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SERVIS

ÚVODNÍ SLOVO 3

kalendář akcí
PÁ 13. 3. 20.00

SO 28. 3. 9.00

FILM

Zloději

Japonské drama, které vás uhrane.
Kino Kotelna – spodní sál

SO 14. 3. 10.00

DÍLNA

Jarní kreativní dílna s Ladou

Broučci a vážky z korálků, dílna pro
děti od 5 let a kreativní dospělé.
Herna Centrum Malina v kulturním domě

SO 14. 3. 18.00

SHOW

Sousedství po italsku
a po česku

Rozhovor s herečkou Bárou Štěpánovou a italským hudebníkem Emanuelem Gadaletou o tom, co je mezi lidmi
důležité tam i tady.
LOS – Kotelna

SO 14 .3. 21.00

HUDBA

Retro party disco
Hraje DJ Pepino.
Plovárna

PÁ 20. 3. 15.00

Budeme si hrát, kreslit, vyrábět a bavit se cestou od Kameníčku i na hřišti.
Centrum Malina – sraz pod Kameníčkem

SO 28. 3. 20.00

Šitá květina, dílna je určena pro děti
od 6 let a kreativní dospělé.
Herna Centrum Malina v kulturním domě
DIVADLO

Ještě jednou, profesore

Komedie o vysokoškolském profesorovi, který utíká před vyhořelým
manželstvím a okolním světem...
Sál ZUŠ
PRO DĚTI

Vynášení Morany

PLES

Městský ples

Reprezentační ples města Libčice. Čeká vás bohatá tombola, host
večera a k tanci a poslechu zahraje
Topband.
Sál kulturního domu

PÁ 3. 4. 20.00

FILM

Pěkně blbě (The Big Sick)

Je těžký udobřit se s holkou, když
je v kómatu, americká romantická
komedie.
Kino Kotelna – spodní sál
DÍLNA

Dílna je určena pro děti od 5 let
a dospělé.
Herna Centrum Malina v kulturním domě

SO 4. 4. 19.00

DÍLNA

Kreativní dílna s Majdou

PÁ 27. 3. 16.00

Prodej farmářských produktů. V rámci trhů si přijďte nazdobit velikonoční
věnec.
LOS – prostranství u Kotelny
a Uhelného mlýna

Velikonoční kreativní
dílna s Ladou

PRO DĚTI

SO A NE 21. A 22.3. 19.00

TRH

Farmářský trh
a velikonoční dílna

SO 4. 4. 10.00

Ahoj, jaro!

SO 21. 3. 14.00

informace

Průvod odnášející Moranu vyrazí na
náplavku za zvuku tradičních písní
a říkadel. Sraz na oranžovém hřišti,
doprovodný program.
Lesní klub Kulíšek

KONCERT

Rumtorádi a hosté

Zveme vás k příjemnému posezení
s country hudbou.
Plovárna

ÚT 7. 4. 16.30

PRO DĚTI

Velké velikonoční pátrání

Velikonoční pátrací zábava pro děti
a jejich rodiče.
Centrum Malina – sraz na hřišti
u sokolovny.

PO 13. 4. 18.00

HUDBA

Tradiční koncert
na Velikonoční pondělí

Z. Fibich: Missa Brevis a další skladby v podání sboru Scandula a smyčcového orchestru VSO s doprovodem varhan.
Libčický evangelický kostel
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Termín mobilního svozu
nebezpečného odpadu
ÚTERÝ 17. 3.
n Letky

16.00–16.40
pod křižovatkou ul. Letecká
s ul. K Přívozu
n Libčice 16.45–17.30
spodní část náměstí Svobody
n Chýnov 17.35–18.00
sídliště Pod Saharou, parkoviště
u domu č. p. 685–687 (Stará
Sahara)

Termíny svozu bioodpadu
PONDĚLÍ 23. 3., 6. 4. A 20. 4.
Hnědé popelnice se vyvážejí vždy
lichý týden.
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NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
PRACOVNÍK ČETY
Městský úřad Libčice nad Vltavou
hledá pracovníka do čety na úklid
a údržbu města.
Bližší informace získáte:
T: 233 101 653, tajemnik@libcice.cz
ASISTENT
PREVENCE KRIMINALITY
Městská policie Kralupy nad Vltavou
přijme zaměstnance.
Bližší informace získáte:
T: 777 798 401
www.bezpecnekralupy.cz

CO NÁS ČEKÁ
V KLUBU SENIORŮ

Fotoreportáž ZUŠ 
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Fotbal Libčice 
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zkusme se prosím zamyslet nad kompetencemi. Fungování základní školy si
lze představit jako trojnožku. Produkt
vzdělávání, jež škola vytváří, stojí na
třech nohách. Na jedné noze je rodičovská veřejnost, druhou nohou je zřizovatel a třetí nohou jsou vnitřní procesy ve
škole. Pokud jedna z těchto noh chybí,
systém vzdělání se hroutí. O situaci
ve škole jsem dostatečně informován,
problémy vnímám a společně s místostarostou a vedením ZŠ a školskou radou se
věci intenzivně věnujeme.
Existuje důležitý pojem v řešení
všech možných problémů. To slovo je
kompetence. Každému přísluší rozsah
působností svěřených právní normou
určitého orgánu nebo organizací (např.
škola). Něco řeší ředitelka školy, něco
řeší školská rada, něco jiného zřizovatel
a další věci školní inspekce. Všichni se
tedy nějak zabývají školou, ale každý ze
své pozice s danou mírou kompetencí.
Problém naší školy řeší prokazatelně
v současné době tyto orgány:
Česká školní inspekce zpracovala
inspekční zprávu.
Školská rada nastalou situaci projednávala a je svoláno další setkání.
Vedení školy, nechť informuje, co činí
za kroky ke stabilizaci situace.
Zřizovatel řeší věc s vedením školy
a žádá o nápravu některých jevů. Jedná
s iniciátory petice, s učiteli a připravuje
další setkání s rodičovskou veřejností.
Okruhy, na něž upozorňuje petice,
jsou nyní analyzovány, budou kompe-

tenčně přiřazeny a budou stanoveny
termíny nápravy a odpovědné osoby.
Horizont řešení problémů školy nemohu
nastavit jinak než do konce školního
roku, tedy do června 2020. Z tohoto
důvodu prosím, aby rodičovská veřejnost
všem zmíněným institucím poskytla
možnost problémy vyřešit.
Můj apel je určen vedení školy, učitelům i rodičům. Škola je křehká nádoba
a její rozbití je snadné. Horší by bylo
následné slepování. Jde o vaše děti. n
Pavel Bartoš, starosta
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Nejdůležitější body
z jednání města
RADA MĚSTA 12. 2.

n Členové výboru prověřili plnění
bodů z jednání rady města za roky
2016–2019 a zastupitelstva města za
roky 2019–2020.

n Rada města odsouhlasila rozdělení
městských dotací v roce 2020 v celkové
částce 555 500 Kč.

Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky – Pořízení nového územního plánu města Libčice nad Vltavou
firmě Ing. arch. Veronika Šindlerová,
Ph.D., s nabídkovou cenou 618 310 Kč
s DPH.
n

RADA MĚSTA 29. 1.
n Návrh programu jednání zastupitelstva města 12. 2.
n Aktualizace statutu Libčických novin
a úprava ceníku inzerce.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 12. 2.

n

n Prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.,
přijal mandát zastupitele a složil zastupitelský slib.

FINANČNÍ VÝBOR 3. 2.

Přijetí rozpočtového opatření 1/2020
a schválení čerpání rozpočtu 2019.

n

Přidělení služebního bytu pro učitele ZŠ.

Návrh odměn zastupitelům a členům
výborů a komisí.

n

n Členové finančního výboru projednali čerpání rozpočtu za rok 2019,
rozpočtové opatření č. 6/2019 a č.
1/2020 a plán práce finančního výboru
na rok 2020.

RADA MĚSTA 5. 2.
n Schválení návrhu čerpání rozpočtu
2019 s celkovými výdaji 40 900 891 Kč
a celkovými příjmy 90 186 524 Kč včetně zůstatku roku 2018.

Schválení návrhu rozpočtového
opatření 1/2020 s celkovými výdaji
101 158 000 Kč a celkovými příjmy
101 158 000 Kč včetně zůstatku roku
2019.

n Odsouhlasení odměn zastupitelům
dle nařízení vlády č. 338/2019 Sb.
s platností od března.
n Zastupitelstvo potvrdilo záměr koupě
pozemku parc. č. 286/36 v k. ú. Libčice nad Vltavou o výměře 3970 m2 od
Screws & Wire Libčice, a. s., za cenu
1 195 000 Kč.

Schválení zprávy finančního a kontrolního výboru a výboru pro rozvoj
města.
n

n

n Předložení návrhu koupě pozemku od
Screws & Wire Libčice, a. s., (betonová
cesta na náplavce) zastupitelstvu města.

n Schválení pokračování příprav architektonické soutěže.
n Zastupitelstvo města ukládá radě
města zpracovat studii dopravy v klidu
v návaznosti na plánovanou architektonickou soutěž a výstavbu sportovní haly.

Přijetí dotace na pečovatelskou službu ve výši 974 900 Kč.
n

Předložení návrhu na přijetí dotace
na pečovatelskou službu zastupitelstvu
města.
n

n Rada města nevyhověla žádosti obce
Dolany nad Vltavou na zajištění veřejného pohřebiště z kapacitních důvodů.

Všechna přijatá usnesení
zastupitelstva města a rady města,
zápisy z jednání výborů a komisí
jsou dostupná na webu města.
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KONTROLNÍ VÝBOR 27. 1.

DOPRAVA

FINANCOVÁNÍ

ČESKÁ POŠTA

Nový režim
doručování zásilek

O

d března je pozměněn způsob pěšího doručování, ale
klienti by tuto změnu neměli
pocítit. Od května bude pravděpodobně upravena otevírací doba, pošta bude otevřena bez polední pauzy.
Uvedené časy jsou informativní.
Pondělí
8.00 – 18.00
Úterý
8.00 – 14.00
Středa
8.00 – 18.00
Čtvrtek
12.00 – 18.00
Pátek
8.00 – 14.00
Bude upřesněno v průběhu dubna.

Dochází k zavedení dvourychlostního systému doručování listovních zásilek. Tento systém neomezí služby jako výplata důchodů,
poukázek doručených s hotovostí
na adresu, doručení cenného psaní
a pohlednice online či výběr poštovních schránek a nastavených
placených služeb svozů/rozvozů.
Příjemci sociálních dávek obdrží
poukázky vždy v souladu s výplatním režimem. Změna se netýká
doručování balíkových zásilek. n
Libčický Občanský Spolek LOS
Uhelný mlýn a Kotelna
pořádají

FARMÁŘSKÝ
TRH
28. 3. 2020
11. 4. a 25. 4. 2020
9. 5. a 23. 5. 2020

Proč stále není
zprovozněna
silnice
z Velkých
Přílep do
Úholiček?

Město podpoří projekty
za 555 500 korun
ČÁSTKA, KTEROU MĚSTO
KAŽDOROČNĚ PŘISPÍVÁ NA
PROJEKTY, SE STÁLE ZVYŠUJE.

L

etos město vyčlenilo z rozpočtu
600 000 Kč, celkem se sešlo 38 žádostí o městskou dotaci v celkové
výši 1 205 639 Kč.
Dotační komise stála před nelehkým
úkolem, jak férově rozdělit určenou
částku, proto hodnotila ve stejné
váze 25 % čtyři kritéria – potřebnost,
dosavadní zkušenosti, způsob realizace
a hospodárnost. Na základě bodového
výsledku byla stanovena výše dotace
projektu. „Rozhodování bylo složité
a rádi bychom vyhověli všem žádostem
v plné výši, ale to není reálné. Pevně
věřím, že jsme městské dotace rozdělili správně a organizacím či spolkům
jsme pomohli v realizaci jejich činností
pro rok 2020,“ upřesňuje radní Lukáš
Reichel, předseda dotační komise.

U
FOTO: WWW.PIXABAY.COM
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Zbylé prostředky ve výši 44 500 Kč
jsou vázány jako rezervní. Výši podpory a seznam podpořených projektů
najdete v zápisu rady města č. 4/2020
ze dne 12. 2. na www.libcice.cz/mesto/
rada. n red

Schválení investic 2020
Zastupitelstvo města 12. února
schválilo plán investic.
Zde je jejich výčet:
n Oprava komunikace v ulici Pod Hájem II
n Přední zahrada ZUŠ
(dokončení včetně zeleně)
n III. etapa realizace LED osvětlení
n ZŠ – výměna dlažby, oprava podlah,
rekonstrukce toalet, vybavení kuchyně
n Tlaková kanalizace Pod Hrádkem
n Nová parkovací místa před domem
Letecká 528 – 529
n Zasíťování městských pozemků, spoluúčast na vybudování sítí a komunikace
n Polopodzemní kontejnery Letky
(K Přívozu)
n Revitalizace části náplavky
(volnočasové prvky a rybníček)
n Oplocení a úpravy AFK
n Obnova zeleně
n Nová páteřní komunikace nám.
Svobody – Turská ulice (první etapa)

n Demolice domů č. p. 77 a 81
n Koupě pozemku na náplavce
(betonová cesta)
Další investice představují
pořízení studií a projektových
dokumentací (PD):
n PD vybudování nových školních družin
a rozšíření kapacity školní jídelny
n Rozšíření kapacity MŠ
n Studie využití části objektu Ludvík
n Studie a PD sběrný dvůr
n PD Hašlerova (voda, kanalizace, plyn)
n Pasportizace zeleně a hřbitovů
Celková hodnota investic
činí 22 115 000 Kč.
Omlouváme se občanům za případnou
nepohodu v souvislosti s výstavbou.
Pavel Bartoš, starosta
Jaroslav Čermák, správa majetku města

