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SERVIS

informace
ZNÁMKY NA POPELNICE
ZMĚNA
Od 12. ledna 2022 vám
pracovníci města vylepí známky
přímo na popelnice. Známky si
osobně nevyzvedávejte. Rozpis ulic,
kde proběhne vylepování známek,
najdete v novinách a na webu města.
Vylepování bude probíhat do února.

POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
n Z
 veme

občany na 21. mimořádné
jednání zastupitelstva města, které
se koná 13. prosince od 18 hodin
v obřadní síni Městského úřadu
Libčice nad Vltavou.
n Z
 veme občany na 22. jednání
zastupitelstva města, které se
koná 15. prosince od 18 hodin
v obřadní síni Městského úřadu
Libčice nad Vltavou.
Účast veřejnosti je možná při
dodržení protiepidemických opatření.

ÚVODNÍ SLOVO 3

Vážení občané,
s přechodem na nový
systém webu města
bude k 31.12. 2021
ukončena služba
MOBILNÍ ROZHLAS.
O aktuální a důležité
informace z města
však nepřijdete.
Bude nahrazena
aplikací V OBRAZE
a službou SMART INFO.

Vážení spoluobčané,

z obsahu

KVĚPO
nabízí od 30. 11. 2021

VÁNOČNÍ
STROMKY

Proměna Kolonie
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Zubní ordinace 
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Silnice z Úholiček do Přílep  str. 6
Park Cihelka 
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Mapujeme práci
zastupitelů 

jedle kavkazská
a borovice černá
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KORPUSY
ADVENTNÍCH
VĚNCŮ, JMELÍ
A JEDLOVÉ CHVOJÍ.
Vyberete si stromek,
my vám ho zabalíme
a dovezeme až k vám domů.

Vánoční tvoření v ZŠ 

str. 10

Přátelé přírody Upírci 

str. 10

Program bohoslužeb
v kostele sv. Bartoloměje  str. 13

PO–PÁ: 8–16 hodin
SO: 9–13 hodin
nebo po domluvě

Tel.: 607 016 620

PRONÁJEM ZAHRADY

Město Libčice nad Vltavou zveřejňuje
záměr pronájmu pozemků v katastru
Letky o celkové výměře 1700 m2 za
účelem užívání zahrady. Pozemky
se nacházejí na konci ulice Pod
Viničkou. Pozemek bude pronajat za
cenu nejvyšší nabídky ročního nájmu,
minimální výše nájemného činí
25 000 Kč ročně. Bližší informace
najdete na úřední desce nebo volejte
na číslo 233 101 653.

ZAHRADNICTVÍ

Jen je nutná
přeregistrace do služby
SMART INFO
a instalace nové aplikace
V OBRAZE.

FB: zahradnictvikvepo
Ve staré cihelně 731
Libčice nad Vltavou

Tvořivá sobota
v Uhelném mlýně 

str. 14
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Kalendář akcí 

str. 15

stalo se u mne pravidlem, že s překvapením zjišťuji, že opět se Vánoce přiblížily závratnou rychlostí. Neobstojím
před blízkými s názorem o duchovním
rozměru Vánoc a jsem nucen vrhnout
se do víru shánění dárků. Poslední
léta přinesla některé vymoženosti, jež
zjednodušují Vánoční nákupní psychózu. A tak si v klidu, bez prodírání se
davy v obchodních centrech, nakoupím
v e-shopech to, co snad blízké potěší.
Najednou si uvědomuji, jak je pro mne
moje vánoční „mužská“ role jednoduchá oproti té „ženské“. Paní domu uklízí, vaří, peče a musí se postarat o mnoho věcí. Mně je umožněno usednout
v útulném bytě do křesla a oddat se
sladkému lenošení a filozofování. Nastává vytoužený vánoční čas. Venku se
stmívá, drobně poletuje sníh a do mysli
se někdy neodbytně vkrádají těžké
otázky. Takové otázky někomu přijdou
snad tím, že příroda se koncem roku
ukládá ke spánku, jinému v období
adventu a o Vánocích v souvislosti
s narozením Spasitele. Otázky znějí:
Co je to štěstí a jak být šťastný? Štěstí
si přejeme navzájem a šťastní chceme
být. Filozof, psycholog či sociolog by
na takové otázky odpověděli po svém,
ale někteří lidé by postrádali praktický
návod, jak se ke štěstí dopracovat. Se
štěstím je to totiž jako v pohádce: „Jdi
tam, nevím kam, a přines to, nevím

co.“ A právě o Vánocích je správný čas
se nad cestou ke štěstí zamyslet. Ať již
slavíme Vánoce jako křesťané v souvislosti s příchodem Ježíše Krista, či
preferujeme světské pojetí Vánoc. Přeji
Vám na Vaší cestě ke štěstí, jež nezávisí na penězích ani moci, hodně trpělivosti. Moudrý člověk ví, že největší
pojmy spojené se štěstím, jako je láska,
naděje, víra, zdraví a jiné, jednoduše
nejsou za peníze. K tomu se musíme
s velkou dávkou dobré náhody v životě
propracovat.
Přeji Vám požehnané Vánoce
a v novém roce hodně štěstí. n
Pavel Bartoš, starosta

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
LIBČICKÉ NOVINY / číslo 12/2021 / periodický tisk územně samosprávného celku
Evidenční číslo
MK ČR E 12222
Místo vydávání
Libčice nad Vltavou
Vydává
Město Libčice nad Vltavou
Náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

Bližší informace najdete
na webu města.
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INZERCE

ZDRAVOTNÍ SESTRA
Nemocnice s poliklinikou
Kralupy nad Vltavou a Nemocnice
v Roztokách přijmou zdravotní
sestru na lůžka následné péče.
Nabízíme náborový příspěvek
150 000 Kč, plný i zkrácený úvazek,
možnost ubytování a další benefity.
Požadujeme odbornou způsobilost
dle zákona č. 96/2004 Sb.
Bližší informace získáte:
T: 723 594 550
vrchniroztoky@seznam.cz

