÉMA

2017. Kolegium schválilo společný postup při ře-
šení kapacity ZŠ i v dlouhodobém časovém hori-
zontu – příští školní rok se bude učit několik tříd
v provizorních prostorách (Měšice, objekt tělo-
cvičny a Archy v Líbeznicích, developer lokality pod
současnou školou dá k dispozici objekt RD pro dvě
třídy), v roce 2018 se zahájí stavba nové školní bu-
dovy (kuchyň, jídelna, propojení se stávající školou
s včetně velkého parkoviště a otočky pro autobusu)
– tato budova bude projektována i pro možnou
přestavbu na sociální služby, v roce 2022 bude
zprovozněna nová škola (oba stupně včetně tělo-
cvičny a kuchyně s jídelnou) v jiné obci. Přítomní
starostové se dohodli, že bude uspořádáno spo-
lečné zasedání zastupitelstev všech spádových
obcí, a slíbili informovat nejen členy zastupitelstva,
ale i občany o problému nedostatečné kapacity ZŠ
v souvislosti s aktualizovanou prognózou vývoje
populace ve spádovém území.

Společné zasedání proběhlo 25. 9. 2017 v pro-
storách sálu ZUŠ Líbeznice za účasti více než 50 za-
stupitelů spádových obcí, kteří závěrem setkání
vyslovili podporu návrhu nejreálnější varianty – vý-
stavbu nové 20třídní budovy školy včetně kuchyně,
jídelny a nového dopravního terminálu na pozemku
pod školou v Líbeznicích pro 500 žáků a dále v roce
2022 nové plnohodnotné školy v okolní obci (nej-
pravděpodobněji v Bašti). A to včetně finanční pod-
pory budoucí výstavby (v odpovídající výši na jednoho
žáka), neboť si plně uvědomují, jakou tíhu odpověd-
nosti na sebe bere obec Líbeznice jako zřizovatel školy
– odpovědnost za chod stávající školy včetně zdraví
žáků, organizaci architektonické soutěže na návrh
nové budovy a okolí, přípravu a realizaci stavby, zpra-
cování žádosti o dotaci včetně veškeré administrace
a další a další a další starosti, závazky a povinnosti,
které ostatní spádové obce vůbec nemusí řešit.

-lč-

Odhadovaný 
počet žáků

Odhadovaný 
počet tříd ZŠ 
celkem 
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z jedné rozbité dlaždice na druhou. Nový kom-
fortně široký chodník dovede bez obav do cíle i ty,
kteří díky nemoci mají sníženou schopnost pohybu
či orientace; vodicí linie bezpečně všechny dovede
tam, kam potřebují.

PIETNÍ MÍSTO 
DOSTALO 
DŮSTOJNÝ HÁV
Mírové náměstí prošlo další úpravou. Po do-
končení parku i dlážděných ploch v dolní části
náměstí se po dlouhých letech dočkal nového
kabátu i pomník padlým. Pro někoho možná
jeden z mnoha pomníků, jakých můžeme na
českých návsích a náměstíčkách najít spousty,
pro místní však představuje trvalou vzpomínku
na své příbuzné či sousedy, kteří položili svůj
život v obou světových válkách. A tak stejně
jako se staráme o hroby svých blízkých na
hřbitovech, rozhodla se letos obec postarat
o tento symbolický hrob líbeznických občanů,
kteří buď zahynuli coby legionáři v první svě-
tové válce, nebo padli za svou vlast během fa-
šistické okupace.

Během léta postupně docházelo k proměně po-
temnělé části parku v místo pomalu se rozsvěcu-
jící. Rušný každodenní provoz postupem času
proměnil pomník v jednolitý tmavošedý obelisk 
se dvěma deskami se jmény padlých. Při precizní
a jemné práci kameníků se pod rukama manželů
Vašendových začaly objevovat obě části pomníku
v celé kráse. Spodní část je tvořena stylizovanou
skálou, ze které jakoby vyrůstá část druhá – jem-
nozrnný pískovcový obelisk s reliéfem českého lva
v horní čelní partii.