běhlo deset let od uzavření silnice III/2407 a tento
neutěšený stav zneklidňuje
zejména řidiče.
Požádal jsem o informace vedoucího technického úseku pana
K. Motala z Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje (KSÚS).
Předmětný úsek silnice III/2407 na
konci obce Úholičky je uzavřený
od roku 2010, kdy došlo k havárii,
zřícení opěrné zdi nesoucí těleso
silnice.
Tuto silnici v majetku Středočeského kraje je možné otevřít až po
provedení rekonstrukce opěrné zdi.
KSÚS zajistila projekční přípravu, kterou rozdělila do dvou etap.
První etapa zahrnuje rekonstrukci
zříceného úseku a druhá etapa řeší
navazující úsek, který není v dobrém technickém stavu.
První etapa rekonstrukce byla
zahájena v roce 2015 a majitel sousedního pozemku pan P. Svoboda
tehdy souhlasil s co nejrychlejší
realizací rekonstrukce. Nyní však
nesouhlasí, a proto KSÚS potřebuje pro realizaci dočasný zábor. Na
základě této skutečnosti byla stavba
v roce 2016 po realizaci přeložky
plynovodu přerušena.
V současnosti KSÚS intenzivně
jedná s majitelem pozemku a pro
další pokračování stavby potřebuje
uzavřít smlouvu o právu provedení
stavby. Pan P. Svoboda však klade
řadu podmínek a bohužel se dodnes
nepodařilo najít dohodu. Před opravou opěrné zdi nelze silnici zprovoznit a otevření této potřebné komunikace je tudíž v nedohlednu. n

Pavel Bartoš, starosta
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TÉMA

TÉMA 7

ROZVOJ MĚSTA

Architektonická soutěž NOVÉ CENTRUM LIBČIC

S

amotná příprava začala již koncem jara loňského roku. Jasnější
obrysy, jak se postavit k uspořádání architektonické soutěže dle závazku usnesení zastupitelstva z roku 2016
a 2017, kdy město vykoupilo domy na
náměstí Svobody, vznikly až v okamžiku výběru městského architekta.
Poté započala široká diskuze, jak tento
úkol uchopit. Zda volit cestu ideové
soutěže a zahrnout do řešeného území
významné veřejné prostory – náplavku,
ulici 5. května, náměstí Svobody až po
plovárnu, nebo se zaměřit konkrétněji
a vybraný prostor řešit v detailu. K počátečním debatám byl přizván i zástupce České komory architektů (ČKA)
RNDr. Milan Svoboda.
Od úvah nad ideovou soutěží vzhledem ke zpracované urbanistické studii
v rámci strategického plánování jsme se

postupně přesunuli k projektové soutěži o návrh. „Jako prioritní záměr byl
zvolen městský dům, rekonstrukce radnice a křižovatky před radnicí. Tento
záměr má potenciál stát se iniciačním
bodem městského rozvoje. Projektová
soutěž vede přímo k získání zpracovatele projektu a je nejkratší cestou k cíli
– realizaci stavby,“ vysvětluje rozdíl
městský architekt Jiří Opočenský.
PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
Když bylo jasné, že se bude jednat o projektovou soutěž o návrh s názvem Nové
centrum Libčic, začal se zpracovávat
v užším kruhu rady města a výboru pro
rozvoj města návrh stavebního programu, který je členěn na tři etapy:
Novostavba městského domu
Rekonstrukce radnice
Úprava křižovatky

„Zvolili jsme variantu architektonické
soutěže užší, která zahrnuje dvě části.
Nejprve porota složená ze závislých (dva
představitelé města) a nezávislých členů
(tři autorizovaní architekti ČKA) vybere
přibližně šest zpracovatelů soutěžních
návrhů dle odevzdaných portfolií
prokazujících reference a zkušenosti
zpracovatele a osloví je s požadavkem na
zpracování návrhu. Druhá část spočívá v posouzení předložených studií
a výběru třech vítězných návrhů, porota
určí jejich pořadí. Zhotovitel vítězného
návrhu zpracuje projektovou dokumentaci,“ doplňuje Jiří Opočenský.
Zadání obsahuje výčet řešeného
území, související vztahy (přilehlé ulice,
parkování), časový harmonogram
a podrobný popis stavebního programu
– v novostavbě městského domu bude
umístěn víceúčelový sál, dvě spolkové
místnosti, sklad nábytku, technická
místnost, WC a knihovna s kavárnou.
„Je nutné přesunout vybrané části
úřadu určené pro kontakt s občany do
přízemí a tím zajistit bezbariérovost
dle požadavku akčního plánu. Cílem je

FOTO: ARCHIV

22. LEDNA SE SEŠLI ZASTUPITELÉ, MĚSTSKÝ ARCHITEKT
A ORGANIZÁTOR ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE, ABY
DISKUTOVALI NAD OBSAHEM STAVEBNÍHO PROGRAMU
ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE.

Zde bude stát novostavba městského domu

zkvalitnění služeb pro občany a knihovna s funkcí informačního centra může
nabídnou lepší servis i mimo provozní
dobu úřadu,“ popisuje záměr starosta
města Pavel Bartoš. „Plánovaný městský
dům by měl plnit funkci komunitního

fotosoutěž

DÁME NA VÁS

U občanů vyhrála lavička

Akce
Ukliďme Česko:

145 hlasů kruhová lavička
92 hlasů hrací prvky před ZŠ
36 hlasů paletové pódium

AUTOR: MAREK KOHOUT, VIKTOR ŽÁK

B

ěhem masopustního klání jste
měli možnost hlasovat o miniprojektu v centru města. Ve snaze zapojit občany do procesu rozhodování a zjistit zájem veřejnosti o drobné
úpravy a zásahy v centru města se
radnice rozhodla zorganizovat jednoduchou akci. „Vybrali jsme tři návrhy,
každý zaměřený na určitou generační
skupinu, a nechali hlasovat občany,“
vysvětluje radní Zuzana Bělohradská.
Akce byla úspěšná, svým hlasem v podobě oranžového míčku vyjádřilo své
preference 273 občanů. Nejvíce se líbil
nápad kruhové lavičky před prodejnou
potravin, na druhé příčce se umístily hrací prvky v podobě povrchové

pro mládež

grafiky na prostranství před základní
školou a paletové pódium jako prostor
pro trávení volného času mládeže se
nesetkal s velkým ohlasem.
Každý odevzdaný hlas byl odměněn
„všimným“ v podobě domácí kobližky,
do níž se s chutí zakousli dospělí, děti
dostaly frkačku. „Mile mě překvapil zájem dospělých i mládeže, kteří k panelům
s vizualizací návrhů přišli, přečetli si, co
se nabízí, a leckdy i nahlas okomentovali
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místa. Bylo by však mylné se domnívat,
že novostavba pokryje veškeré nároky
spolků a občanů. Tento problém nedostatku prostor se kumuluje již mnoho
let, a proto město musí hledat a budovat
další vhodné objekty,“ doplňuje starosta.