IČ: 00241407
www.libcice.cz
podatelna@libcice.cz
Vychází 12x ročně

Výkonná redaktorka:
Kateřina Hrachovcová,
e-mail: libcicke.noviny@libcice.cz
Redakční rada:
Jaroslav Richter, Vladimír Kliment,
Michal Kuchta, Jakub Šíma, Šárka Havelková
Jazyková korektorka: Irena Hlinková

Zdarma pro obyvatele města.
Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat,
případě krátit. Zveřejněné příspěvky nevyjadřují
názory redakce a komise pro média (redakční rady).
Autorkou článků s podpisovou zkratkou red
je Kateřina Hrachovcová.

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Prosincové číslo vyšlo 2. prosince 2021.

Tisk: Janova dílna, s.r.o., Třebestovice
Náklad: 1600 ks

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 20. prosince,
pro příjem inzerce do 13. prosince 2021.

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: David Landgraf
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Body z jednání rady a zastupitelstva města
Určuje termíny jednání, a to 15. 11.
a 1. 12. 2021.
n

Spolek Centrum Malina požádal
o změnu využití městské dotace na
realizaci kulturního programu podzim
ních příměstských táborů a spolek ZO
Český svaz včelařů Libčice nad Vltavou
požádal o změnu využití dotace na
nákup přístrojů APIFUM, které slouží
k léčbě varroázy včel. RM souhlasí se
změnami využití městských dotací.
n

n Bere na vědomí zápis komise pro
média, souhlasí s jeho zveřejněním na
webu města a jmenuje PhDr. Šárku
Havelkovou členkou komise pro média
za Liběhrad.

Pověřuje administrací VZMR příprava
krajinné studie Libčické náplavky
advokáta Jana Lašmanského za cenu
70 tisíc korun, která zahrnuje zpracování
zadávací dokumentace, návrhu smlouvy
a kompletní administraci soutěže.
n

n Na základě žádosti občanů na
dopravní bezpečnost správa majetku
předložila návrh na instalaci zpoma
lovacích prvků v ulici Ke Studánkám.
RM souhlasí s instalací za cenu
109 tisíc korun.
n Město Libčice nad Vltavou se od lis
topadu 2021 stalo plátcem DPH, proto
RM rozhodla o úpravě cen nájemného:
umístění Alzaboxu, pronájem garážo

vých stání. Cena za pronájem a užívání
veřejného pohřebiště nebude z důvodu
dlouhodobých smluv zvýšena, cena za
inzerci v novinách se nezvyšuje.
Strategická komise projednala doku
ment plnění Akčního plánu 2019–2020
a předkládá koncept Akčního plánu
2021–2022. RM bere na vědomí plnění
AP 2019–2020 a pověřuje komise měs
ta k zaslání připomínek ke konceptu
AP 2021–2022.
n

Projednala situaci ukončení činnosti
zubaře a gynekologa a ukládá starostovi
řešit s majiteli objektu možnost dalšího
postupu pro zachování lékařských služeb.
n

AFK Libčice žádá o zakoupení
sanitární buňky v ceně 235 tisíc korun
z důvodu nevyhovujících prostor zázemí
pro hráče. RM bere žádost na vědomí
a zařadí ji do rozpočtového opatření.
n

RADA MĚSTA 8. 11.
Seznámila se a schvaluje aktualizo
vanou dokumentaci jednacího řízení
bez uveřejnění (architektonická soutěž
Tři v jednom pro Libčice nad Vltavou),
která zahrnuje zadávací podmínky
a návrh smlouvy a pověřuje admini
strátora soutěže vyzváním prvního
vítěze (ateliér EHL & KOUMAR
ARCHITEKTI, s. r. o.) k podání cenové
nabídky.
n

RADA MĚSTA 15. 11.
n Určuje termín dalšího jednání, a to
29.11. 2021.
n Stanovuje dny pro uzavírání manžel
ství v roce 2022 v obřadní síni Městské
ho úřadu Libčice nad Vltavou v čase od
10 do 13 hodin.
n Souhlasí s poskytnutím příspěvku
40 tisíc korun z fondu školského rozvo
je na vzdělávání učitelů ZŠ.

Doporučuje ZM vydat obecně závaz
nou vyhlášku o místním poplatku ze psů,
o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství a o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
n

n Doporučuje ZM schválit projekt
Regenerace sídliště Sahara včetně dofi
nancování z vlastních zdrojů.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 23. 11.
n Projednalo projekt Regenerace
sídliště Sahara a odložilo rozhodnutí na
jednání 13. 12. 2021.
n Vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství, obec
ně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o míst
ním poplatku ze psů a obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství. n red

Zápisy z jednání rady a zastupitelstva města jsou dostupné na webu města.

FOTO: PAVEL BARTOŠ

RADA MĚSTA 3. 11.

V průběhu let se podařilo prostor Kolonie výrazně zkultivovat.

INVESTICE

Příběh proměny libčické Kolonie
O LIBČICKÉ KOLONII BY SE TOHO DALO NAPSAT HODNĚ. NĚKDEJŠÍ
BYTOVÉ DOMY BYLY ZBUDOVÁNY PRO ZAMĚSTNANCE FABRIKY. TA BYLA
ZALOŽENA V ROCE 1872 A VYRÁBĚLA SPOJOVACÍ SOUČÁSTI ZATEPLA
A ZASTUDENA A UŽ V DOBĚ MEZI SVĚTOVÝMI VÁLKAMI ZAUJÍMALA
VELMI VÝZNAMNÉ MÍSTO V REGIONU. TAK, JAK SE MĚNILA FABRIKA
A JEJÍ VÝROBA V PRŮBĚHU LET OD ROKU 1948 AŽ PO PRIVATIZACI
V ROCE 1992, SE MĚNILA I TZV. KOLONIE. Z BYTOVÝCH DOMŮ SE
POSTUPNĚ STALA UBYTOVNA A POSTUPEM ČASU KOLONIE ZTRATILA
LESK A BYLA GHETTEM SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH OSOB.

