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SLOVO STAROSTY

TÉMA MĚSÍCE

LÍBEZNICE POBĚŽÍ NA OPTICE

Uzlový bod optických kabelů

foto -lč-

V souběhu s rekonstrukcí Pražské ulice odstartovalo také rozšíření optické sítě v celé obci. „Chtěli
jsme urychlit rozvoj vysokorychlostního internetu, který už dnes představuje velkou výhodu
a nové možnosti pro podnikání, zábavu i vzdělání. Do budoucna bude jeho význam jen posilovat“
říká místostarosta obce Michal Doubrava. Před dvěma lety proto Líbeznice iniciovaly vznik Memoranda pro rozvoj sítí nové generace nad Prahou. Dokument ukotvil rovné a jasné podmínky
pro všechny, kteří chtějí v obci položit optická vlákna. K Memorandu se pak přihlásily i další obce.
Jeden z důležitých principů memoranda říká, že investor do nové infrastruktury musí v budoucnu
dát možnost připojit koncového uživatele i jiným poskytovatelům internetového připojení. Je
tak zachována svobodná možnost volby lidem a rovné konkurenční podmínky všem poskytovatelům internetového připojení.
Letos v létě se v souvislosti s rekonstrukcí Pražské ulice
rozběhly rozsáhlejší investice do optické infrastruktury. Své chráničky do země pokládají dokonce hned
dvě společnosti T-mobile a Datain. A obě společnosti
mají zájem své sítě v obci co nejvíce a co nejrychleji
rozšířit. „To není ve světě nic neobvyklého. Při jedněch výkopových pracích se do země dostanou chráničky více společností. Lidé tak budou mít ještě větší
možnost volby mezi poskytovateli rychlého internetu,“ vysvětluje Michal Doubrava.
Obec práci žádného investora neupřednostňuje.
Všichni mají stejné podmínky.
V současné době zástupci společností oslovují
jednotlivé domácnosti a žádají je o souhlas s vybudováním přípojky. Potvrzením tohoto dokumentu se ještě nikdo nezavazuje platit v budoucnu
internetové připojení jednomu či druhému vlastníkovi sítě. Platí, že uživatel má a bude mít právo
volby. Souhlas s vybudováním přípojky je ale důležitá podmínka, aby mohla být síť dovedena až do
samotné domácnosti. Je to jen souhlas s vybudováním přípojky, nikoli smlouva o poskytování připo-
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jení spojené s úhradou. „Samozřejmě je možné se
už teď ptát obou investorů do optické infrastruktury, jaké podmínky připojení budou v budoucnu
nabízet a kdy na to vlastně dojde,“ doplňuje Michal
Doubrava.

RYCHLEJŠÍ ZAVÁDĚNÍ
VYSOKORYCHLOSTNÍHO
INTERNETU

Milí spoluobčané,
za pár dnů nás čekají komunální volby. Nehodlám využít tento sloupek k předvolební agitaci. To
by nebylo fér. Chci vás jen pozvat, abyste do volební
místnosti v komunitním centru Archa v pátek 5. října nebo v sobotu 6. října určitě přišli a vyjádřili v podobě odevzdaných hlasů, co byste si v Líbeznicích
přáli. Bude to zároveň důležitá zpětná vazba pro
nás všechny.
V říjnu také oslavíme 100. výročí samostatného
Československa. Na každém rohu uslyšíme patetické vlastenecké řeči. Nepřidám se. Samostatné
Československo se stalo skutečným naplněním snu
mnoha našich předků. Nebylo to dílem jedné noci,
ale výsledkem mnohaletých snah a houževnaté
práce mnoha spisovatelů, umělců, vědců, průmyslníků a politiků. Zásadní byl pak vklad mimořádné
osobnosti T. G. Masaryka. Nemusíme nostalgicky
vzpomínat na časy, které většina z nás ani nezažila.
Jasné je, že se v té době lidé tolik nehádali, nevěřili
nesmyslům a planým slibům, ale všichni cítili díl odpovědnosti za to, co se s jejich rodnou zemí bude
dít dál. Nepodlehli obavám z odpovědnosti ani závrati z nově nabyté svobody. Shodli se na společném směřování. Tím nemyslím jen společenské elity,
nebo dokonce jen politiky. Tím myslím celou společnost. Ta prožívala, že se země posouvá dopředu.
Dokonce až na úroveň nejvyspělejších zemí tehdejšího světa.
Vlastní i náš společný podíl na rozvoji České republiky dnes pociťuje jen málokdo. V případě Líbeznic jsem ale takové společné cítění prožíval
nejen na zastupitelstvu, ale na mnoha obecních akcích. Není to tedy něco nepředstavitelného. Stačilo
k tomu trochu normálního zaujetí, racionálního pohledu na řešení problémů, odvahy, vzájemné důvěry
a také nezbytné vize. Není třeba zbytečně vzletných
slov a úvah o vlastenectví. Potřebnější je poctivé
praktické odhodlání a dobrá vůle. O pozitivních výsledcích První republiky nikdo nepochybuje. Vzkvétalo umění včetně kvalitní architektury, rozvíjela se
vzdělanost, po krizi se rozběhla i ekonomika, věda
pracovala na plné obrátky. Chci tím jen říct, že to
není nedosažitelné. Princip na místní úrovni známe.
Teď jej přenést na celostátní úroveň. A to opravdu
není jen zadání pro politiky.
Pokud má mít letošní významné výročí smysl,
nemá být patetické, ani nostalgické, ani teoretické,
ale má být praktickým zadáním, jak hodnoty tehdejší doby přenést do dneška a znovu je naplnit.
Aby i Líbeznice mohly prožít svůj 28. říjen 2018
s patřičnou váhou, nachystali jsme mimořádný program oslav – více se o něm dočtete uvnitř Zpravodaje.
Tak přeji krásnou a hlavně užitečnou oslavu.