Kruhová lavička – ilustrační foto.

svoji volbu. Došlo i na vtipné momenty, kdy děti a lidé menšího vzrůstu na
hlasovací tubus nedosáhli a pomáhali si
všelijak. Prostě bylo veselo, a to k masopustu patří,“ komentuje osobní zkušenost
Zuzana Bělohradská. n red

V rámci této akce již čtvrtým
rokem uklízíme Libčice.
Přijďte i vy první dubnovou
sobotu a zapojte se.

Libčické
noviny
vyhlašují ‚
fotografickou
soutěž s tematikou
Velikonoce

Občerstvení zajištěno.

Svou nejhezčí velikonoční fotku
zašlete v plném rozlišení
na libcicke.noviny@libcice.cz
do 15. března.
Nejlepší fotka bude zveřejněna
na titulní straně dubnového
vydání a autor fotky získá
odměnu 500 Kč.
Odesláním fotografie souhlasíte
s uveřejněním. Výběr provede
komise pro média.

Více informací získáte na
mistostarosta@libcice.cz

Více na www.libcice.cz/
noviny/fotosoutez

Sraz je 4. 4. 2020 v 10 hodin
před městským úřadem, kde si
můžete vyzvednout pracovní rukavice a pytle na odpadky a vydat se na
předem vytipovaná místa.
Po práci nás čeká společné opékání
na náplavce.

ABSOLUTNÍ SHODA JE NUTNÁ
Během lednového jednání se zastupitelé shodli, že navržený stavební program
a rozmístění funkčních ploch není pro
architekty závazný, představuje pouze
doporučení. Velmi bouřlivě diskutovaným tématem byla kavárna, se kterou
nesouhlasili především opoziční zastupitelé. Hodně se také debatovalo nad
uvažovaným společenským sálem, jeho
velikostí a rozsahem využití. Architekt
Igor Kovačevič ze společnosti MOBA,
která bude zajišťovat organizaci soutěže
po právní a odborné stránce, poukázal
na to, že podmínky soutěže musejí být
připraveny velmi dobře a s konečným
návrhem zadání se musí ztotožnit
celé zastupitelstvo. Případné pochyby
mohou vyslat špatný signál směrem
k architektům, pro něž to představuje potenciální riziko, neboť město
Libčice nad Vltavou by se mohlo jevit
jako nespolehlivý zadavatel a partner,
což může výsledek soutěže nepříznivě
ovlivnit.
Během března proběhne workshop
pro zastupitele města, který povedou
architekti Jiří Opočenský a Igor Kovačevič. Cílem je jednoznačné vyjasnění
nastavení podmínek architektonické
soutěže včetně určení, jak hluboko jít
do detailu. n red

Český svaz chovatelů
drobného zvířectva Libčice
nabízí pronájem nebytových
prostor v areálu Kuželník za
účelem provozu restaurace.
Součástí je terasa a letní zahrádka.
K dispozici ihned.
Bližší informace získáte:
T: 602 336 957, 602 951 827

CO SE NEVEŠLO
Příspěvek
Evžena Nováka
Masopust 2020
najdete na
www.libcice.cz/
noviny

www.libcice.cz
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ROZVOJ MĚSTA

NÁZORY OBČANŮ 9

NEOTŘELÉ NÁPADY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Návrhy studentů
pro libčickou plovárnu

Na plovárně se živě diskutovalo

Zeptali jsme se vás: Jak toto setkání hodnotíte?

Výběr zpracovatele územního plánu

K

Zájem rodičovské veřejnosti o situaci ve škole je nepopiratelný.

Stavba pro plavčíka se skluzavkou

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

oncem roku 2019 zastupitelstvo města schválilo zadání ÚP
a v lednu a v únoru probíhalo
výběrové řízení na jeho zpracovatele.
Nejprve byly odsouhlaseny podmínky výběrového řízení a do týdne byly
zveřejněny na úřední desce.
Město cíleně vytipovalo 14 vhodných zpracovatelů. Maximální cena
za zpracování ÚP Libčic po konzultaci s odborníky byla stanovena na
jeden milion korun včetně DPH. Do
termínu podání 27. ledna dorazilo
šest cenových nabídek.
Jedna z nabídek byla vyřazena,
protože překročila limit odměny.
Celá zakázka zpracování územního
plánu je členěna na tři etapy – návrh pro společné jednání, návrh pro
veřejné projednávání a návrh pro
vydání ÚP. Předpokládaný termín

Z

Letní občerstvení

adní sál plovárny téměř praskal
ve švech. Kdo přijel autem na
šestou hodinu, kdy bylo ohlášeno společné setkání, neměl šanci v okolí zaparkovat. Zájem rodičů současných i budoucích žáků základní školy
o další vývoj je skutečně velký. Slova
se ujal místostarosta Vít Penížek, který
zastupuje zřizovatele ve školské radě.
V úvodní prezentaci shrnul momentální situaci a představil uvažované kroky
ke zlepšení. Poté se rozjela velmi živá
debata, k níž se připojila i paní ředitelka Drahomíra Raveane. Na závěr se
slova ujal starosta města Pavel Bartoš,
který rodiče ujistil, že město rozhodně
nebere tuto záležitost na lehkou váhu
a bude vše intenzivně řešit. n red

FOTA: ARCHIV

L

ibčická plovárna je důležitým
veřejným prostorem v majetku
města. V tuto chvíli mají přednost
jiné investiční projekty, ale to neznamená, že plovárnu odložíme k ledu.
Snahou je zahájit úvahy nad možným
rozvojem, vhodným využitím a samozřejmě i moderním vybavením. Volně
se debatuje o přeměně koupaliště na
přírodní biotop.
Proto město využilo příležitosti
oslovit studenty architektury a zadat
v rámci předmětu základy architektonického navrhování pod vedením
architektky Martiny Buřičové a architekta Ondřeje Králíka vytvoření
drobných prvků občanské vybave-

nosti na koupališti. Studenti navrhovali například pokladnu, převlékárnu,
toalety, občerstvovací kiosek, šatnu
u bazénu, skokanský můstek či stavbu pro plavčíka se skluzavkou a volně
stojící saunu. Výstavu nápadů jste
mohli zhlédnout do poloviny února
v přízemí radnice, vybrané fotky
najdete na webu města.
„Návrhy drobných objektů v Libčicích byly pro naše studenty prvního
ročníku zajímavou výzvou, neboť se
jednalo o zadání se skutečným klientem a na reálné místo, což není pro
takto mladé studenty obvyklé. Nicméně po začátečním rozkoukání se do
návrhů jednotlivých objektů pustili
s velkou energií a výsledné projekty
jsou z většiny architektonicky velmi
zdařilé,“ hodnotí spolupráci architekt
Ondřej Králík. n red