K

dyž v roce 2006 hnutí Liběhrad
vyhrálo komunální volby, sta
novili jsme si za cíl revitalizovat
prostor Kolonie. V té době v Kolonii
stály tři devastované domy, v nichž
živořili lidé bez základní sociální
vybavenosti. Situace obyvatel Kolonie
byla velmi podobná tomu, co lze vidět
například ve městech na severu Čech.

Někteří občané odešli do jiných lokalit
a dva domy v havarijním stavu byly
zbourány. Byla provedena kompletní
rekonstrukce zbývajících dvou budov
jak uvnitř, tak zvnějšku. Rekonstrukcí
prošly elektrické rozvody i rozvody
vody včetně vybudování nových pří
pojek a měření – vodoměrů do domu.
Postupně byly rekonstruovány i od

pady, opět včetně nových přípojek do
splaškového kanalizačního řadu.
V době přípravy tohoto článku ještě
probíhá velká oprava komunikace
před domem č. p. 411 a jeho okolí. Jde
o úpravu vozovky, parkovacích ploch
a místa pro kontejnery na tříděný
odpad. Dále o opravu chodníku ve
doucího podél domu a části napojení
původního chodníku na spojovací
chodník Dělnická–Kolonie podél
železniční trati. Město po dokončení
zde již nepočítá s umístěním velkého
kontejneru na směsný odpad. Zůstanou
zde kontejnery na tříděný odpad – pa
pír, plast, sklo, tetrapak a kontejner na
komunální odpad. Ten, kdo pamatuje
starou Kolonii, jistě může srovnávat. n
Pavel Bartoš, starosta
Jaroslav Čermák, správa majetku města

OBČANSKÁ VYBAVENOST

Hledáme řešení, jak zajistit lékařskou péči

O

PF 2022
KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY,
PEVNÉ ZDRAVÍ A OSOBNÍ SPOKOJENOST V NOVÉM ROCE
PŘEJE MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU
LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / prosinec 2021

záměru zrušení ordinace
zubního lékaře a gynekologie
jsem informoval v říjnových
novinách. Mezitím mne rada města po
věřila, abych zjistil, zda je možné celý
objekt odkoupit. Následně by proběhla
rekonstrukce a nové prostory ordinací
by byly nabídnuty novým provozova
telům zubní a gynekologické praxe.
Kontaktoval jsem realitní kancelář
a získal informaci, že MUDr. Nekula

nemá zájem na odprodeji městu, a to
z důvodu, že by realizace prodeje trvala
příliš dlouho. Nakonec mi realitka sdě
lila, že celý objekt, kde se nacházejí dvě
ordinace a byty, si město může odkou
pit za 18 milionů korun.
Tato suma je pro město příliš vyso
ká, proto na dalším jednání rady města
požádám o stanovení dalšího postupu
s návrhem, že město přímo vybuduje
dvě nové ordinace pro zubaře a gy

nekologa. S panem MUDr. Nekulou
se mi nepodařilo se spojit celý měsíc.
V Libčicích už není přítomen a ne
bere telefony. Podařilo se mi však od
MUDr. Kvapila zjistit, že zdravotní
karty pacientů MUDr. Nekula údajně
vrátil na příslušný odbor Středočes
kého kraje. Konkrétně ale kam, nikdo
neví. n
Pavel Bartoš, starosta

www.libcice.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

BYTOVÁ VÝSTAVBA 7

DOPRAVA

SKANSKA REALITY

Blíží se zprovoznění silnice Roztocká

Jak se rodí Park Cihelka

JEDENÁCT LET NEPRŮJEZDNÁ
SILNICE 2407, KTERÁ SPOJUJE
OBEC ÚHOLIČKY A VELKÉ
PŘÍLEPY, BUDE DO KONCE ROKU
UVEDENA DO PROVOZU.

V PRŮBĚHU LÉTA JSME
Z POZEMKU ODVEZLI AŽ 800 TUN
KOMUNÁLNÍHO ODPADU, KTERÝ
SE TU HISTORICKY NAHROMADIL
V PODOBĚ ČERNÉ SKLÁDKY.

O

Dokončení spojky Úholičky – Velké Přílepy se předpokládá do konce roku.

finanční prostředky na tuto stavbu.
Stavební povolení pro první etapu bylo
platné a druhá etapa byla vyprojektova
ná. Čekalo se na souhlas pana Svobody
ke stavebnímu povolení. V květnu 2020
konečně proběhl podpis smlouvy. Právě
probíhají práce na realizaci opěrné zdi.