Obec logicky nemůže převzít odpovědnost za
správu sítí ani za jednání zástupců investorů s občany. „Nastavili jsme ale jasná pravidla hry a zároveň tímto přístupem motivujeme firmy, aby se
v Líbeznicích optika rozšířila co nejrychleji. Zdá se,
že to konečně nese ovoce,“ dodává Michal Doubrava s tím, že rychlé připojení by domácnosti
mohly mít už v příštích dvou letech.
-mk-

Váš starosta
Číslo měsíce: 5. a 6. 10. – to je termín voleb do
zastupitelstva obce.
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ROZHOVOR

NEJAKTIVNĚJŠÍ
VÝBOR OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
Nejaktivnějším výborem obecního zastupitelstva byl po celé čtyři roky Výbor pro rozvoj
obce. Bylo to nepochybně i nakažlivou činorodostí jeho předsedy Romana Ehrenbergera.
První otázka rozhovoru se týkala rozšířené přezdívky zmíněného výboru.

Není nadnesené, když se vašemu výboru
říká Výbor pro obecní blaho? Zní to jako
z první republiky…
Nevím, já si na vznesné názvy nepotrpím. Snažil
jsem se 4 roky ve vedení výboru, aby za námi zůstala nějaká práce a získali jsme respekt. Z první republiky bych si klidně vypůjčil pracovitost, respekt,
ochotu naslouchat a pomáhat.

Co všechno má výbor na starosti?
Zjednodušeně lze říct, že výbor se vyjadřuje ke všem
stavbám, které se v Líbeznicích připravují. Bez
ohledu na to, zda je investorem občan, soukromá
společnost, obec nebo státní společnost. Snažíme
se navrhovat vedení obce nové investice nebo dávat
podněty, jak některé věci v Líbeznicích změnit nebo
vylepšit. Sledujeme rozvoj sousedních obcí a aktuální
stav plánovaných významných dopravních staveb,
které mohou ovlivnit život líbeznických občanů. Tím
myslím zejména automobilovou, železniční a leteckou dopravu.

Čemu se věnujete nejčastěji.
Nejčastěji se vyjadřujeme k výstavbám nových rodinných domů nebo přestavbám těch stávajících.
V Líbeznicích zažíváme velmi aktivní investiční období, a proto často připomínkujeme i obecní stavby.
V poslední době také jednáme s investory, kteří
chtějí vložit nemalé prostředky do rozvoje služeb.
A z toho mám velkou radost.

Jak úzce spolupracujete s obecním architektem?
Spolupráce je velmi častá. Žádáme pana architekta
o názor zejména u těch staveb, které svým významem nebo rozsahem ovlivňují charakter naší obce.
Jsme v kontaktu na mailu, po telefonu nebo jej
zveme na zasedání výboru.

Funkce obecního architekta byla zřízena
ještě před tím, než jste se před čtyřmi roky
ujal práce předsedy výboru. Není to zbytečný přepych, aby obec měla svého architekta?
Určitě není. Pan Hájek je zkušený architekt, za kterým je vidět kvalitní práce a je naším skvělým rádcem. Navíc, jak to tak bývá u moudrých lidí, je velmi
skromný, trpělivý a svými názory formuje naše vidění na vnější svět kolem nás. Byť je to jen ten náš
v Líbeznicích.

Jak vlastně vypadá spolupráce výboru s architektem Janem Hájkem?
Ta je velmi rozmanitá. Pan Hájek je autorem některých nových významných staveb v Líbeznicích.
U těchto projektů jsme připomínkovali jeho dílo.
U staveb, kde jsou autoři jiní architekti, pan Hájek
spolupracuje s námi na přípravě společných připomínek. Kromě samotných staveb také společně připravujeme např. podobu zeleného pásu nebo nové
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Roman Ehrenberg

foto Zdeněk Stibal

uspořádání území od Obecního úřadu až k ulici
U Studánky.

den a to opravdu nemůžeme připustit. Proto říkáme jasné NE a STOP rozšíření Letiště Vodochody!

Naplnila se podle vás za ty čtyři roky vaše
představa o činnosti výboru?

Na východ od obce vyroste brzy nové vedení vysokého napětí a později vysokorychlostní trať. Uneseme tuto zátěž?

Můj hlavní cíl byl pomoci zaměstnancům Obecnímu
úřadu a aspoň trochu odlehčit jejich práci. To je
hlavně posuzování výstavby a přestavby RD. Druhým cílem bylo podílet se na přípravě nových obecních projektů. Chtěl jsem vybudovat silný výbor,
který má smysluplnou činnost a bude partnerem
pro obecní úřad a investory.

Co pokládáte za nejzdařilejší počin uplynulých čtyř let z hlediska rozvoje obce?
Dokončení přestavby Mírového náměstí, půdní
přístavba ZŠ, nová sportovní hala Na Chrupavce.
Skatepark, workoutové hříště a kavárna na Arču.
Závěrem ještě obnova chodníků na Mělnické a rekonstrukce kapličky Panny Marie.

Co je pořád největším dluhem obce?
Dluhem bych to asi nenazýval. Obec se snaží využít
co nejvíce vyhlášených finančních podpor. Tím jsou
velmi ovlivněny budoucí investice. No nevyužijte to,
když vám někdo nabízí příspěvěk 70–90 % celkových nákladů. Do budoucna bude obec určitě investovat do komunikací, do zlepšení inženýrských
sítí (přeložení elektrického vedení pod zem, zkvalitnění veřejného osvětlení). Byl bych velmi rád, kdybychom vybudovali nové procházkové cesty v zeleném pásu kolem Líbeznic. A snad se také v blízské
budoucnosti dočkáme přeměny areálu Českých
sběrných surovin na místo pro bydlení, odpočinek
a setkávání.

Pořád se ve vzduchu vznáší otázka, jak to
skončí s Letištěm Vodochody. Byla by podle
vás opravdu taková tragédie, kdyby se letiště rozšířilo? Nepřeceňují se ty dopady
zbytečně?
Podle mého názoru je projekt rozšíření Letiště Vodochody bezohledný k okolním obcím. Od samého
začátku se investor všemožně snaží podsouvat úřadům, že rozšíření letiště a s ním spojené stavby jsou
ve veřejném zájmu. To samozřejmě není pravda.
V trase přibližování letadel bude stát škola s 1500
žáky a mateřská školka se 125 dětmi. Všechny bydlí
v okolí letiště. Naše děti by byly v tom hluku celý

Ano, to je pravda, bohužel. Předpokládaná trasa nového vedení velmi vysokého napětí je zanesena
v platném Územním plánu obce Líbeznice. Obci se
podařilo posunout umístění plánovaných stožárů co
nejvíce od obce do středu pole. Na posledním jednání
na SŽDC jsme byli společně s panem starostou Martinem Kupkou seznámeni s navrhovanými variantami
a trasováním budoucí vysokorychlostní železnice.
Zatím to vypadá pro Líbeznice dobře. Nově plánovaná trasa vede dál od obce než je akuální územní
rezerva nebo nově vede tunelem hluboko pod severovýchodním cípem Líbeznic. Důležité je říct, že se bavíme o letech 2030, 40 a dál. Za obec povedeme další
jednání a budeme hledat taková řešení, která budou
pro obec co nejmenší možnou zátěží. Rozvoj moderní
železničního spojení na úkor individuální automobilové dopravy je určitě krok správným směrem a má
smysl o tom jednat.