FOTA: ARCHIV

V ROCE 2019 ZAHÁJILO MĚSTO
SPOLUPRÁCI S FAKULTOU
ARCHITEKTURY ČVUT

V PONDĚLÍ 10. ÚNORA NAVEČER SE
USKUTEČNILO SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
ZŘIZOVATELE, VEDENÍ ŠKOLY
A RODIČŮ.

dokončení je konec roku 2021. Vše
však záleží na délce projednávání
a počtu změn a doplnění. Vzhledem
k charakteru zakázky byla citlivě
volena kritéria výběru:
n 50

% cena
n 20 % doba zpracování
n 30 % reference, pohovor

Součástí výběrového řízení byl
osobní pohovor s uchazeči, kterého
se zúčastnili členové výběrové komise, dále „létající“ pořizovatel, městský
architekt, radní a předsedkyně výboru pro rozvoj města. Uchazeči měli
v časovém limitu 15 minut představit
referenční územní plán obdobné
velikosti zpracovaný za poslední tři
roky. V další části pohovoru měli
krátce popsat svou vizi územního
rozvoje našeho města. Tato část byla
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velmi klíčová a někteří uchazeči projevili skutečnou invenci a bylo vidět,
že uvažují o našem městě v širších
souvislostech. Nicméně vysoká váha
kritéria ceny výsledný výběr samozřejmě ovlivnila. Výběrová komise
doporučila jako zpracovatele ÚP
města Libčice nad Vltavou Ing. arch.

Uchazeči měli představit
svou vizi územního rozvoje
města. Přístupy byly různé.
Veroniku Šindlerovou, Ph.D.
(planovani.eu), která získala celkem
86 bodů, na druhé příčce s 74 body se
umístil Atelier T-plan z Prahy a třetí
pozici obsadil se 70 body Ing. arch.
Ivan Gogolák. Tento výběr 12. února
potvrdila i rada města. n red

OLGA MRAČKOVÁ
matka, členka ŠR za zřizovatele
a zastupitelka za Liběhrad

„Můj postoj k setkání je spíše
negativního rázu. Celou situaci
včetně živé debaty považuji
za velmi ovlivněnou intenzivní
kampaní proti paní ředitelce
na sociálních sítích, kam toto
závažné téma podle mého
názoru nepatří. Děkuji panu
místostarostovi za profesionální
přístup a vhodnou moderaci. Do
budoucna bych zavedla podobnou akci pravidelně v časovém
horizontu jedenkrát za pololetí.“

Doc. Ing.
VÍT PENÍŽEK, Ph.D.
místostarosta

„Jsem přesvědčen, že tato
aktivita byla přínosná. Vnímal
jsem v nastalé atmosféře
ochotu rodičů akceptovat
postoj zřizovatele a z diskuze
jsem nabyl dojmu, že rodiče

přijali návrh harmonogramu
chystaných změn. Osobně
jsem považoval za důležité
reagovat na zaslaný dopis
a petici a poskytnout rodičům
stanovisko města jako zřizovatele ZŠ.“

a zástupce zřizovatele ZŠ
deklaruji, že prioritou radniční
koalice je urychlené zajištění
normálního fungování všech
procesů ve škole.“

Ing. JAN JETMAR
otec dvou prvňáků

Ing. MAREK COUFAL
rodič a zastupitel

„Vážnost situace vnímali
všichni přítomní. A že jich
bylo. Výtky rodičů byly během
besedy potvrzeny. Škola
aktuálně nemá funkční vedení.
Děti i učitelé si zaslouží řešení.
Snad to besedou neskončilo.“

Ing. PAVEL BARTOŠ, MBA
starosta

„Setkání s rodičovskou veřejností bylo pro mne důležitou
zpětnou vazbou pro řešení
chronických potíží souvisejících s fungováním základní
školy. Jako starosta města

„Jsem rád, že město na situaci
reaguje. Jen bych čekal lepší
přístup vedení školy, přijetí
vlastní zodpovědnosti a méně
překrucování faktů. Byla by to
příjemná změna. A změnu tu
potřebujeme.“

Mgr. et Bc.
ZUZANA MOŠOVSKÁ
matka

„Setkání splnilo moje očekávání. Město uznalo naše výhrady,
které potvrdila i inspekční
zpráva, a mohli jsme slyšet
paní ředitelku. Jsem zvědavá,
jak město odpoví na požadavky petice se 196 podpisy.“

Mgr. JAKUB JIRSA, PH.D.
člen petičního výboru Za
fungující základní školu

„Na setkání jsem ocenil, že
radnice uznala oprávněnost
naší petice. Zároveň se ukázalo, že řešení nepočká do léta
a je potřeba přijít s nápravou
již v následujících týdnech
a měsících.“

Setkání se účastnil i metodik,
evaluátor a lektor Nikola Křístek, který nabádal rodiče, aby
své stížnosti řešili prostřednictvím školské rady. „Musíte
si uvědomit, že dvě třetiny
pracovní náplně ředitele se
týkají běžného chodu školy
a ten pak nestíhá například
cílený rozvoj pedagogů. To je
nešvar celého našeho školství.
Středočeský kraj se potýká
s dlouhodobým nedostatkem
ředitelů,“ doplňuje pan Křístek.

www.libcice.cz
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HLAS ZASTUPITELE

HISTORIE 11
ŽIVOT V CENTRU LIBČIC PŘED LÉTY (II)

O komisi a rozkvetlých Libčicích

Sestřih za dvě koruny, pak o korunu víc

FOTO: KVĚTA ŠTROSOVÁ

JAROMÍR ŠANTRŮČEK ZA LIBĚHRAD

První místo v kategorii Úprava předzahrádek

MÁM-LI ODPOVĚDĚT NA ČASTO KLADENOU OTÁZKU,
PROČ JSEM SE DŘÍVE NEUCHÁZEL O FUNKCI VE VEDENÍ
MĚSTA, JEDNOZNAČNĚ ODPOVÍDÁM – PRO VELKÉ
PRACOVNÍ ZANEPRÁZDNĚNÍ.

V

listopadu 2018 mě rada města
jmenovala předsedou komise životního prostředí (KŽP)
a v lednu 2020 jsem jako náhradník
z kandidátní listiny nastoupil do funkce
člena zastupitelstva města. KŽP se
schází jednou za čtvrtletí a některé
úkoly vyřizujeme operativně. Slíbil
jsem, že se zapojím do práce zejména
pro zlepšení prostředí a rozvoje města,
a rád tak činím.
ROZKVETLÉ LIBČICE
Jednou z aktivit KŽP bylo vyhlášení
prvního ročníku soutěže Rozkvetlé Libčice. Zapojit se mohli milovníci květin
a nadšení zahrádkáři, kteří na svých
oknech, balkonech či předzahrádkách
pěstují kvetoucí rostliny, zajímavé výsadby a zkrášlují tím naše město. Jednou
z podmínek byla dobrá a přehledná
viditelnost z veřejné komunikace. Soutěž
byla vyhlášena ve dvou kategoriích.
Na posledním jednání KŽP za účasti
všech členů byla soutěž vyhodnocena,
zaslané fotografie byly posuzovány
anonymně. K jednání jsme přizvali
i externího posuzovatele pana Ing.