Dle sdělení starostky obce Úholičky
Terezie Kořínkové by stavba měla
být dokončena do letošních Vánoc.
Autobus se vrátí do své trasy od března
2022. n
Pavel Bartoš, starosta

VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU PRO VEŘEJNOST
Zveme všechny hobby hráče z řad veřejnosti
na 22. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu.
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Libčice nad Vltavou pořádá
v sobotu 11. prosince 2021 od 9.30 hodin

TURNAJ PRO DOSPĚLÉ – MUŽE I ŽENY.
Účastník nesmí být registrován jako hráč v žádném oddíle
hrajícím jakoukoliv dlouhodobou soutěž. Hráči nejsou vázáni
místem bydliště, rádi přivítáme účastníky odkudkoliv.
Turnaj se koná v libčické sokolovně, otevřen bude zadní vchod
od házenkářského hřiště. Hospoda Na Žíněnce bude v provozu.
Aktuální informace najdete na www.sokollibcice.cz
nebo pište na j.spiegel@seznam.cz, případně volejte 777 220711.
Konání turnaje bude záviset na aktuální epidemiologické situaci
a platných preventivních opatřeních proti šíření nemoci covid-19.
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d té doby jsme výrazně pokroči
li ve výstavbě – dokončili jsme
základové konstrukce a pokra
čujeme pracemi na hrubé stavbě. Ty by
měly být dokončeny v prvním čtvrtletí
příštího roku. Zároveň jsme začali bu
dovat inženýrské sítě a jejich napojení
v ulici Letecká.
Nadále se zaměřujeme na bezpeč
nost pracovníků na staveništi, ale i lidí
žijících a pohybujících se v jejím okolí.
Využíváme moderní technologie, které
nám pomáhají sledovat a vyhodno
covat kvalitu provádění jednotlivých
konstrukcí i bezpečnost naší práce.
Chtěli bychom poděkovat sousedům
projektu a libčickým obyvatelům za
dobrou spolupráci při zajištění bez
pečného provozu v okolí stavby. Týká
se to především jejich pohybu poblíž
stavby, v oblasti záborů ve veřejných
prostranstvích a respektování omezení
u stávajících komunikací.
Práce ale neprobíhají jen na stavbě.
Projektový tým ve spolupráci s ar
chitektem nyní dopracovává návrh

Lenka Richterová

FOTO: RENATA VILDOMCOVÁ

O

FOTO: PAVEL BARTOŠ

bčany a zejména řidiče ne
jen z Libčic velmi zajímá, kdy
konečně dojde ke zprovoznění
komunikace Roztocká mezi obcemi
Úholičky a Velké Přílepy, která byla
postižena v roce 2010 havárií. Co se
tehdy stalo? V červnu oznámil tehdejší
starosta obce Úholičky Tomáš Divi
na havarijní stav komunikace Správě
a údržbě silnic Středočeského kraje.
Důvodem byla vzniklá statická trhlina.
V červenci 2010 došlo k samotné havá
rii silnice a jejímu uzavření.
Zrod nové komunikace byl dlouhý
a bolestný. Často kladená otázka měla
po řadu let stejnou odpověď. Vše vázlo
na jednání mezi Krajskou správou
a údržbou silnic a majitelem sousední
nemovitosti panem Svobodou.
V roce 2019 Středočeský kraj vyčlenil

Dokončení základových konstrukcí a pokračující hrubá stavba

společných prostor a veřejného prosto
ru v okolí bytových domů. Vybíráme
atraktivní hrací prvky a definujeme
jejich umístění v terénu, věnujeme se
budoucí podobě zelených ploch, jedná
me s dodavatelem vyvýšených truhlíků,
který kromě zajištění vhodných nádob
umí budoucím zahradníkům poradit
s péčí o rostliny a údržbou.
Ačkoliv máme ještě zhruba 16 měsíců
práce před sebou, téměř všechny byty už
znají svého majitele. Již nyní tak víme,
že asi 40 procent obyvatel se do Parku
Cihelka přistěhuje z různých částí Prahy,
celou třetinu obyvatel ale budou tvořit
současní obyvatelé Libčic a blízkého

Renata Vildomcová,
ředitelka marketingu a komunikace

VÁNOČNÍ STROMKY

realitní makléř

+420 725 293 763
lenka.richterova@finemreality.cz

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

www.finemreality.cz

Palackého nám. 19/11 | 278 01 Kralupy n. Vlt.

prodej, pronájem, výkup
ocenění pro dědické řízení
odhady nemovitostí
poradenství zdarma
odměna za TIP, doporučení
pomoc s exekucí, insolvencí
profesionální prezentace

okolí. Větší podíl kupujících tvoří mladší
rodiny, jednu pětinu pak zastupují ma
jitelé ve věkové kategorii 50+. Park Ci
helka naplňuje náš předpoklad projektu
tvořeného pro vlastní bydlení, nikoliv
pro investici. Napovídá tomu i skuteč
nost, že téměř devadesát procent nových
majitelů je české národnosti.
Dovolte nám omluvit se za případné
dočasné komplikace, které jsou spojeny
s výstavbou našeho projektu. Věříme,
že budou plně kompenzovány kvalit
ním novým prostředím, které se zde
chystáme vytvořit. n

Velký výběr stromků

24. 11. – 24. 12. 2021 včetně víkendů
denně 7–18 hod

Rýznerova 3/24
Facebook “f ” Logo

RGB / .ai
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Baobab Vánoční stromky

ÚNĚTICE

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz
www.libcice.cz
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ANKETA

Mapujeme práci zastupitelů
VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022 SE NACHYLUJE
A BLÍŽÍ SE ČAS BILANCOVÁNÍ. DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB
ZBÝVÁ NĚKOLIK MĚSÍCŮ, PROTO NÁS ZAJÍMÁ, JAK TOTO
COVIDEM POSTIŽENÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ ZASTUPITELÉ HODNOTÍ.