Co pokládáte z hlediska rozvoje obce za klíčové kroky budoucnosti?
Včas a kvalitně dokončit stavbu nového školního
areálu. Vybudovat alespoň první část budoucího zeleného pásu, vybudovat novou hasičskou zbrojnici
a zázemí pro technické služby, přemístit stavební
úřad do nových prostor v Obecním úřadu. Opravit
další komunikace, přebudovat areál Českých sběrných surovin na další příjemné místo k bydlení s několika obecními byty pro sociálně potřebné, zvýšení
kapacity čističky odpadních vod, nová sportoviště
na Arču, zprovoznit rychlý internet.

Máte nějakou představu, jak by měla obec
vypadat za pět a za deset let?
Pro mne není důležité, zda se postaví to či ono.
Zcela zásadní je, jak se budou lidé chovat jeden
k druhému, jak bude obec pečovat o své občany, kteří budou potřebovat nějakou službu nebo
podporu, jak budeme pečovat o veřejný prostor
a okolní přírodu. Zda budeme žít s pokorou k tomu
co nám zanechali naši předkové a s vědomím, že
musíme dalším generacím po nás předat to nejlepší, co umíme a máme.
-na-
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TÉMA 28. ŘÍJEN

PROGRAM OSLAV 100 LET
OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
Pátek 26. října

VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ŽÁKŮ LÍBEZNICKÉ ZUŠ
„100 LET ČESKOSLOVENSKA“
18 hodin, hala Na Chrupavce

Neděle 28. října

LÍBEZNICE 1918–2018
SPOLEČNÉ PROMÍTÁNÍ HISTORICKÝCH SNÍMKŮ OBCE
S VÝKLADEM HANY BÍLKOVÉ A VÁCLAVA MIKOLÁŠE
14 hodin, hala Na Chrupavce

ODHALENÍ POMNÍKU PLUKOVNÍKA NOVÁKA
16 hodin, Na Hůrce

SPOLEČNÉ ZASAZENÍ STROMU REPUBLIKY
16.30 hodin, park Na Chrupavce

SLAVNOSTNÍ VEČER S KONCERTEM ORCHESTRU MUSICA FLOREA
17 hodin, hala Na Chrupavce

CENA OBCE LÍBEZNICE
Při slavnostním koncertu ke 100. výročí samostatného Československa dne 28. října 2018 bude udělena historicky první Cena obce Líbeznice. O jejím nositeli či
nositelích rozhodne zastupitelstvo obce na základě nominací veřejnosti. Cena obce může být udělena jednotlivci za uměleckou, hospodářskou, publicistickou
a jinou činnost, práci nebo díla, která jsou v úzkém vztahu k obci Líbeznice, nebo byla vytvořena na jejím území, či jinak přispívají k rozvoji obce.
Návrh na udělení Ceny obce Líbeznice může do 15. října 2018 zaslat každý občan a líbeznický spolek na adresu Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43 nebo poslat
e-mailem na adresu obec@libeznice.cz. Návrh musí zahrnovat jméno a příjmení nominanta a krátké zdůvodnění, za co by cena měla být udělena, dále jméno
a adresu navrhujícího.

K OSLAVÁM:
VÝSTAVA PRACÍ
ŽÁKŮ VÝTVARNÉHO
OBORU
Součástí oslav 100. výročí samostatného Československa bude i výstava prací žáků výtvarného oboru líbeznické základní umělecké
školy. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v pátek 26. října 2018 v 18 hodin. Po
celý víkend bude možné v hale Na Chrupavce
výstavu navštívit. Více prozrazuje v rozhovoru
Iva Štrynclová, která umělecké obory líbeznické školy vede.

Jakou spojitost budou mít vystavené práce
a letošní výročí republiky?
Výtvarné práce žáků ZUŠ k tématu letošního výročí
vznikaly zhruba od jara, kdy děti pod vedením pana
učitele Radka Mackeho zavzpomínaly, co si pamatují z dějepisu, přečetly si některé texty o historických událostech a hlavně se pak nad nimi společně zamyslely. Kam až je fantazie zavedla, uvidíme
právě na chystané výstavě.
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Základní umělecká škola si musí skoro povinně připomínat uměleckou tradici první
republiky. Když je něco ale povinné, bývá
to zpravidla nudné a značně neoblíbené. Co
to výročí znamená pro umělecké obory a co
pro Vás osobně?
To je otázka pohledu, jestli si předávání tradice nazveme jako povinnost. Spíš si myslím, že je potřeba
si uvědomit, že z historických událostí se předně
můžeme poučit a také čerpat inspiraci i sílu pro
současný život. Bez pochopení minulosti nelze zaujmout zdravý postoj k aktuálnímu dění.
Konkrétně v uměleckém školství máme nyní
ideální příležitost děti provést 100 letou historií české
kultury a možná nakouknout i před rok 1918. Je to
ideální zadání pro hudební seminář i výtvarníky.
Já osobně vidím jako důležitý fakt, že ještě máme možnost hovořit s lidmi, kteří mají o životě za
první republiky bezprostřední svědectví, a když už
jsme u těch povinností, pak my jako rodiče a učitelé
musíme jejich odkaz předat dál. Vlastenectví je postoj, který nám bohužel není úplně vlastní, proto
jsou oslavy národních svátků a výročí dobrou příležitostí k prohloubení osobního vztahu každého
z nás k místu kam patříme.