Marka Hamatu z katedry krajinné a zahradní architektury Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
České zemědělské univerzity v Praze.
Shodli jsme se na pořadí vítězů soutěže
Rozkvetlé Libčice 2019 takto:
KATEGORIE: Rozkvetlá okna, balkony
a lodžie v obytných domech
1. místo: Lenka Ponáhlová
2. a 3. místo nebylo uděleno
KATEGORIE: Úprava předzahrádek,
okolí domů a vstupu
1. místo: Květa Štrosová
2. místo: Helena Kaulichová
3. místo: Eliška a Pavel Mojžíšovi

Vyhlášení a předání finanční odměny
proběhlo 17. ledna 2020. S projektem
Rozkvetlé Libčice budeme pokračovat
i v letošním roce, podmínky pro rok
2020 budou zveřejněny v příštím vydání Libčických novin.
TROCHA VZPOMÍNEK
A PROFESNÍ VIZITKA
S hezky prožitým mládím jsou do roku
1970 spojeny Choltice na Pardubicku.
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Pak jsem žil v Praze v Suchdole, po
studiích jsem pracoval v tehdejší VŠZ,
dnes České zemědělské univerzitě. Celý
život mě zajímala aplikovaná biologie,
pěstování a výživa rostlin.
Katedra na univerzitě v Suchdole
zabývající se pěstováním a využitím
pícninářských porostů a trávníků se
pro mne stala po dobu 44 let ,domovskou stanicí‘.
Nejen na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČUZ
(dříve agronomická fakulta) jsem mohl
26 let jako vedoucí katedry a v uplynulých obdobích proděkan fakulty takřka
denně nahlížet do biologických disciplín v jiných institucích, výzkumných
ústavech a školách. Řadu odborných
i organizačních zkušeností jsem získal
při stážích na ministerstvu zemědělství,
na Školním zemědělském podniku
v Lánech a na zahraničních pobytech.
V posledních třiceti letech se také,
mimo svoje hlavní práce na univerzitě,
profesně zabývám v zemědělsko-potravinářském odvětví poradenstvím,
zpracováním produktů, výrobou vín.
V současné době pracuji ve stejnojmenné škole a fakultě na katedře
agroekologie a rostlinné produkce.
Jsem autorem více než tisíce vědeckých,
odborných a populárních publikací.
KONÍČKEM ZŮSTALA ZAHRADA
Vezmu-li život z druhé stránky od
mládí, „nutnou zálibou“ se stalo sta
vebnictví, kdy jsem až do svých
55 let odpracoval na různých stavbách
ve svém volném čase tisíce hodin.
Hlavním koníčkem ale vždy zůstaly
zahrady, zahradní a krajinná architektura. V neposlední řadě mě s Libčicemi
a mými známými zde spojovalo rybaření. Jsme s manželkou v Libčicích téměř
14 let a opravdu jsme se tady našli.
Jsme spolu se synovou rodinou velmi
rádi, že v tomto městě bydlíme. n
Prof. Ing.
Jaromír Šantrůček, CSc.,
zastupitel za Liběhrad

PO OTIŠTĚNÍ PRVNÍHO DÍLU
O ŽIVOTĚ V LIBČICÍCH PŘED
70 ROKY JSEM DOSTAL MNOHO
LASKAVÝCH DOPLNĚNÍ, PŘIPOMÍNEK
A OPRAV. ZA VŠECHNY SRDEČNĚ
DĚKUJI, MOJE PAMĚŤ SKUTEČNĚ
OBČAS UŽ POTŘEBUJE VÝPOMOC.

D

nes přináším pokračování
a předpokládám, že reakce bude
podobná. Proto do dubnového čísla plánuji díl třetí, který bude
opravovat a doplňovat díly předchozí.
Následně bych rád pokračoval, protože materiálu se mi sešlo a jistě ještě
sejde, opravdu mnoho. Takže se v naší
vycházce vracím na náměstí. Na rohu
se strategickým výhledem měly mandl
sestry Francovy, které často a rády pozorovaly (a komentovaly) dění, usazené
na židličkách před vchodem. V našem
domě bylo úředním rozhodnutím kvůli
tzv. nadměrným metrům umístěno
krejčovství Moděva pana Lipše. To
nahradila později dětská ordinace.
Na protějším rohu, dnes prodejně,
kde vládnou Iva s Marcelkou, byla
drogerie pana Zourka, který byl rovněž
fotografem. Vedle se prodávaly boty
v prodejně, kterou údajně nechala
původně zřídit firma Baťa. Z náměstí
směrem do „Kočičiny“, tedy do Libušiny ulice se došlo k rohovému řeznictví
pana Hájka. Za rohem pak byla sběrna.
V budově městského úřadu bývalo
kdysi řeznictví a v místnosti dnešního
bankomatu zelinářství, v němž pracovala paní Kropáčková. Další zeleninu

Vítání dětí
v Libčicích nad Vltavou
Vážení rodiče,
dne 6. 6. 2020 se pod záštitou
vedení města Libčice nad Vltavou
uskuteční akt vítání dětí,
které se narodily v období
od 16. 10. 2019 do 30. 4. 2020

Pohled na Libčice před lety.

bylo možno koupit naproti, v místech
dnešní plakátovací plochy – tady měla
stánek paní Čepeláková. Mimochodem
ten stánek tam stále stojí, jeho stříška
vykukuje za zdí.
Do Letecké ulice se od budovy
národního výboru (dříve hotel Brejcha)
vchází podél budovy dnešní knihovny. Tady však tehdy byla Lidová škola
umění a sál pro pořádání koncertů atd.
Následovala opravna obuvi pana Vika.
Naproti přes ulici byl další obuvník –
pan Mudra. Vedle Vika byla prodejna
pečiva manželů Kremrových. Následoval mandl paní Široké, který přiléhal
k dnešní poště. V místech, kde dnes
ordinuje veterinář, bylo holičství, kam
se od Koušů přestěhoval pan Šebesta i s panem Luxikem. Můj někdejší
sestřih byl za dvě koruny, když se
mi věkem zvětšovala hlava, dělalo to
o korunu víc. V oficíně se při čekání
četly časopisy, například Svět v obra-

zech. Čekalo se dlouho, protože kromě
holení a stříhání šlo o výměnu názorů
na všechno možné. Naproti na rohu
přes ulici byl třetí řezník – pan Musil.
Následovala lékárna, která je tam, co
dnes, a hospoda Na Radosti.
Jistě jste zaznamenali, že obchody
popisuji podle lidí. Šlo o dobu po znárodnění a proběhla likvidace malých
živností. V Libčicích se ale téměř stále
užívala „lidská“ označení.
Bylo toho tady dost, že? Oživuji to
všechno nejen z čistého sentimentu.
Myslím, že dnes, kdy se vede diskuze
o tom, jak má vypadat centrum našeho
města, stojí za připomenutí zdejší
genius loci. Každý prostor má svou
historii, na niž by se nemělo zapomínat.
Pište mi na schonfeld@volny.cz nebo
zazvoňte v Chýnovské 180. n
Petr Schönfeld

Maminko a tatínku, pokud máte zájem, aby vaše děťátko bylo přivítáno mezi
občany města Libčic nad Vltavou, sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum
jeho narození a vaši adresu na Městský úřad Libčice nad Vltavou, a to buď
e-mailem na adresu matrika@libcice.cz, osobně u paní Žitné, nebo telefonicky
na číslech 233 101 651, 233 101 656, a to nejpozději do 18. 4. 2020.
Pozvánka s přesným časem bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního obřadu je trvalý pobyt dítěte
v našem městě k datu narození!