V

olební subjekty pomalu začínají
pracovat na programu, který
ve druhé polovině příštího roku
představí občanům. Ten naváže na pro
jekty, které jsou v běhu, a jistě se objeví
nové. Co je pro naše město důležité? Po
dařilo se splnit předsevzané úkoly? Které
projekty dostanou zelenou? Zastupitelé
města odpovídají na tyto otázky:
1 C
 o se v tomto volebním období
povedlo, nebo nepovedlo?
2 Č
 emu je nutné se prioritně
věnovat v roce 2022?
3 B
 udete se ucházet
o post zastupitele?
ZUZANA BĚLOHRADSKÁ
za Liběhrad:
1. Podle mého názoru se povedlo oživit
a výrazně pozvednout aktivity města v oblasti kultury. Za viditelný úspěch považuji
také současnou podobu Libčických novin.
2. Z mého pohledu je prioritou výstavba
sportovní haly. Absence kvalitního multifunkčního sportovního zázemí do značné
míry limituje sportovní činnost ve městě.
3. Své dosavadní působení v komunální
politice považuji za cennou zkušenost.
Momentálně nejsem rozhodnutá, zda se
budu ucházet o post zastupitele i v příštím volebním období.
JAN MENŠÍK
za Libčický občanský spolek LOS:
1. Daří se pořizovat záznamy ze zastupitelstev, takže jsou zpětně dohledatelná a v době kovidu přístupná široké
veřejnosti. I když zatím vše bez podpory
města.
2. Jako otec 4 dětí jednoznačně základní
škola. Přál bych si v Libčicích skvělou školu a k tomu je potřeba ještě hodně práce.
3. Pokud budu mít podporu, ano.

ROMAN ŠEBL
za Libčický občanský spolek LOS:
1. Vytvoření strategického plánu a ambice města získat dotaci pro regeneraci
sídliště Sahara. Obě záležitosti inicioval
LOS.
2. Na současné zastupitele čeká ještě
schvalování nového územního plánu. ÚP
zásadně ovlivňuje výslednou podobu
města. Pro Libčice by však bylo dobře,
kdyby do jeho přípravy mohla aktivně
promlouvat i opozice (LOS a ODS).
3. Pokud budu obyvatelům Libčic mít
i nadále co nabídnout, pak ano a rád.
MAREK COUFAL
za Libčický občanský spolek LOS:
1. Jsem rád, že se z libčické základní
školy podařilo odstranit paní Drahomíru Raveane. Paní, která si tam dlouhá
léta s podporou vedení města hrála na
ředitelku. A že se škody, které na škole
napáchala, pomalu daří odstraňovat. Až
půjdete k volbám, vzpomeňte si, jak urputně ji místostarosta Penížek a starosta
Bartoš bránili.
2. Libčice se musí důstojně připravit
na nárůst počtu obyvatel. Svým stávajícím i novým obyvatelům mají zajistit
odpovídající zázemí. A to má dvě roviny.
Jednak je to o systematickém přístupu
k developerům, musí vědět, co po nich
město chce. Pak je to o seriózním přístupu k projektům, jako je hala, náměstí,
náplavka, zkulturnění koupaliště. Nestačí
utratit spoustu peněz za studii a pak se
zase vrhnout na studii něčeho jiného,
případně zpětně dopisovat nesmysly do
akčních plánů.
3. Už od léta jsem rozhodnutý a stejně
je těžké to napsat. Ne, ve volbách 2022
kandidovat nebudu.
ILONA PTÁČKOVÁ
za Libčický občanský spolek LOS:
1. Z pohledu investic se povedlo dotáhnout rekonstrukci ZUŠ, jinak v oblasti škol
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se ale nepovedlo dořešit problémy již
dlouho bublající v ZŠ.
2. Opět navážu na investice, je nutné
posunout plán výstavby sportovní haly
versus konsenzus s bydlícími v okolí, současně posunout stavbu spolkového domu
na náměstí a s tím spojenou rekonstrukci
prostor radnice a také rekonstrukce
náplavky, jedno před druhým nelze moc
upozadit, protože jejich využití se bude
prolínat. Bylo by žádoucí, aby vedení radnice chtělo více využít celkový odborný
potenciál všech zastupitelů.
3. Ano, s podporou ostatních.

PETRA PELEŠKOVÁ
za Libčický občanský spolek LOS:
1. Z podnětů spolku LOS – realizace
architektonické soutěže na novou podobu
náměstí a zlepšení kvality Libčických
novin podle námi předložené analýzy.
Zároveň se podílíme na úspěšných městských aktivitách – kino, farmářský trh,
Libčická Hašlerka.
2. Nový územní plán, protože má obrovský vliv na kvalitu všech složek života ve
městě i na jeho budoucí udržitelný rozvoj.
3. Budu-li vnímat podporu pro svou službu obyvatelům města, pak ano.
PAVEL BARTOŠ
za Liběhrad:
1. Z pohledu radniční koalice Liběhrad/
TOP 09 jsem rád, že samospráva a státní
správa se vlivem pandemie nezastavila
a investiční výstavba města pokračuje.
Za všechny akce města bych rád vyzvedl úspěšnou veřejnou soutěž na novou
podobu náměstí Svobody, na níž jsme se
shodli napříč politickým spektrem.
2. Z pozice zastupitele a starosty města
považuji za prioritu zajištění dostupné
lékařské péče pro občany našeho města
tak, abychom minimalizovali nečekané
odchody lékařů. Je důležité, aby v Libčicích nad Vltavou byla rychle zahájena
stavba sociálně zdravotnického zařízení,
jež by umožnila občanům využít další
možnosti lékařské péče.
3. Jsem zdráv a v dobré kondici a o post
zastupitele v dalším volebním období
budu usilovat.