Jde o první veřejně prezentovaný tematický
projekt školy. Je to ojedinělý počin nebo se
můžeme těšit na další?

tošní výročí 100 let republiky stalo naším velkým tématem. Jsem moc ráda, že můžeme svojí aktivitou
přispět k oslavám pořádaným obcí Líbeznice a dát
našim žákům příležitost se prezentovat před širší veřejností. Touto cestou se naplňuje důležitý smysl
existence umění a kromě abstraktního a individuálního významu se tak naše umělecké počiny ztělesňují v konkrétní a veřejné podobě.
Již jistě čtete mezi řádky, že hodláme pokračovat
dál a pokud možno brzy uchopit další témata.

Chystáte i slavnostní otevření výstavy. Jaká
bude vernisáž výstavy k výročí První republiky?
Pro nás je důležité, že na přípravě výstavy budou
spolupracovat naši žáci, a to nejen tím, že svá dílka
vytvoří. V rámci projektového odpoledne si děti
v praxi vyzkouší, co znamená výstavu instalovat
a na vernisáž připravit. Doufám, že to pro většinu
z nich bude zážitek, který si budou pamatovat
právě ve spojení s výročím vzniku republiky. Jistě
k tomu přispěje i samotná vernisáž, kde při prezentaci vlastních výtvorů budou moci hovořit s návštěvníky a vidět jejich bezprostřední reakce. Na rozdíl
od muzikantů se výtvarníci s živým publikem zas tak
často nesetkávají. Moc bych si přála, aby je ten okamžik povzbudil.
Na vernisáž se těší i hudebníci, kteří přispějí krátkým hudebním programem.
-na-

Tak významnou událost jako škola samozřejmě nemůžeme nechat projít bez povšimnutí, proto se le-
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TÉMA 28. ŘÍJEN

ORCHESTR MUSICA
FLOREA
Hlavní bod programu oslav 28. října představuje
vystoupení orchestru Musica Florea s hudbou
Antonína Dvořáka. Hala Na Chrupavce se promění ve velký koncertní sál a mezi jejími dřevěnými stěnami zazní hudba, která snad nejvíce
symbolizuje českou hudební školu a českého
ducha. Hlavní postavou celého projektu je dirigent a umělecký vedoucí orchestru Musica Florea Marek Štryncl.

Musica Florea je známější v komorním složení.
V něm doprovázela na legendární nahrávce
například Magdalenu Koženou. Každý rok ale
sestavujete také celý symfonický orchestr. Co
vás k tomuto náročnému hudebnímu „číslu“
přivedlo?
Orchestr Musica Florea se snaží hudbu hrát tak, jak
mohla znít v době svého vzniku. Říká se tomu autentická nebo historicky poučená (stylová) interpretace.
Tedy na dobové nástroje nebo jejich kopie, ať už se
jedná o instrumenty z doby baroka, klasicismu, ale
také i romantismu. Nejdůležitější je však snaha o původní způsob hry. Ve 20. století, vlivem technokratického vidění světa, začalo bohužel i v hudební interpretaci platit, že co není v notách, nemá právo na
existenci. Kromě toho, že se omezila muzikalita, romantická interpretace se snažila zbavit romantických
„nánosů“. Co zbude? Kafe bez kafe. Romantická
hudba bez romantické interpretace, baroko bez baroka. Snažíme se to napravit, což je opravdu detektivní
a dobrodružná záležitost. Tzv. autentická interpretace
se nesmí zastavit ani před romantismem. Navíc jsem
vystudoval obor dirigování, jako dirigent spolupracuji
s „moderními“ symfonickými orchestry a sbory. Občas
a rád se věnuji i soudobé symfonické hudbě a nepohrdnu ani natáčením hudby k filmům. Již ve svých pěti
letech jsem náruživě poslouchal symfonie Antonína
Dvořáka. Není divu, že se k němu vracím, je to taková
„srdeční“ záležitost.

Dobré jméno vašeho souboru vyrostlo na barokních mistrech. Díky vám bylo možné objevovat například dílo Jana Dismase Zelenky.

Orchestr Musica Florea
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Symfonický orchestr ale směřuje k hudbě nejméně o půl století mladší…
Kdyby jen o půl století. Na romantické nástroje jsme
si dovolili hrát hudbu Ferucia Bussoniho z počátku
dvacátých let 20. století. Kromě symfonické hudby
A. Dvořáka se většinou zaměřujeme na novodobé
premiéry hudby od baroka po romantismus. Teď naposledy to byla naprosto úchvatná hudba českého
klasicistního skladatele Jana Křtitele Vaňhala. Ten žil
a působil asi půl století po Zelenkovi. Jen si to představme. Ve své době jako violoncellista hrál ve smyčcovém kvartetu spolu se slavným W. A. Mozartem,
J. Haydnem a K. Dittersdorfem.

Jak velký orchestr sestavíte letos? Kolik hudebníků bude 28. října hostit hala Na Chrupavce?
Myslím, že asi něco kolem 50 účastníků. Symfonické
romantické hudbě se věnujeme něco přes deset let.
Již tehdy jsem si uvědomil, že v orchestru přes devadesát procent členů, kteří již v minulosti se souborem
Musica Florea často spolupracovali. V současné době
již všichni vědí „co je čeká“ a dobře – profesně se
znají. Ani již není překvapující, že se v našem orchestru
občas objeví známé osobnosti, které mají o tento způsob interpretace zájem. Např. na klarinet Ludmila Peterková.

Na slavnostním koncertu v Líbeznicích představíte u příležitosti výročí sto let samostatného Českosloveského státu méně známou
skladbu Antonína Dvořáka Můj Domov. Jak
tato skladba vlastně vznikla a co má společného s naší národní hymnou?
Podle Antonína Dvořáka vede „jedině ke šťastnému
cíli“ BŮH, LÁSKA A VLAST. A právě z lásky k vlasti,
která mj. historicky vykrystalizovala do vzniku českolovenského samostatného státu, jehož sté výročí dnes
slavíme, jsme si dovolili do programu zařadit jeho
orchestrální předehru (Kde) Domov můj, op. 62. Námi
dodané slovo „KDE“ skvěle vystihuje to, co předehra
obsahuje. Dvořák ji zkomponoval ke hře Prozatímního
divadla Josef Kajetán Tyl od F. F. Šamberka. Ten si vyžádal, aby hudba obsahovala tematický materiál písně
„Kde domov můj“, která se později stala naší hymnou. A. Dvořák jakoby na otázku Kde domov můj odpověděl tím, že za další hlavní téma si v předehře zvolil
píseň „Na tom našem dvoře“. Jako správný vlastenec
nám naznačil, že nejde o to patřit na Západ, nebo na

Pan dirigent Marek Štryncl

foto Petra Hajská

Východ, ale více si věřit ve svůj vlastenecký odkaz a tak
naplnit touhu, že si dokážeme vládnout bez poklonkování všelijakým „páníčkům“, kteří se historicky mohou střídat jako na běžícím páse. Odpovědnost za
vlast (a stát) je nesmírně důležitá. Dvořák si toho byl
plně vědom.