Martina Žitná

www.libcice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Návštěva z Velké
Británie a Švédska

Mateřská škola
n 18.

3. Divadlo Barevná jarní
pohádka je pohádka o strašidle, které
strašidlo není, a pohádka je vlastně
hádankou pro děti. Představení plné
písniček je o barvách a o rozkladu
světelného spektra.
n 20. 3. Rozloučení se zimou a vynášení vyzdobené Morany za hlasitého pokřiku lidových písniček i říkadel
a rachotu řehtaček k řece.
n 25. 3. Výlet do Zoo Praha.
n1. 4. Divadlo v Dlouhé – Kvak
a Žbluňk jsou kamarádi. Na jednoduchých a vtipných příhodách děti uvidí,
jak důležité je mít někoho rád a někomu pomáhat a jak krásné je přátelství.

V LEDNU JSME V 5. A DÍKY PROJEKTU ZÁŽITKEM K POROZUMĚNÍ
PŘIVÍTALI DVĚ ZAHRANIČNÍ EXPERTKY NA INKLUZI A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ
NEJEN SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM – SUE ARCHBOLDOVOU
Z VELKÉ BRITÁNIE A INGELU HOLMSTRÖMOVOU ZE ŠVÉDSKA.

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA

Spolu na cestě
k novým
dobrodružstvím

V

pondělí 3. února se uskutečnilo v bohnickém divadle Za
Plotem společné představení
složené z choreografií všech ročníků tanečního oboru, která se koná
každý rok.
Poděkování patří Janě Kejmarové, Zuzce Musilové, Tereze
Nehasilové a Kateřině Judové
za dozor a včasnou přípravu na
choreografie a Petře Veberové za
krásné účesy. n

FOTO: JIŘÍ KŘENEK
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Společná fotka všech tanečníků na konci představení a bouřlivý aplaus.

Základní škola

FOTO: ARCHIV

n 9.

Společné foto 5. A s kolegyněmi ze zahraničí, foto archiv ZŠ

P

rojekt spočívá ve vytvoření
metodiky pro učitele, kteří mají
ve třídě anebo se připravují na
příchod dítěte se sluchovým postižením. „V září jsem začala na projektu
spolupracovat a mám možnost zkoušet
různé metody výuky v naší třídě a moc
mě těší, že nám pomohou se zábavnějším a zajímavějším procesem vzdělávání.“

INGELA HOLMSTRÖMOVÁ
Vyučovala na střední škole pro neslyšící a nedoslýchavé žáky. Disertační
práci věnovala vzdělávání dětí s kochleárním implantátem v běžných základních školách ve Švédsku. Od roku
2013 působí na katedře lingvistiky
Stockholmské univerzity a nedávno se
zaměřila na výzkum jazyka ve vzdělávacím procesu.

SUE ARCHBOLDOVÁ
Má bohaté zkušenosti se vzděláváním
žáků se sluchovým postižením. Učila
první dítě s kochleárním implantátem
ve Velké Británii a 15 let řídila Nottinghamský program kochleárních implantací u dětí. Do roku 2016 vedla nadaci
The Ear Foundation a přednáší na univerzitách po celém světě, spolupracuje
se Světovou zdravotnickou organizací
(WHO).

Tyto velmi sympatické dámy nás
navštívily v hodině českého jazyka.
Poté jsme společně hovořily o vzdělávání v ČR, ve Velké Británii a Švédsku.
„Jsem moc ráda, že jsem se s nimi měla
možnost setkat, byla to pro mne velmi
obohacující zkušenost, také mi poradily
pár tipů, jak výuku zlepšit.“ n
Zuzana Šenfelderová
třídní učitelka 5. A
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3. od 8 hodin. Den otevřených
dveří. Pozvání pro rodiče nejen budoucích prvňáčků.
n 2. a 3. 4. Zápis do 1. třídy
od 15 do 17 hodin, náhradní termín
17. 4. od 16 hodin.
n 4. 4. Tradiční Velikonoční jarmark
od 10 hodin na zahradě školy a Den
otevřených dveří.

Základní umělecká škola
n 26.3.

Koncert učitelů od 18 hodin
v sále ZUŠ. Přijďte se přesvědčit,
že naši učitelé kromě výuky skvěle
ovládají své hudební nástroje.
n 2.4. Kytarový koncert Pocta Milanu Tesařovi od 18 hodin v sále ZUŠ.

Anděl strážný, 3. ročník
„Bylo fajn se podělit o naše představení mimo Libčice a v Divadle
Za Plotem jsme tančili rádi.“

Skřítkové, 2. ročník
„Kačka Judová pro nás vytvořila krásnou hudbu, děkujeme!
A Ondra Galuška hrál naživo při děkovačce senzačně.“

Jak se tvoří obraz, 5. ročník
„Potěšilo nás tančit společně s hosty z HAMU Natálií
Matyskovou, Evou Rezovou a Jaroslavem Lamborem.“

Bobřík odvahy, chlapecká skupina
„Děkujeme Danovi Fiedlerovi za překrásnou hudbu a nejlepší
učitelce Lucce za vše, co pro nás udělala.“

Březen měsíc knihy –
Noc s Andersenem
V naší knihovně budeme slavit s dětmi dopoledne s jarním sluníčkem, vy
si můžete rozsvítit své čtecí lampičky
a noc věnovat četbě. Tři nové knihy
jsou vybrané pro svátek, vždy mají
dobrý konec.

Novinky z knihovny
nG
 owarová,

Imogen Hermes:
Mořská panna
a paní Hancocková
nK
 ovář, KOVY Karel:
iPOHÁDKA
n Niemi, Mikael: Vařit medvěda.

www.libcice.cz
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AFK LIBČICE

INZERCE 15

A MUŽSTVO

Jarní fotbalová sezona je za dveřmi
DOVOLTE MI PODĚLIT SE S VÁMI
O INFORMACE O DĚNÍ V KLUBU
AFK LIBČICE A NAŠICH PLÁNECH
NA JARO 2020.