POMNÍK PADLÝM V NOVÉM

I čtyři kamenné pilířky s jehlancovým zakonče-
ním díky očistě vynikly a pevně zde stojí jako čtyři
vojáci na čestné stráži svým padlým spolubojov-

TÉMA

níkům. Původní zachované fragmenty kovového
ohrazení byly předlohou pro návrh obnovy řetězu,
který zpracoval místní kovář Aleš Horáček. Řetěz
tvořený vzájemně propojenými oky ve formě stla-
čených kosočtverců je uchycen kovovými háky do
kamenných pilířků a symboličtí vojáci jsou spolu ne-
oddělitelně navždy spojeni při své čestné stráži.

Půjdete-li navečer procházkou po náměstí,
jemně a nenásilně osvícený pomník možná i vám
dá zavzpomínat i tiše uctít památku našich spolu-
občanů a třeba i trochu zpomalí vaše kroky v dnešní
uspěchané době. Sláva hrdinům a čest padlým.

Ludmila Červínová

Prvkem nejvyšší bezpečnosti se stává nově vybu-
dovaný přechod u zahradnictví, který je doplněn
nejen nasvětlením, ale i již zmíněným semaforem.
Akustická tlačítka pak umožní i zde bezpečný
pohyb chodců a také přimějí některé automobilové
závodníky sundat nohu z plynu. Zpomalit a třeba si
i vychutnat pohled na nově zasazené stromy či ra-

šící trávník na zelených ostrůvcích mezi vozovkou
a chodníkem. A tady je namístě poděkovat panu
Rosůlkovi, který vlastníma rukama i hráběmi dola-
ďuje po pracovnících stavby místa pro vysetí trávy,
aby to po celé Mělnické vypadalo stejně krásně jako
před jeho domem. Děkujeme. 

lč

Ale naštěstí s příchodem podzimu přišel čas i na re-
konstrukci všech záchodů a umýváren, a to včetně
výměny stoupaček, které skoro pamatují třicetiletou
válku. Akce to nebude vůbec jednoduchá a bude
vyžadovat pečlivou koordinaci všech pohybů a pře-
sunů. Podobně jako doktor Radosta v Kulovém ble-
sku budeme muset řídit a časovat úpravu sociálního
zázemí v jednotlivých podlažích.

Původně plánovaná letní rekonstrukce vzala za
své, protože ani v době letních dovolených a prázd-
nin nikdy nedošlo k úplnému uzavření veškerého
provozu. Ani budoucí zhotovitel stavebních úprav
nám svým předloženým harmonogramem nepo-
mohl – zakřivenost podlah si vyžaduje jejich celo-
plošné srovnání pomocí pomalu schnoucí stěrky.
Tím byl zcela narušen původní plán.

REKONSTRUKCE UMÝVÁREN A WC 
VE ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
Navrch huj, vespod fuj – takhle to říkávala moje maminka o něčem, co se zvenku tvářilo krásně
a načančaně, ale tato venkovní paráda skrývala něco ne moc hezkého uvnitř. A to přesně sedí na
naše zdravotní středisko, které září do dálky novými okny s netradičními roletami, novou fasádou
i parkovou úpravou podél budovy. I ordinace a čekárny jsou díky péči lékařů pěkné, nový výtah
dopraví v pohodlí do prvního patra a pomocí rampy i do sníženého patra, jen ty záchody nějak
ustrnuly v dobách dávno minulých.

Nezbývá než povolat na pomoc doktora Ra-
dostu a realizovat rekonstrukci podle jeho návodu.
Nejprve bude upraven prostor bývalé zubní labora-
toře, kde vznikne pohodlná čekárna, ordinace lé-
kaře i zázemí sestry. Nebude to sice jako v Alcronu,
ale svůj účel to splní – poskytneme zde zázemí pro
jednotlivá zdravotní pracoviště, která se sem pře-
stěhují s nejnutnějšími věcmi na dobu nezbytnou
pro přestavbu sociálních zařízení, která používají jak
samotní zdravotníci, tak i klienti jejich ordinací.