Druhá část slavnostního programu přinese
část 4. symfonie Antonína Dvořáka. Co můžou
dodat tomuto dílu dobové nástroje?
K předehře přidáme dvě, možná tři věty z Dvořákovy
Symfonie č.4 d moll. Jednu z těchto vět již v roce 1874
dirigoval Bedřich Smetana (když už v Líbeznicích
máme po něm pojmenovanou ulici, že) a měla nebývalý úspěch. Ale trvalo 18 let, než byla celá symfonie
provedena orchestrem Národního divadla za řízení samotného skladatele, který se právě chystal do USA,
kde zkomponoval mimo jiné slavnou Novosvětskou
symfonii. V době A. Dvořáka bylo v romantické hudební interpetaci k dispozici více výrazových prostředků. Především šlo o hýbání s tempem, podle
emocionální „nálady“. Libé či strašidelné vrnění dobových žesťových nástrojů, sametový zvuk střevových
strun je cosi, co nenechá na pochybách, že jejich použití je v době „kompjútrového ideálu“ něčím osvobozujícím a možná i léčivým.
-mk-

foto archiv -mf-
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KOUTEK

SPOJENÝMI SÍLY,
DORAZÍME K CÍLI
ANEB STUDENTI
DO POLÍ!
Nejen každé jaro, ale hlavně začátkem podzimu si vyžadovala Jednotná zemědělská družstva podat pomocnou ruku, a to ve velkém
množství. Ideálníma rukama byly ruce studentské. A tak naprostá většina středních škol, učiliště nevyjímaje, vysílala do družebních JZD
celé třídy, nejlépe celé ročníky. A ti pak pomáhali upevňovat pevné postavení našeho socialistického zemědělství na celosvětovém trhu zejména chmele a brambor.
Studenti strojní fakulty ČVUT na chmelu
Zapátráte-li ve svých pamětech, jistě se mnou budete souhlasit, že podpora ze strany studentů byla
dosti vratká. A to doslova. Brigády se účastnily
ročníky nejstarší, kde mnohým studentům již bylo
a nebo se blížili ke kýžené metě 18 let.

VRATKÉ NOHY ZEMĚDĚLSTVÍ
I STUDENTŮ
Některé školy měly tu čest vysílat do polí své studenty rok co rok a dalo by se říct, že chmel jim doslova rostl pod rukama. Na jaře se začínalo drátkováním a zaváděním chmele, na podzim pak strhávání a česání; tady se pak ve velké míře zapojovali
čerstvě zapsaní studenti vysokých škol. Směna česáčů vyjížděla za kuropění na valnících do chmelnic.
Děvčata s velkými nůžkami na plech přestřihovala
u země drát se štokem chmele, který pak silní spolužáci na valníku strhli. S plným valníkem poté odjel
traktor na česačku, kde ještě silnější hoši stržené
štoky navěšovali na furt běžný pás česačky. Další
skupina budoucích učitelek, inženýrek i doktorek
seděla jako na hřadě na vysokých stoličkách vedle
pásu a třídila listy od chmelových šišek. Čisté šišky
pak padaly do jutových pytlů a šly na váhu. Pytlování nebylo tak náročné, takže zde mohli pracovat
i ti, kteří ještě nebyli plnoletí (můj případ – dodnes
nechápu, jak jsem dokázala v neustávajícím rachotu
česačky usednout mezi pytle s chmelem a během
vteřiny usnout jako špalek).
Podzimní chmelové brigády byly až třínedělní
a střídání ranních a dopoledních směn s dosud neznámými spolužáky nebylo tak společensky zá-

bavné jako brigády jarní nebo podzimní bramborové. Tam se tužil kolektiv. Směna byla jen jedna,
od rozednění do stmívání. Jinak celý den na poli,
obědy přivezeny ve várnici, zrovna tak svačiny
a hlavně vynikající čaj též ve várnici.
Moje vlastní vzpomínky jsou pouze na bramborovou brigádu ve čtvrtém ročníku sportovního
gymnázia. Vůbec nevím, kde jsme jako třída přišli
k tomu, že si vedení školy nechtělo vzít na triko
i svědomí pustit tyto báječné mladé sportovce na
týden do pracovního procesu. A nebyl to strach
z toho, že by se sportovní naděje zranily a nemohly
reprezentovat svou socialistickou vlast. Bylo to jinak. Jak nám sdělil náš třídní profesor, vedení školy
se bálo vypustit tyto žíznivé sportovce do víru vesnického života. To teda nevím proč, jestli se jim
vybavily naše každoroční týdenní soustředění na
horách, kde jsme absolvovávali nejen sjezdařský, ale
i běžecký výcvik? A půllitrové lahve rumu skryté
v náprsních kapsách péřovky? Nevím.
Nicméně v říjnu roku 1985 odjela „za odměnu“
naše třída IV. B sportovního gymnázia Přípotoční na
Českomoravskou vrchovinu, bramborové srdce Evropy. Vrátili jsme se všichni zdraví a dokonce ve stejném počtu. Jen škoda, že vedlejší vesnice byla dost
daleko, ale na druhou stranu jsme si zase mohli zapsat do svých tréninkových deníků každodenní tříkilometrovou rychlou chůzi tam a tříkilometrový
běh zpátky, abychom se stihli vrátit do večerky.
A ještě se zátěží. Piva a zelené. A nebyla jsem sama,
kdo měl v brigádovém týdnu narozeniny.

POZVÁNKA

foto archiv Elča

Je pravda, že jsme pili dosti vysokou pivní ligu,
protože po náročných trénincích vždycky vyžíznilo,
ale zase jsme dodržovali pitný režim. Ale nekouřili
jsme, na rozdíl od jiných studentů například průmyslové školy dopravní, oboru strojvedoucí.