JIŘÍ SOCHOR za ODS:
1. Koalice SPOLU, vedená ODS, jednoznačně vyhrála nejdůležitější volby do
Poslanecké sněmovny. Na to příští rok
navážeme ve volbách do zastupitelstva
města. Přímo pro Libčice se povedlo udržet spolkový život i přes řadu omezení,
a to je skvělé.
2. Škola. Ředitelku, která svoji práci fatálně nezvládala a pravděpodobně se ani
nikdy neměla ředitelkou stát, protože nesplnila základní kvalifikační předpoklady,
několik let zuby nehty drželo ve vedení
školy stávající vedení města. Nová škola
bude od nového zastupitelstva potřebovat plnou podporu, ať se co nejrychleji
s temným dědictvím vypořádá.
3. Ano.
LUKÁŠ REICHEL za Liběhrad:
1. Mám za to, že i přes pandemii CV19,
která nás provází bezmála celým volebním obdobím, se nám podařilo nastartovat několik kulturních projektu/akcí, které
se snad stanou tradicí Města Libčice nad
Vltavou. Například: posvícenský koncert,
adventní/vánoční trhy atd.
2. Za mě je důležité dokončit rozjeté
projekty, které jsou ve finálních fázích a to
akce 3v1 náměstí/městský dům/budova
úřadu, dále městská hala, adaptace bývalých bytů nad školní jídelnou na družiny,
revitalizace sportovního areálu AFK ...
u těchto projektů jsem opravdu daleko
a rád bych je v roce 2022 posunul ať už
do samotné realizace, nebo dokončení
projekčních prací.
3. V tomto případě ještě nejsem rozhodnut, mám časově velmi náročnou práci
a navíc se nám na jaře příštího roku s přítelkyní Sandrou narodí holčička. Uvidím
tedy, jestli se mi podaří časově skloubit
rodinu, práci a práci pro město.
JANA MÁROVÁ
za Libčický občanský spolek LOS:
1. Těší mě, že i v současné nelehké
situaci pořádají místní spolky za finanční
podpory města řadu kulturních, sportovních a společenských akcí. Na druhou
stranu je škoda, že se nedaří zajistit stabilní zázemí pro naše aktivní spolky, které
by je mohly společně využívat.
2. V příštím roce budeme schvalovat
nový územní plán, dokument, který zcela
jistě ovlivní budoucnost rozvoje města,
s tím souvisí i vyřešení dopravní situace
ve městě.
3. Jsem připravena využít své odborné
znalosti a zkušenosti ve prospěch města.

PETR KOSÍK za TOP 09:
1. Za úspěch považuji, že jsme ve městě
v „době koronavirové“ zajistili fungování
samosprávy a státní správy. Podařilo se
nám udržet i kulturní a společenský život
ve městě.
2. Za podstatné považuji dokončení územního plánu a naplňování strategie města.
Rád bych se zasadil o klidné rozvíjející
město a podpořil stavbu sportovní haly.
3. Ano, budu kandidovat za TOP 09.
VÍT PENÍŽEK za Liběhrad:
1. Mám radost z dokončení architektonické soutěže na centrum města a daří se
budovat výletní stezky kolem města.
2. Určitě zahájení výstavby sportovní
haly ve spolupráci s TJ Sokol Libčice.
3. Rád bych pokračoval v práci na rozjetých projektech, takže ano.
JAROMÍR ŠANTRŮČEK
za Liběhrad:
1. Jako zastupitel města, pověřený
vedením komise životního prostředí,
považuji za úspěch, že jsme jako komise
iniciátory zlepšení životního prostředí
ve městě tak, aby Libčice nad Vltavou se
staly trvale dobrým místem pro život.
2. Za podstatné považuji dokončení
nového územního plánu.
3. Otázka dalšího angažmá v roli zastupitele je pro mne nyní předčasná, ale pokud
bude zájem voličů a zdraví dovolí, jsem
připravený pro obec pracovat.
VLADIMÍR DOUŠA za Liběhrad:
1. Považuji za úspěch, že naše radniční koalice a TJ Sokol posunuly stavbu sportovní
haly do reality a na projektu se pracuje.
2. Jsem rád za stabilní základní školy
a vážím si těch lidí, kteří pracují a mají
výsledky, a nevážím si těch, kteří bourají
a o základní škole jen mluví.
3. Otázku kandidatury do zastupitelstva
v současné situaci v době koronaviru
považuji za předčasnou.

PRŮZKUM

Chceme zjistit,
co si přejete
na náplavce

S

naha o zvelebení libčické
náplavky jako důležitého
veřejného prostoru opět ožila.
Vedení města se konečně vrací
po prověření možností u státního
podniku Povodí Vltavy k záměru
krajinné soutěže mezi architekty.
Ti navrhnou varianty nové podoby
náplavky a porota složená z před
stavitelů města a odborníků vybere
nejlepší návrh. To však předbíháme.
Samotné soutěži bude předcházet
příprava zadání, která se bude opírat
o preference obyvatel města. Proto
jsme připravili dotazník, který mů
žete vyplnit online do 15. prosince
2021. Najdete ho na webu města
nebo stačí naskenovat chytrým
telefonem QR kód a vyplnění vám
zabere jen pár minut. Váš názor je
pro nás cenný, anketa je samozřej
mě anonymní. n red

OLGA MRAČKOVÁ za Liběhrad:
1. Velkou radost mám ze stabilizace
situace v Základní škole Karla Hašlera
Libčice nad Vltavou.
2. Za prioritu považuji neusnout na vavřínech a dále spolupracovat se školou.
3. O kandidatuře stejně jako o bilancování je podle mého názoru zatím předčasné
diskutovat, protože do konce volebního
období zbývá ještě několik měsíců.
www.libcice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
KARLA HAŠLERA

ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

Proč je v Libčicích
Kroiherův dům?

Vánoce
přicházejí

POZORNÍ OBČANÉ JISTĚ VĚDÍ, ŽE PRŮČELÍ DOMU V LETECKÉ ULICI,
V NĚMŽ SÍDLÍ POBOČKA ČESKÉ POŠTY, ZDOBÍ NÁPIS „KROIHERŮV DŮM“.
KDO BYL KROIHER? PROČ JE V LIBČICÍCH „JEHO“ DŮM?

OPĚT SE NÁM PŘIBLÍŽIL ČAS, KDY
SE Z MNOHA REPRODUKTORŮ
LINOU VÁNOČNÍ MELODIE. A NA
VÁNOCE UŽ SE TĚŠÍ A CHYSTAJÍ
I ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY.