OPRAVY BUDOU PROBÍHAT
POSTUPNĚ

Moc prosíme všechny o spolupráci, trpělivost,
ochotu vydržet pár dní v „polních“ podmínkách, pro-
tože až kulový blesk doletí, vzniknou i zde hygie -
nická zázemí hodná 21. století v podobném duchu
jako v tělocvičně či škole.

-lč-

Umělecký kovář Aleš Horáček při práci                                                                                                 foto -lč-



LÍBEZNICKÝ ZPRAVODAJ č. 10, ŘÍJEN 2017, ROČNÍK 15

Líbeznický zpravodaj  10/2017 5

Ukázka z časopisu Rychlé šípy                                                                                                                             

Drakiáda v Přezleticích                 foto archiv ELČA

KOUTEK

VÍTR FIČÍ 
PO STRNIŠTI…
… a po něm se prohánějí děti třímající v ruce
klacík s navinutým motouzem, na jehož konci
se na nebi ve větru třepotá pestrobarevný pa-
pírový drak s dlouhatánským ocasem z bábrlat.
Ne ne, není to obrázek z knížky Josefa Lady, to
je dětství mnohých z nás. Dobře, uznávám,
někdy to nebylo strniště, ale louka, park či
hřiště; přesto pouštění draků patřilo k oblí-
bené podzimní zábavě. Měla jsem krásného
draka, kterého nám s bratrem vyrobil dědeček
– byla to béžovým hedvábným papírem po-
tažená šestiúhelníková lehká dřevěná kon-
strukce s dlouhým provázkovým ocasem, na
kterém byla uvázána červená bábrlata. Lítal
opravdu krásně. A nejvejš.

Kupovaný drak nebo doma dělaný, na tom nesešlo,
důležité bylo sejít se odpoledne s kamarády a sou-
těžit o to, čí drak je nejhezčí, čí vyletěl do oblak jako
první, komu drak spadl lopingem na zem, kteří
draci se zamotali a tak. Když foukal stálý vítr a draci
se pohupovali na obloze, přišel čas na posílání psa-
níček do nebe – napsat vzkaz na malý papírek,
který se po provázku poslal k drakovi nahoru. Ně-
jaká hodně tajná zpráva o tom, že miluju Petra.

S říjnem také na zem začalo padat podzimně
zbarvené listí. Nejkrásnější byly žlutočervené listy ja-
voru, jež se stopkou listu provlékaly listem samot-
ným a vznikl tak šustící had, který ve větru také
létal. Než se přetrhl. Jak jinak.

K PODZIMU POUŠTĚNÍ DRAKŮ
STÁLE PATŘÍ

Na podzim začala také oblíbená utkání v hokeji.
Dnes by se řeklo v hokejbale, ale tenkrát byl hokej
s tenisákem na hřišti prostě hokej. Branky z kamenů
nebo tašek těch, kdo se neobtěžovali jít se domů
po škole převléknout, zvolit dva kapitány a dát ho-
kejky na jednu hromadu. Vzpomínáte, jak si jeden

z nás stoupl rozkročmo nad kupu hokejek, druhý
mu držel dlaně na očích a on poslepu rozhazoval
jednu hokejku dopředu a druhou dozadu; tím
vznikla dvě družstva a mač mohl začít. Počet hráčů
byl omezen pouze velikostí hřiště, hráli všichni
a najednou. Určený brankář, který byl poslán do
„kisny“, pak pravidelně a úpěnlivě volal na své
spoluhráče, že chce konečně střídat!