PŘIŠLO JARO DO VSI
Mašinfírové jezdili na brigády pravidelně, zejména na
jarní zavádění chmele. Jako pořádní „chlapi“ nepotřebovali žádný luxus na ubytování, natož na mytí, tak
trávili odpočinek po práci v tělocvičně vesnické školy.
Spali ve spacácích na žíněnkách, kozy či kůň sloužily
jako noční stolek a ribstole byly skříní. Kluci byli unavení po práci i po hašení žízně, tak se ani nenamáhali
chodit kouřit ven. Pěkně vleže a jedno cigáro za druhým. Ještě nebyl zákaz kouření ve veřejných budovách, nebyla nutnost mít všude zabudované hlásiče
kouře. A tak se mohlo stát, že jednoho večera před
večerkou přišel pan profesor dát chlapcům spíš nějakou informaci než „dobrou noc“. Otevřel vysoké dveře
do tělocvičny, ze kterých se vyvalila oblaka dýmu. Když
mlha trochu opadla a on viděl dovnitř, pravil: „Teda
pánové, tady máte kouře, že by se dal krájet“. A pod
rouškou kouře se z kouta tělocvičny ozvalo“ „Tak si
kus ukroj a vypadni“. Tečka.
A to je také tečka za naším Retrokoutkem.
Láhev rybího tuku dopita, mládí a vzpomínky oprášeny, … prostě v nejlepším přestat.
Elča

POZVÁNKA

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Obecní úřad Líbeznice oznamuje, že vítání nových občánků do
naší obce proběhne v sobotu dne 24. 11. 2018 v základní škole
Líbeznice (Rondel). Pozvánky budou rodičům s konkrétním časem
konání rozesílány během první poloviny listopadu.

Sociální výbor
a knihovna Líbeznice
všechny srdečně zvou na

SETKÁNÍ S HARMONIKOU
v sobotu 27. 10. 2018 od 15.00 hod.
ve fotbalové klubovně 1.FC
v přízemí Sportovní haly
Na Chrupavce.

Matrikářky OÚ Líbeznice
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MONITORING
OSAMĚLÝCH
ÚNIK NEBEZPEČNÉ SENIORŮ POMOCÍ
LÁTKY V KATASTRU CHYTRÉHO
OBCE KLÍČANY
ZAŘÍZENÍ
OBECNÍ POLICIE

Policisté na tísňové lince 158 přijali v neděli 2. září
před půlnocí oznámení o úniku kapaliny ze dvou
barelů, které leží na komunikaci č. II/608 v katastru obce Klíčany. Na místě zasahovali hasiči,
kteří rozborem kapaliny zjistili, že se jedná o nebezpečnou látku. Následně hasiči provedli odklízení zeminy a dekontaminaci zasaženého prostoru. Policisté zajistili uzavírku silnice. Objízdná
trasa vedla přes Odolenou Vodu a Panenské Břežany. Zároveň policisté provádí šetření ke zjištění
všech příčin a okolností této události, zejména
i to, jakým způsobem se barely na komunikaci
ocitly.
Policisté evidují další místo s únikem nebezpečné látky, které bylo objeveno v úterý 4. září
odpoledne v obci Drasty. U silážní jámy se nacházelo několik barelů od kyseliny sírové a olejové emulze. Tato nebezpečná látka byla zjištěna
i v silážní jámě.
Policisté přivítají jakékoliv informace, které by
pomohly k objasnění případu. Veškeré poznatky k osobám či vozidlům, které se pohybovaly během nedělní noci na místě události, můžete poskytnout policistům na telefonním čísle
974 881 700. Volat můžete také na bezplatnou
linku 158.
Eva Hašlová

Z LÍBEZNICKÉ KRONIKY

OPIS ZE ŠKOLNÍ
KRONIKY
1975–1976
Školní rok byl zahájen tradičním způsobem před
hlavním vchodem ZDŠ, projevy OŠ s. Fr. Klifera,
předsedy ŠK MNV s. A. Cuce a ředitele školy
s. V. Vacka. Hosty byli dále zástupci Aera Odolena
Voda, LM z Čakovic a sovětských vojáků z Milovic.
Přivítáni byli zvlášť srdečně žáci prvních tříd, kteří byli
žáky pátých tříd uvedeni do svých tříd a podarováni
zástupcem SRPŠ a tříd. učitelem malými knižními
dárky. Po přivítání před školou vyslechli žáci projev
ministra školství rozhlasem.
Okresním metodikem OPS pro brannou výchovu
byl jmenován s. uč. L. Novák. Nově byly ustanoveny
na zdejší školu absolventky pedagogické fakulty:
s. Pricová, Kohoutková, Šarková a Bažantová.
XV. Sjezdu KSČ a 55. výročí KSČ bylo v letošním
školním roce výchovně využito všemi učiteli úměrně
věku žáků tak, aby děti chápaly význam těchto událostí pro současný život a poznaly tradice našeho
dělnického hnutí. Škola byla k těmto událostem
vhodně vyzdobena a v celookresním měřítku získala čestné místo 3. místo. Pro potřebu všech učitelů společensko- vědních předmětů vytvořila s. uč.
L. Sovová za pomoci obrazového materiálu doplněného texty historie všech sjezdů v 2. poschodí školy
a jednodušší texty pak pro žáky 1.–5. roč. s. ZŘ
Hana Růžičková.
V den zahájení sjezdu byla otevřena nová „síň
tradic“ pod heslem „Zvyšování životní úrovně –
smysl politiky KSČ“, která dětem ukazuje, jak se
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V rámci dlouhodobého projektu Obecní police Líbeznice „Bezpečný domov“ navázala obec Líbeznice spolupráci s Institutem zdravotně sociálních
služeb z.ú. Náš Slunovrat, který je poskytovatelem
ucelené komunitní podpory sociálních a zdravotních služeb pro osaměle žijící seniory nebo pro
osoby se zdravotním postižením.
Služby uvedené organizace využila jako první
osaměle žijící líbeznická seniorka, která vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu byla vybavena „chyt-

PO NATANKOVÁNÍ
POHONNÝCH
HMOT Z MÍSTA
UJÍŽDĚL
Díky spolupráci strážníků Obecní policie Líbeznice
objasnili Policisté obvodního oddělení Odolena Voda
sérii necelé desítky případů, kdy řidič vozidla po na-