F
FOTO: REDAKCE

P

rvní adventní neděli se opět
nekonaly vánoční trhy. Děti měly
na svých třídních stáncích pro
dávat vlastnoručně vyrobené produkty,
například adventní věnce, ozdoby na
dveře, dekorativní perníčky nebo třeba
svícny. Celou akci obvykle doprovází
kapela vyhrávající koledy, vůně vánoč
ních dobrot a nechybí ani rozsvícení
stromku. Jedná se o oblíbenou akci,
která se může pochlubit vysokou ná
vštěvností, proto nás její zrušení mrzí.
Během projektového dne žáci
tvořili spolu se svými třídními

Děti ze 4. A jsou pyšné na své vánoční výrobky.

učiteli a učitelkami různé vánoční
výrobky. Naše škola se zahalila do
jehličí, papíru, svíček a dalších druhů
dekorativních materiálů a všechny
třídy se snažily připravit co nejhezčí
a nejnápaditější dekorace. Věříme, že

v dalších letech už o tuto předvánoč
ní tradici nepřijdeme a budeme se
moct společně pokochat šikovností
žáků naší školy. n
Šárka Havelková, školní psycholožka

PŘÁTELÉ PŘÍRODY – UPÍRCI

Podzimní výprava a vánoční setkání

FOTO: JIRKA KLOUBEC

N

ádhernou listopadovou pod
zimní přírodu jsme si užili
v CHKO Český ráj, kam jsme
s oddílem Divocí tygři jeli na víkend
vláčkem z Libčic nad Vltavou do
Borku pod Troskami.
Ubytovali jsme se v útulném srubu
v lese, bez vymožeností civilizace, tak
jak se na správnou výpravu do přírody
patří. V přírodní rezervaci Hruboskal
sko jsme nachodili mnoho kilometrů
a navštívili zámek Hrubou Skálu, myší
díru nebo třeba symbolický hřbitov
horolezců.
Tím jsme se rozloučili s podzimem
a můžeme se těšit na akce zimní, mezi
něž patří každoroční vánoční setkání,
nejpočetnější oddílovou akci, při které
si užíváme atmosféru vánočních svátků,
posloucháme koledy, zdobíme cukroví,
vyrábíme bramborový salát a smažíme

Výprava do přírodního parku Hruboskalsko

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / prosinec 2021

řízky na štědrovečerní večeři s drob
nými dárečky pod stromečkem od dětí
dětem. Nechybí ani výlet za vánočními
trhy a promítání pohádky.
Mimo turistické oddíly organi
zujeme také oddíly horolezecké. Pro
děti se zájmem o tento druh sportu
jsme vybudovali horolezeckou stěnu,
boulder, kde pravidelně pilně trénu
jeme. Rádi bychom pozvali nejen děti
z horolezeckých oddílů, ale všechny
dětské příznivce, aby si přišli v novém
roce v sobotu 8. ledna vyzkoušet malý
dětský horolezecký boulderový závod,
který se bude konat u nás v základně
v ulici Vltavská 751. Všechny srdečně
zveme, přihlásit se můžete na našich
stránkách www.upirci.cz v kalendáři
akcí anebo na e-mailu jirka@upirci.cz.

rantišek Jan Kroiher se narodil
před 150 lety 2. prosince 1871
v Rojšíně u Českého Krumlova.
Působil jako kněz na jihočeském ven
kově a patřil k předním stoupencům
reforem v římskokatolické církvi.
Nadto byl činovníkem centrálních
peněžních organizací a senátorem
agrární strany.
Věhlas si získal jako pohotový a vtip
ný publicista a řečník. Byl také štědrým
mecenášem. Uveďme i to, že pohřbíval
své přátele J. Š. Baara a A. Švehlu. Ze
mřel 15. června 1948 v Ledenicích na
Českobudějovicku, kde 34 let spravoval
farnost a kde mu byl roku 2018 odha
len pomník.
František Jan Kroiher patřil od
mládí k propagátorům spořitelních
a záložních spolků neboli kampeliček.
Angažoval se v jejich vedení tam, kde
jako kněz působil, a přes 30 let byl ná
městkem Ústřední jednoty hospodář
ských družstev v Praze, jež dohlížela
na tisíce družstev včetně kampeliček.
Kampeličky nabízely snadnou dostup
nost finančních služeb na venkově
(ukládání peněz, půjčování na levný
úvěr), čímž usnadňovaly lidem nákupy
techniky, surovin a dobytka nebo
přestavby domků. Právě kampelička

je pomyslná spojnice kněze a senátora
Kroihera s Libčicemi.
Libčická kampelička, založená 1905,
úřadovala postupně na několika mís
tech včetně fary a hostince. Roku 1934
koupila dům čp. 91, který nechala adap
tovat ke svým potřebám. V souvislosti
s třicátým výročím založení se funkcio
náři kampeličky rozhodli pojmenovat
toto sídlo jako Kroiherův dům.
Přesné důvody odkrývá kniha zá
pisů z valných hromad: „Po zásluze za
veřejnou všeobecnou činnost druž
stevní hlavně v oboru lidového peněž
nictví na venkově, kterou neúnavně
vede děkan v Ledenicích a senátor náš
F. J. Kroiher rozhodli se pojmenovati
náš nový stánek domem Kroiherovým,
kde v jeho šlépějích má býti pokračo
váno.“
Jubilejní slavnost se konala v neděli
18. srpna 1935. Začala mší svatou slou
ženou páterem Kroiherem v kostele sv.
Bartoloměje. Od deseti hodin proběhlo
slavnostní otevření domu. Odpoledne
F. J. Kroiher promluvil u pomníku pad
lých v Letkách, následně se účastníci
akce vydali zpět do Libčic. Bylo možné
zakoupit si výroční ročenku kampelič
ky nebo pamětní odznáček a zhlédnout
ve škole výstavu místních spolků.