Teď mi vytanula na mysli ještě jedna moc
krásná, taková spíš klučičí zábava. Prak zvaný sko-
bičák. Tak co? Vybavujete si ho? Bužírkou obalený
tlustý drát vytvarovaný do podoby praku s leteckou
gumou, kdy se jako střely proti spolužákům použí-
valy papírové skobičky – pevně složené kousky pa-
píru – a nebo pro venkovní střelbu pak skobičky
z drátků. Další palebnou zbraní byla kuše z ra-
mínka, kde jako tětiva stačila prádelní guma z tep-
láků či skvěle padnoucích a slušivých světle hnědých

punčocháčů (ano, to jsou přesně ty, kdy nejprve při-
plandala do místnosti prázdná ťapka a po chvíli 
teprve noha majitele punčocháčů). Jako šípy slou-
žily špejle, které měly místo hrotů špičky omotané
barevným drátkem. Nebylo vůbec jednoduché šípy
vyvážit množstvím otoček drátů tak, aby skutečně
létaly. O vzduchovce či tzv. flusbroku se raději ne-
budu zmiňovat; jistě jste také četli Rychlé šípy a vy-
bavíte si chlapce s flobertkou. 

HIMBAJS ŠŮVIKS, 
VY PLANTÁŽNÍCI

A propos, Rychlé šípy, to byl mravokárný
a poučný komiks. Však také červený a modrý sešit
měl své místo v knihovně a stával se oblíbenou čet-
bou při pravidelných „zasedáních“. Co tam dělá
ten chlapec s tou kládou?; to je nečestné a nespor-
tovní, protestuji; to je Mirek Dušín, vedoucí Rych-
lých šípů, ten nikdy neřekl sprosté slovo, však také
za to Mirka obdivujeme; Jindříšku, Jindříšku, nech
si ty vtipy, nebo dostaneš pasana do vody a budeš
sušit taky – to je jen krátká ukázka nezapomenu-
telných hlášek z chlapeckých příhod. Dlouhé Bidlo
se svým Bratrstvem kočičí pracky, Haha Bimbi či
chlapec ze sirotčince byli dalšími postavami okolo
Rychlých šípů. Dodnes si díky těm čestným a spra-
vedlivým chlapcům pamatuji, že nemám skákat
uhřátá do vody či nepít vodu na třešně. 

Ty naštěstí na podzim nejsou, takže další lžíce
rybího tuku nám snad nezpůsobí takové bolesti
a křeče břicha jako Jindrovi Hojerovi. Takže otevřít
pusu a šup tam!

ELČA 

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY
OPĚT NA HRADĚ,
TENTOKRÁT DOBYLI
KARLŠTEJN
Dne 4. 10. 2017 vyrazili všichni žáci druhého
stupně na tradiční výlet za krásami naší vlasti.
Pro letošní rok byl v plánu hrad Houska, ale na
přání žáků jsme nakonec volili jinak. Hrad Karl-
štejn skrývá také mnohá tajemství. 

Počasí, navzdory deštivému období, se v tento den
umoudřilo. Slunečný podzimní den s návštěvou
hradu Karlštejn se opravdu vydařil.

Radka Kostková Žáci na hradě Karlštejn                                                                                                                 foto archiv ZŠ
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Při ranním nástupu nám krásně svítilo sluníčko                                                                                                                                                           foto Petr Zaremba

LÍBEZNICKÉ SPOLKY

SKAUTSKÁ 
CELOSTŘEDISKOVÁ
VÝPRAVA
Na celostřediskovou výpravu jsme se letos 
vypravili do krásného tábořiště v Čimelicích
u Písku v neuvěřitelném počtu 100, z toho bylo
70 účastníků a 30 vedoucích. V tábořišti se na-
cházelo několik dřevěných chatiček, štábní bu-
dova a velká společenská místnost s jídelnou
a kuchyní. Museli jsme si objednat dva auto-
busy, abychom se na místo vůbec dostali. Cesta
probíhala hladce.

Když jsme v pátek večer přijeli do Čimelic na
místo určení, vyšlápli jsme si malý kopeček a blí-
žili se k tábořišti. Po chvilce jsme zjistili, že se blí-
žíme do jakéhosi labyrintu. Dozvěděli jsme se, že
tím labyrintem musíme projít, abychom mohli
vstoupit do tábořiště, které se stalo osadou Mi-
notaurů. 