KSČ starala a stará o zlepšení života ve všech 11
obcích v obvodu školy.
Po zahájení slibem 78 nových pionýrů a jisker
byla uspořádaná beseda s předsedy VO KSČ a MNV
všech 11 obcí a zástupci patronátních závodů.
V této síni byly pak i v dalším průběhu školního
roku uspořádány besedy se zast. členy strany, kteří
zde také vystavili své diplomy, medaile za své celoživotní úspěchy.
Děti se svými třídními učiteli navštívily v Praze
řadu výstav a muzeí. Nezapomněly ani na ty, kteří
se v minulosti podíleli na budování nového života
a poděkovaly dopisy starým členům strany v naší
obci za jejich dlouholetou práci. Vystoupily se svým
kulturním programem na veřejných schůzích v Bášti,
v Měšicích, Zloníně a v Líbeznicích.
11. 5. 1976 na počest vítězství nad fašismem
připravila s. uč. H. Doubková spolu se s.uč. V. Veselým pásmo zpěvů, tanců a recitací.
Škola se účastnila těchto výtvarných soutěží:
1. Naše armáda
2. Děti, mír a umění
3. V našem JZD
4. Soutěže ve výzdobě škol

rým“ komunikačním zařízením, které slouží především k hlasové a elektronické komunikaci s operátorem institutu, a to nepřetržitě 24 hodin denně.
Služba v rámci svých základních činností nabízí poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci
při krizové situaci, pravidelnou komunikaci s uživatelem, zajištění komunikace mezi uživatelem a jím
zvolenou osobou v případě selhání běžných komunikačních kanálů. Podporu při organizaci zdravotních a sociálních služeb. Rozsah dalších činností je
individuálně přizpůsoben uživateli na základě jeho
schopností a požadavků.
R.S.

tankování pohonných hmot na benzinových čerpacích stanicích bez zaplacení ujížděl. V průběhu letošního července tímto způsobem natankoval na území
Prahy – východ palivo na osmi místech v celkové
hodnotě přesahující patnáct tisíc korun.
Po jeho vypátrání policisté zjistili, že podezřelý
muž byl v posledních třech letech za podobnou majetkovou trestnou činnost pravomocným rozsudkem
soudu již potrestán.
Devětapadesátiletému muži bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež, za což mu v případě prokázání viny může být uložen trest odnětí
svobody na šest měsíců až tři roky.
R.S.

LITERÁRNÍ KALENDÁRIUM

LITERÁRNÍ
KALENDÁRIUM
12. 9. 1921 narozen polský spisovatel a filozof
Stanislaw Lem – Solaris, Astronauti, Marťan
13. 9. 1916 narozen britský romanopisec, povídkář
a scénárista Roald Dahl – Karlík a továrna na čokoládu, Obr Dobr, Matylda, Milostné rošády
19. 9. 1911 narozen anglický spisovatel, básník,
esejista a dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu William Golding – Pán much, Věž, Dědicové,
Rituály přechodu
21. 9. 1866 narozen anglický spisovatel Herbert
George Wells – Válka světů, Ostrov doktora Moreaua, První lidé na Měsíci, Stroj času
24. 9. 1896 narozen americký spisovatel Francis
Scott Fitzgerald – Něžná je noc, Velký Gatsby,
Diamant velký jako Ritz, Bláznivá neděle

V rámci péče o životní prostředí a ve spolupráci
s OŠ ONV a dopravním odborem ONV bylo při škole vybudováno dopravní hřiště nákladem zhruba
500.000 Kčs, které je využíváno ZDŠ, MŠ, ŠD, a ZDŠ
Klecany a Odolena Voda.
V prostoru školy, dopravního hřiště byly vysazeny další desítky keřů a stromků.
V tomto školním roce byla také vybudována
učebna pro spec. přípravu dívek a klubovna PO.
Zapsal V. Vacek, ředitel školy
AD
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OBECNÍ KNIHOVNA

UŽ JE TO 100 LET...
...kdy ve večerních hodinách 28. října 1918 vydal
Národní výbor první zákon o zřízení samostatného
státu československého.

Co tomu předcházelo?
V průběhu první světové války docházelo ke snaze germanizovat České země a likvidovat české státní právo.
T. G. Masaryk odešel do emigrace, kde založil protirakouský odboj s názvem Český komitét zahraniční.
V roce 1916 zemřel František Josef I. a po nástupu Karla I. se uvolnily poměry v monarchii.
V únoru 1917 padl carský režim v Rusku, což zasáhlo Karla I., který okamžitě usiloval o reformy ve
své říši. Zrušil trest smrti pro Kramáře a Rašína (stalo
se tak v soudním procesu a politické aféře s Omladinou 1893–1894).
V bitvě u Zborova (2. 7. 1917) se české legie vyznamenaly a díky tomu je začal ruský ministerský
předseda Kerenskij podporovat. Po nastolení bolševické vlády (7. 11. 1917), která začala prosazovat
právo národů na odtržení od dosavadních států, se
českoslovenští poslanci 6. 1. 1918 usnesli na TŘÍKRÁLOVÉ DEKLARACI, ve které vyřkli nárok na samostatnost bez ohledu na osudy Rakouska.
Ostrá kritika tehdejšího ministra zahraničí Otto
Czernina, Masarykovy zahraniční i domácí politiky
vyvolala otevřené protirakouské hnutí. V jehož čele
se 13. 7. 1918 postavil nově vzniklý Národní výbor
československý složený ze všech českých politických
stran.
V květnu roku 1918 souhlasila Slovenská národná strana se vznikem samostatného státu.
Francouzský ministr zahraničí uznal 29. 6. 1918
Československou národní radu za první základ příští
vlády, s tím v srpnu souhlasila také britská vláda
a 2. 9. 1918 i Spojené státy americké.
T. G. Masaryk vydal 18. 10. 1918 Washingtonskou deklaraci – oficiálně pojmenovanou jako „Deklarace nezávislosti československého národa jeho
Prozatimní vládou“.
Bezprostředním impulsem ke vzniku Československa bylo rozhodnutí Vídně jednat o mírových
podmínkách předložených americkým prezidentem
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Woodrowem Wilsonem. Tento krok mnozí Češi pochopili jako kapitulaci monarchie a vyšli proto do
ulic. Na Václavském náměstí u pomníku svatého
Václava promluvil k davům kněz Isidor Zahradník
a vyhlásil samostatný Československý stát. Ještě
večer 28. října 1918 vydal Národní výbor první
zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého a poté bylo ještě zveřejněno provolání
Národního výboru.