Z

ačneme u A mužstva – po podzimní části sezony je na prvním
místě I. B třídy skupiny B s náskokem jednoho bodu před FK Kralupy
a dvou bodů před SK Úvaly. Od 4. do
10. místa je rozdíl mezi soupeři 8 bodů,
což je v tříbodovém systému hodnocení
minimální rozdíl, to znamená že je soutěž
velice vyrovnaná. Trenéři a hráči A týmu
stojí před obrovskou šancí porvat se
o postup do I. A třídy. V každém sportu
musíte mít respekt a pokoru k síle soupeře, protože i oni chtějí vyhrát. Trenéři,
hráči i vedení klubu si velmi dobře uvědomují kvality a sílu svých největších rivalů,
a proto musejí opravdu tvrdě trénovat.
Zimní příprava začala v druhé polovině ledna a trénujeme třikrát týdně.
V zimní přestávce opustil náš tým

hráč Jakub Hovorka, jemuž přejeme
v novém působišti mnoho úspěchů. Na
druhou stranu se k fotbalovému životu
vrací po zranění hráč Jakub Kapitán,
který u nás působil v minulosti. Další
záložník je v jednání a záleží na dohodách mezi kluby.
PŘÍPRAVNÉ ZÁPASY A MUŽSTVA
Odehráno:
n Sobota 8. 2. AFK – Bohušovice 15:2 –
soupeř účastník I. B třídy Ústecký kraj
n Čtvrtek 13. 2. AFK – Střešovice 3:3 –
soupeř I. A třída Praha
Plánované zápasy:
1. 3. AFK – DYN. Nelahozeves
v 10.00 hod. UMT Velvary – soupeř
I. A třída Středočeský kraj
n Sobota 7. 3. AFK – Kunice 16.00 hod.
UMT Újezd u Průhonic – soupeř I. B třída
skupina D Středočeský kraj
n Sobota 14. 3. 2020 AFK – Tuchoměřice 14.30 hod. UMT Zličín – soupeř
okresní přebor Praha-západ
n Neděle

Nejbližší mistrovské utkání A týmu
kolo sobota 21. 3. 15.00 hod. TJ
Byšice – AFK
n 15. kolo sobota 28. 3. 16.30 hod. FK
Vysoká – AFK
n 16. kolo sobota 4. 4. 16.30 hod. AFK –
FK Kralupy 1901
n 14.

Kategorie starší a mladší přípravka
začíná sezonu v dubnu 2020. Během
zimy jsme v měsících leden a únor
trénovali v sokolovně jedenkrát týdně,
v březnu se přesouváme na UMT Libčice, kde budeme trénovat dvakrát týdně.
Kategorie žáci je v určitém mezidobí,
potýkáme se s problémem počtu hráčů,
a proto je soutěž dočasně odhlášena,
tito kluci jen trénují.
Přeji všem sportovcům nejen AFK
Libčice, aby nová sezona pro ně byla
úspěšná a vyhýbala se jim zranění.
Fanouškům našeho klubu děkujeme za
podporu při našich utkáních. n

AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

AUTODÍLY

Přílepská 1707, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

Kompletní zajištění STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek – mechanické opravy,
autoelektrika, servisní prohlídky, výměna oleje,
diagnostika, výměna skel, servis klimatizace
a dezinfekce ozonem, montáž příslušenství,
zabezpečení vozu, opravy brzd, výměna výfuku,
oprava podvozku, výměna tlumičů a pérování.
Zajistíme opravu havarovaného vozu včetně
zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřízení
geometrie na moderním 3D zařízení. Zdarma
zapůjčení náhradního vozu.
Kontakt:
Josef Čížkovský: 731 151 334
Miroslav Vejbora: 731 862 462
STK EMISE: 233 910 042
servis@autohouser.cz

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů
a rozměrů pro auto, moto, nákladní, stavební,
hobby a speciální vozy. Montáž a opravy pneu na
moderních strojích s použitím nových technologií.
Diagnostika kontrolních systémů tlaku v pneu.
Uskladnění pneumatik a jejich servis. Odborná
konzultace při výběru a prodej příslušenství. Přímé
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.
Kontakt:
Lumír Novotný: 774 151 334,
lumir.novotny@autohouser.cz
Bohumil Houser: 731 151 341
PRODEJ A SERVIS: 220 911 128

Prodej širokého sortimentu náhradních
dílů na většinu značek, zajistíme i originální
náhradní díly. Spolupráce s dodavateli –
AUTO KELLY, APM, ACI, ELIT, INTER CARS,
MG PARTS, STAHLGRUBER a další.
Velkoobchod a maloobchod, autodíly
dovezeme až do vaší dílny.
Kontakt:
Martin Franc: 739 465 534
martin.franc@autohouser.cz
Pavel Ondrák: 731 151 343

www.autohouser.cz

Za AFK Libčice – oddíl kopané Daniel Blažek

DOROST

Přijďte nám fandit na zápas s FK Kralupy 22. března

FOTA: JIŘÍ LAIN

P

o úspěšné sezoně 2018/19 náš
tým postoupil z kladenského
okresního přeboru do krajské
soutěže I. A třídy. Na vyšší soutěž
jsme se připravovali již vydatnou letní
přípravou, zvýšili jsme počet tréninkových jednotek v týdnu a zodpovědně
jsme přistupovali i k zápasům s novými
soupeři.
Vstup do náročnější soutěže se nám
povedl, neboť po podzimní části sezony
se nacházíme na 7. místě z 13 týmů, což
jako trenér hodnotím velice pozitivně.
Zimní přípravu na pokračování druhé
části sezony nepodceňujeme, tréninky
jsme zahájili již začátkem ledna, trénujeme 4x v týdnu a máme naplánovaná
tři přípravná utkání před zahájením
mistrovských zápasů.
Tímto děkuji hráčům za jejich poctivou práci a všem okolo, kteří nám
zajišťují zázemí a podmínky, čímž
nám umožňují trénovat a následně

Tým po vítězném utkání

reprezentovat nejen naše AFK, ale
i naše město.
Přijďte nám fandit už 22. 3., kdy
sehrajeme první mistrovský zápas této
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sezony na našem hřišti v Letkách od
10.15 hod. s týmem FK Kralupy.
Sportu zdar a fotbalu zvláště! n
Za trenéry Jirka Lain

www.libcice.cz
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REPREZENTAČNÍ PLES

MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU
28. března 2020
od 20 hodin
v kulturním domě
HUDBA:
Top Band Jana Smolíka
HOST VEČERA:
Ondřej Ruml
MODERUJE:
Miroslava Dámcová

PROGRAM
Předtančení
Taneční klub Astair
ukázky společenských tanců
Soubor historického
tance Mariane
Oddíl akrobatického
rock and rollu RRC Domino
Bigband Unisono
Jiřího Zelenky

BOHATÁ TOMBOLA

Vstupné zdarma (rezervace na pokladně městského úřadu od 9. března 2020)