NA VÝPRAVU VYRAZILO 
NEUVĚŘITELNÝCH STO 
ÚČASTNÍKŮ

V sobotu čekala účastníky cesta za praotcem
Minotaurem. Museli zdolat nepříjemné větrné
a občas deštivé počasí, prokázat znalosti o historii
skautingu, poznat stopy různých živočichů a vy-
tvořit pokřiky, které museli předvést před otcem
Minotaurem. Během sobotního odpoledne ně-
kteří z nás hráli fotbal nebo frisbee, vytvářelo se

oblíbené nepečené cukroví nebo se procvičovala
znalost znakového jazyka. V podvečer byla připra-
vena spousta soutěžních disciplín, hrálo se na ky-
taru, zpívalo se a veselilo.

V neděli dopoledne se ještě odehrála velká
bitva, kdy Minotaurové poprosili účastníky o po-
moc v boji proti lidojedům, kteří se dostali do je-
jich osady. 

Boj dopadl dobře a Minotauři s výpomocí
všech účastníků zvítězili a lidojedi byli vyhnáni
z osady. Po vydatném obídku jsme si zabalili a vy-
razili zpět na cestu domů do našich krásných Lí-
beznic.

Chtěla bych poděkovat všem organizátorům,
kteří celostřediskovou akci připravili, protože to byla
opravdu vydařená akce, která stmelila a vytvořila
nové přátelské vztahy mezi vedoucími a dětmi.
I když nám úplně nepřálo počasí, tak jsme si to
velmi užili a budeme se opět těšit za rok!

Adéla Figallová 
Čoky

Karel Smrček                                                  foto ZŠ Zuzanka Krausová a Aleš Cibulka               foto ZŠ

LÍBEZNICKÉ ŠKOLY

ŠŤASTNÉ STÁŘÍ
OČIMA DĚTÍ 2017
Koncem minulého školního roku si vyměnilo své fo-
tografické portréty několik žáků líbeznické základní
školy s několika důchodci z Hortenzie, domova pro
seniory v Bořanovicích, členy tamního výtvarného
kroužku. Jejich cílem bylo vzájemně si vytvořit ma-
lované a kreslené portréty.

Děti se daly s chutí do práce a podařilo se jim
postihnout charakteristické rysy svých modelů
opravdu věrně. Když však dorazily do Hortenzie,
aby se pokochaly díly svých starších protějšků,
zjistily, že babičky a dědečkové se úkolu zalekli
a všechny portréty za ně nakreslil jediný obětavec
– pan Ing. Karel Smrček, který je velmi nadaný
a vytvořil skvělé podobizny, ačkoli kreslit a malo-
vat začal teprve v devadesáti letech v domově dů-
chodců.

ZAČÍT MALOVAT SE DÁ 
V KAŽDÉM VĚKU

Obrázky dětí i pana Smrčka jsme poslali do ce-
lostátní výtvarné soutěže Šťastné stáří očima dětí,
kterou každým rokem pořádá Ministerstvo práce
a sociálních věcí ČR.

Letos v říjnu proběhlo v klášteře v Emauzích slav-
nostní vyhodnocení soutěže. Zuzanka Krausová si
zde převzala za svůj portrét pana Smrčka ocenění za
3. místo (do soutěže děti z celé republiky poslaly cel-
kem 1100 obrázků) a pan Smrček získal Zvláštní
cenu poroty. Ze zdravotních důvodů si ji nemohl
osobně převzít. Členové odborné poroty jeho práci

velmi chválili a osobně ho pozdravoval také Aleš Ci-
bulka, který celou akci vtipně moderoval.

Ocenění Zuzanky Krausové je potvrzením jejího
talentu, od letošního školního roku již Zuzanka stu-
duje na střední umělecké škole.

Mišurcová Šárka
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POSEZENÍ 
S HARMONIKOU
V sobotu 14. října 2017 od 15 hodin proběhlo
v Komunitním centru Archa již tradiční Setkání
s harmonikou, které je určeno zejména našim
seniorům. Spolu s Václavem Mikolášem za so-
ciální výbor jsme kromě přivítání a uvedení
hostů také připravili malé pohoštění.

Pak vzal za harmoniku oblíbený Josef Jelínek a do-
provodila ho houslistka Nora Romanovská.