„Lide československý!
Tvůj odvěký sen se stal skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných,
svobodných, kulturních států světa. Národní výbor,
nadaný důvěrou veškerého lidu československého,
přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel
do svých rukou správu svého státu.
Lide československý! Vše, co podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.
Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové,
bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech
vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky
do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené.
Zachovej štít čistý jako jej zachovalo Tvé národní
vojsko: Československé legie. Buď si stále vědom,
že jsi občanem československého státu nejen se
všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

POZVÁNKA

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní
výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá
radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve
svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem
nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný
z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.
Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co
jinému jest svato.
Svobody osobní, majetku soukromého nesmí
býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.
V Praze, dne 28. října 1918
Za Národní výbor československý:
Dr. Fr. Soukup, Dr. Vavro Šrobár, Antonín
Švehla, Jiří Stříbrný, JUDr. Alois Rašín.
S vyjímkou období okupace existoval Československý stát skoro tři čvrtě století. Zanikl teprve s posledním dnem roku 1992, kdy jej nahradily dva
nástupnické státy. I přes tato fakta je a bude začátek naší republiky neodmyslitelně spjat s 28. říjnem – s jeho hrdiny, kteří měli neochvějnou vizi ve
svobodný stát Čechů a Slováků a tuto vizi dokázali
v pravý čas naplnit.
Za to jim právem patří naše vděčnost, že jsme
ve své zemi, kde mluvíme naším rodným jazykem.
/zdroje Ing. V. Němec, internet/

POZVÁNKA

35. VEJŠLAP POVODÍM
MRATÍNSKÉHO POTOKA

DEN ARCHITEKTURY
V LÍBEZNICÍCH

Zveme vás tímto na 35. Vejšlap povodím
Mratínského potoka, který se koná
v sobotu 13. 10. 2018.

V sobotu 29. září 2018 se Líbeznice připojí k festivalu
Den architektury. Akci pořádá po celé republice
spolek Kruh ve spolupráci s lokálními organizacemi
a iniciativami letos už po osmé.

Trasy pro pěší v orientační délce 10 km
(Líbeznice – Pakoměřice – Hovorčovice – Líbeznice)
a pro cyklisty v délce 50 km
(Líbeznice – Veleň – Jenštejn – Zeleneč – Lázně
Toušeň – Brandýs nad Labem – Kostelec nad Labem –
Jiřice – Nová Ves – Líbeznice).
Vedou po kombinovaných komunikacích,
a umožňují tak poznat nevšední okolí.
START je v sobotu 13. 10. 2018 od 9.00 hod.
do 9.30 hod. v restauraci Žlutá karta u fotbalového
hřiště v Líbeznicích.
Další informace naleznete na www.pochod.unas.cz
Líbeznický zpravodaj 9/2018
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Celým letošním programem se jako hlavní linie vine téma „Architektura
společně“, festival si připomíná výročí 100 let od založení Československa. Vybrané procházky a prohlídky se zaměří na typické architektonické
styly první republiky, jako jsou kubismus, národní styl, purismus či funkcionalismus, představí to nejlepší, co vzniklo v uplynulých 100 letech, ale
neopomenou ani dnešní podobu staveb a některé jejich transformace.
Speciální pozornost bude věnovaná veřejným a kulturním stavbám
a také veřejnému prostoru. Nejen milovníky vlaků pak potěší procházky
a prohlídky věnované nádražím. Pořádající spolek KRUH klade důraz na
kvalitní současnou architekturu a tak v programu samozřejmě nemůže
chybět, ceněné stavby návštěvníkům osobně představí odborníci, kteří je
navrhovali a realizovali. Úplný program festivalu ve více než 80 českých
a moravských městech a obcích najdete na www.denarchitektury.cz.
Procházka Líbeznicemi s architektem Janem Hájkem a starostou
Martinem Kupkou začne v sobotu 29. září 2018 v 10 hodin před
obecním úřadem v Mělnické ulici.
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Zájmový kroužek Mladý strážník z.s.
Mladý strážník z.s. pod záštitou
Obecní policie Líbeznice zahajuje ve školním roce
2018–2019 dne 3. 10. 2018 dětský zájmový
kroužek s názvem „Mladý strážník.“
Termíny setkání jsou
každou středu od 17.00 do 18.00 hodin
v Rondelu v Líbeznicích. Maximální počet zájemců bude
cca 15–20 dětí ve věku od 6 let
(výjimky z věkové hranice budou posuzovány individuálně).

Přihlášky si je možné vyzvednout osobně 3. 10. 2018
v Rondelu, nebo zažádat o jejich zaslání na emailové
adrese: mlady.straznik@seznam.cz nebo
na web stránkách www.mladystraznik.cz
Kontaktní osoby:
Bc. Jiří Vacek, tel.: 773 770 901
Adriana Bolebruchová, tel: 731 633 698
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Kalendář akcí
pro rok 2018–2019
6. 10. Diskotéka Na Chrupavce
13. 10. Vejšlap povodím mratínského
potoka
24. 10. Koncert žáků ZUŠ
3. 11. Podzimní běh na Duhovce
21. 11. Koncert žáků ZUŠ
24. 11. Úvodní ples sezóny
2. 12. Vánoční trhy a koncert
v kostele sv. Martina
5. 12. Mikulášský koncert ZUŠ
7. 12. Vánoční večerní běh
8. 12. Andělská cesta
17. 12. Vánoční taneční akademie ZUŠ
19. 12. 7. vánoční Líbeznění ZUŠ
24. 12. Vánoční sousedské setkání
30. 1. 2019 Koncert žáků ZUŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE,
příspěvková organizace,
Měšická 322, 250 65 Líbeznice
telefon: 283 981 085, 778 760 863

Ředitelství ZŠ a ZUŠ Líbeznice
příjme školníka
na částečný úvazek.
Nástup možný ihned.
Kontakt:
Silvia Dunajová – 283 981 085, 778 760 863
dunajova@zslibeznice.cz
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