Zazněly známé lidové písně Hájku, háječku, Já
mám zahrádečku roubenou, Na Šumavě je dolina
nebo hašlerovské písně – Po starých zámeckých
schodech či Na císařské louce. Senioři si je rádi za-
zpívali s harmonikářem. Nora Romanovská zahrála
Montiho čardáš, který všechny okouzlil.

ZNOVU SE SEJDEME NA JAŘE

K dobré zábavě bylo i malé pohoštění. Další po-
sezení proběhne opět na jaře. Těšíme se na shleda-
nou.

Alexandra Dančová Harmonikář Josef Jelínek a houslistka Nora Romanovská                                           foto Václav Mikoláš

NOVÁ ŠKOLA
opis ze školní kroniky 
(datuje se od 1. září 1953)

Úsilí místních činitelů o výstavbu nové školní bu-
dovy spadá nejméně 20 až 30 let do minulosti. Pi-
satel kroniky je sám pamětníkem, že v roce 1938
byl již v majetku tehdejší místní školní rady v Lí-
beznicích pozemek pro stavbu na severním okraji
Líbeznic východně od mělnické státní silnice. Byly
tehdy vypracovány plány stavby měšťanské školy,
ale přiškolené obce, z jejichž zápočtů měla být
stavba financována, se nedokázaly soustředit k za-
dání a provedení stavby. Posledním důvodem
k oddálení stavby byla napjatá mezinárodní situa -
ce a obava z války. V době nesvobody se české
školy vůbec nestavěly. 

Po osvobození v r. 1945 byly několikrát pod-
nikány ze strany místního národního výboru
kroky, aby se stavba školy uskutečnila. Byly posí-
lány školním úřadům rezoluce, byly podnikány

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY
i osobní intervence, ale všechny akce byly bezvý-
sledné. Byl pouze vyhledán a komisionelně schvá-
len jiný pozemek. 

POZEMEK PRO STAVBU ŠKOLY
BYL JIŽ V ROCE 1938 
V MAJETKU OBCE

Na schůzi rady místního národního výboru
s učitelským sborem v září 1953 byla znovu kon-
statována nevyhovující situace v místním školství
a bylo usneseno domáhat se u školních úřadů
energicky výstavby nové budovy pro celou osmi-
letou střední školu. Mladému, průbojnému a ener-
gickému vedoucímu stálé školní komise Jiřímu
Černému se za podpory rady místního národního
výboru v Líbeznicích podařila téměř nemožná věc.
Nejenže přesvědčil radu krajského národního vý-
boru v Praze o nutnosti stavby školy v Líbeznicích,
ale usilovným osobním jednáním dokázal, že
během krátké doby vypracoval krajský národní
výbor celou projektovou dokumentaci a že byla
stavba včleněna do finančního i hospodářského
plánu již na rok 1954. Po dalším obtížném jednání

se stavebními firmami dokázal, že výstavbu zdejší
školy převzal n. p. Armabeton jako akci v nad-
plánu.

Dne 13. června 1954 byla slavnostním způso-
bem zahájena stavba školy. Slavnost se konala
v blízkosti budoucího staveniště na hřišti Tělový-
chovné jednoty Sokol. Líbeznická veřejnost i občané
z přiškolených obcí a školní mládež prošla průvo-
dem s hudbou obcí. Po projevech zástupců KNV
v Praze, n. p. Armabeton a místních činitelů před-
vedla školní mládež připravený program. Sdružení
rodičů a přátel školy připravilo dětem občerstvení
a dospělým večer lidovou veselici v sále kina. 

STAVBA ZAPOČALA 
V ROCE 1954

Zástupce n. p. Armabeton přijal závazky četných
rodičů a občanů k odpracování brigádnických hodin
a k uspokojení žatctva i školských pracovníků slíbil,
že škola bude odevzdána do provozu 1. září 1955.

Pokračování v příštím Zpravodaji

Alexandra Dančová

Zveme vás na slavnostní ukončení 
farmářských trhů v tomto roce:

Zabíjačkové hody
SOBOTA 11. listopadu 
od 9 do 14 hodin

na Mírovém námětí 
v Líbeznicích.

POZVÁNKA
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LITERÁRNÍ 
KALENDÁRIUM
3. 10. 1897 narozen francouzský básník a romano-
pisec a esejista Louis Aragon – Aurelián, Karneval
života, Blanche aneb Zapomnění

5. 10. 1713 narozen francouzský osvícenský filozof
a spisovatel Denis Diderot – Jakub Fatalista, Jeptiška,
Salóny, Pojednání o kráse

15. 10. 1844 narozen německý idealistický filozof
a básník Friedrich Wilhelm Nietszche – Tak pravil
Zarathustra, Soumrak bohů, Antikrist

16. 10. 1854 narozen anglický dramatik, prozaik,
básník a esejista Oscar Wilde – Obraz Doriana
Graye, Salome, Ideální manžel, Jak je důležité mít
Filipa

20. 10. 1854 narozen francouzský básník, nej-
významnější představitel tzv. prokletých básníků, 
Arthur Rimbaud – Opilý koráb, Sezóna v pekle, 
Záblesky.

Blahopřejeme říjnovým jubilantům: Rosendorf Jan –
87 let, Hanková Věra – 86 let, Pánková Zdeňka – 
83 let, Zajíčková Marie – 82 let, Jelínková Drahomíra
– 81 let, Jirásková Zdeňka – 75 let, Krejčiříková 
Helena – 70 let, Dudek Karel – 70 let, Lhotský 
Miroslav – 70 let, Makal Jaroslav – 70 let, Demuth
Jaroslav – 60 let.

LITERÁRNÍ 
OBJEVITELKA 
PODJEŠTĚDÍ
V odborných časopisech také označovaná jako
„tvůrkyně českého vesnického románu“ nebo
„dárkyně nejtěžších živných klasů“ a nadšená
„bojovnice revoltující“. Řeč je o spisovatel-
ce Karolíně Světlé. Vlastním jménem Johana
Nepomucena Rottová, provdaná Mužáková,
bezesporu patří mezi nejvýznamnější osobnosti
našeho národního písemnictví.

Pocházela ze zámožné rodiny Rottovy (firma
V. J. Rott v Praze), jejím otcem byl obchodník Eu-
stach Rott, matka Anna, rozená Vogelová. Měla se-
stru Sofii (provdána Podlipská) a bratra Jindřicha.
Roku 1852 se vdala za svého učitele hry na klavír
Petra Mužáka, který ji také uvedl do kruhů tehdejší
české vlastenecké společnosti. V jednom z literár-
ních salonů se setkala s Boženou Němcovou, Janem
Nerudou i dalšími význačnými spisovateli tzv. má-
jovci.

Do české literatury Karolína Světlá vstoupila
roku 1858 spolu s nově nastupující básnickou ge-
nerací Vítězslava Hálka či Jana Nerudy a stala se pak
její význačnou představitelkou. 

KAROLÍNA SVĚTLÁ PATŘÍ
MEZI NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
OSOBNOSTI NÁRODNÍHO 
PÍSEMNICTVÍ

Začátek její úspěšné prozaické tvorby je spjat
s osobní tragédií; v roce 1853 manželům Mužáko-
vým umírá dcera Boženka. Paradoxně s touto ranou
osudu začíná její literární spojení s Podještědím,
rodným místem jejího manžela. Ve Světlé pod Ješ-
tědem se zotavuje ze smrti svého jediného dítěte.
Tady vznikají nejen Povídky z Ještěda: Lesní panna,
Z Ještěda, O krejčíkově Anežce, Lamač a jeho dítě,
Námluvy či Přišla do rozumu, ale také její umělecký
pseudonym.

Nové prostředí a zejména tamní obyvatelé ji na-
tolik uchvátili, že o nich sama píše v jednom z prv-
ních časopiseckých otisků: 

„Kdož chce lid poznat, pochopit a ocenit, nesmí
se toho zaleknout, že má ruce hrubé, plné mozolů,
že je vedrem opálen, že chodí bos, že v jeho výra-
zech není hladkosti. Musí si přisednout k jeho krbu
a hledati v něm to jádro, z něhož vyrůstá jeho život
rodinný, kořen to života našeho národního. Nepo-
dává je člověku na dlani, kdo je chce najíti, musí
hodně hluboko sáhnouti a s ním někdy dosti
pracně zápoliti, než je ze sebe vyloupnouti dá. Jest
si vědom, že to diamant, a bojí se, aby se nedostal
do rukou, které by si chtěly z dlouhé jen chvíle
s ním hráti jako s oblázkem, nedbajíce toho, zaku-
tálí-li se jim přitom kamsi do prachu. Obyčejně bývá
lid pozorován jen v hospodách a na jarmarcích, jed-
nou do roka o posvícení na návsi, a podle toho po-
suzován. Kterak by se ale dařilo nám Pražanům,
kdyby chtěl kdosi o nás podati obraz, řídě se jen
podle toho, co viděl na Příkopech nebo v některé
moderní kavárně?“

Kromě vesnických a přírodních motivů zaznívá
v jejich románech téma postavení ženy ve společ-
nosti – Vesnický román (1867), Kříž u potoka
(1868), Frantina (1870), První Češka (1861) nebo
Kantůrčice (1869).

OBECNÍ KNIHOVNA

Důvěrné pražské prostředí popisuje v kratších
útvarech jako Sestry, Společnice, Několik dní ze 
života pražského hejska nebo Rozcestí. Dále pak
také v románu Černý Petříček (1871). Výrazné auto-
biografické rysy, které navazují na její zkušenos-
ti z měšťanského prostředí, tvoří díla Upomínky
(1874) a Z literárního soukromí (1880).

Velmi literárně cenná je i její korespondence
s Janem Nerudou nebo s Boženou Němcovou.

Celou její literární tvorbu provázela nejupřímnější
pozornost, úcta a uznání jejích generačních druhů.
Vítězslav Hálek, kdykoli otevíral cestu do života ně-
kterému novému beletristickému časopisu (Lumír,
Zlatá Praha, Květy aj.), se obracel jako první právě
ke Karolíně Světlé, k některé její literární práci.

Dostává se jí uznání od Elišky Krásnohorské, Terezy
Novákové, Aloise Jiráska, Jaroslava Vrchlického, Julia
Zeyera či Josefa Václava Sládka.

S Eliškou Krásnohorskou založila v roce 1870
titul Ženské listy, v roce 1871 přispěla ke vzniku
Ženského výrobního spolku českého a v roce 1890
měla zásluhu na vzniku dívčího gymnázia Minerva.
Společně s Vojtěchem Náprstkem založila Americký
klub dam. Svým rozhledem filozofickým, literárním
a přírodovědným působila na nejbližší okolí jako 
geniální žena, jaká se v tehdejší společnosti běžně
nevyskytovala.

V roce 1875 u ní propukla oční choroba, po
které bezmála oslepla, a svou poslední tvorbu mu-
sela diktovat. Zemřela 7. září 1899 v Praze.

Život spisovatelky velmi výstižně charakterizuje
její úvaha o hrdince románu Kříž u potoka, Evičce
ze mlýna: „Ne, nechtěla jen vykvést a uvadnout
jako květina v poli, chtěla cosi vykonat, čím by
Boha, lidi i sebe potěšila.“

To se, myslím, Karolíně Světlé díky jejímu ne-
spornému literárnímu talentu a píli povedlo vrcho-
vatě. Navždy bude mít svůj literární odkaz zapsán
ve zlatém fondu národního písemnictví.

Alexandra Dančová

BLAHOPŘEJEME

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM
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Kalendář akcí 
pro rok 2017/2018

2017
25. 11.    Úvodní ples sezóny

3. 12.      Vánoční trhy a koncert v kostele 
sv. Martina

2018
27. 1.      Líbeznický ples

10. 2.      Skautský ples

17. 3.      Poslední ples sezóny
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