Obálka knihy z roku 2017
o F. J. Kroiherovi s jeho portrétem.

Podobné slavnosti pořádaly kampelič
ky v celé republice. Málokde však došlo
k pojmenování jejich sídel Kroiherovým
jménem, většinou se tam objevovaly
prosté nápisy „kampelička“. Víme, že
stejné pocty se F. J. Kroiherovi dostalo
vedle Libčic pouze v Souticích (Benešov),
Vacově (Prachatice) a Vlastibořicích
(Liberec). Nápis „Kroiherův dům“ se však
do současnosti dochoval pouze v Souti
cích a v Libčicích. A to je s podivem.
Proč? Protože páter Kroiher byl
exponent agrární strany, které byla po
druhé světové válce dávána údajná vina
za okupaci země. Dále byl katolickým
knězem a propagátorem „čistého“
družstevnictví, což bylo nežádoucí za
socialismu připomínat. To vše dělá
z libčického domu čp. 91 svým způso
bem ojedinělé pamětní místo. n
Jiří Cukr, odborný rada
Státní okresní archiv České Budějovice

novinky z knihovny
Kouzelné čtení

Jo Nesbo

Catherine Riderová

Adventní
kalendář

Zachrání
doktor Proktor
Vánoce?

Vánoční
polibky

Nakladatelství
Albi 2021

Nakladatelství Kniha
Zlín 2017

Nakladatelství
COO BOO 2020

Jiří Kloubec, vedoucí oddílu

www.libcice.cz
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CENTRUM MALINA

Nadílka malinových akcí v prosinci

S

koncem roku se s radostí ohlíží
me na první měsíce naší činnosti
v prostorách Komunitního centra
fara Libčice. Jsme vděční libčickému
sboru ČCE za poskytnutí azylu pro naše
aktivity. A není jich málo. Nabízíme
15 pravidelných kroužků, z nichž většina
probíhá na faře. Jen cvičení rodičů s dět
mi se odehrává v sokolovně a pro kurz
Technomani jsme našli zázemí v klubov
ně hasičárny SDH Libčice, kterému za
prostory děkujeme.
Pravidelné akce nejsou jedinou
náplní naší činnosti. S radostí pro
děti a jejich hravé rodiče a prarodi
če připravujeme akce nepravidelné.
Bohužel epidemie nám ztěžuje jejich
pořádání, ale nevzdáváme to. Po
improvizovaném a vydařeném svátku
sv. Martina pro vás chystáme tyto
prosincové akce:

no
 d

1. do 24. 12. libčický adventní kalendář – každý den nový úkol pro děti
n4
 . 12. rodinné focení
s Honzou Brančem
n5
 . 12. mikulášská zase jinak –
stezka pro děti
ns
 bírka dárečků a přáníček pro seniory
nejen z Domova Alzheimer
v Roztokách
n t radiční nadílka dobrot
pro zvířátka v lese
Všechny chystané akce samozřejmě
proběhnou dle platných protiepide
mických opatření. Sledujte prosím tedy
náš web www.centrum-malina.cz pro
podrobnosti a případné změny. Děku
jeme, že jste s námi, a už teď se těšíme
na další společné akce, které pro vás
chystáme v roce 2022. n

P

lunce už nevychází, tma je skoro
„o polednách“. A člověk se právě
tak cítí. Čas od času se nad námi
stahují mraky. Stahují se mraky..., to ale
znamená obrazně ještě i něco jiného,
ne? Že zase hrozí, že to s námi „zase“
špatně dopadne. Tak se kdysi v Evropě
stahovaly mraky před válkou. Nebo
přišla neúroda. V posledních měsících
se stahují mraky obav z pandemie.
Nečekali jsme takové opakování.
Co bude? Neztratíme někoho z blíz
kých? Nerozpadne se naše zdravotnic
tví? Nerozvrátí se ekonomický systém?
A co jinde? Nepřijde pak na běloruské
hranice stokrát víc utečenců? A ustojí to
velké rozkývání naše mladá demokra
cie… nebo ta světová? Co by bylo, kdyby
na tomto poli – zase obrazné vyjádře
ní – došlo – a další obrazné vyjádření
– k zemětřesení? Možná by nás na čas
zahalila tma. Temnota. Slunce by přece
jen vycházelo. Ale jako by bylo mrtvé.
Roku 586 před Kristem se něco tako
vého stalo. Babylonská vojska srovnala
se zemí Jeruzalém, rozvalila hradby, aby
nešly obnovit, chrám, kde byl Hospo
din uprostřed svého lidu, vyrabovaný,
potupený a srovnaný se zemí. Elity lidu
odvlečeny do Babylonie do zajetí, král
chycen na útěku, jeho budoucnost –
dva prince, v Babyloně sťali před jeho
očima a pak ho oslepili a v řetězech
vrhli do kobky, kde po několika letech
umírá. Tma. A nejhorší – svůj lid opus
til Bůh. A naděje. Padesát let.
Padesát let se Izraelité v zajetí ptali:
Proč nás opustil? Proč mlčí? Proč je
místo něj... jen prázdno? A... je vůbec
Bůh?! Skoro mě zamrazilo, jak se to
v něčem podobá naší době.
Po padesáti nejtemnějších letech
Persie porazila Babyloňany a krajinou
letí poslové a jejich trubky vřeští a vy
hlašují na všech náměstích naprosto
skvělou a nečekanou zprávu – eu-an
gelion: Můžete se vrátit domů! Váš Bůh
promluvil! Hospodin se k tobě vrací,
izraelský človíčku – vrací se na Sion, na

Pozvání
na vánoční
koncert

kterou divákům promítneme 11. 12. od
18 hodin se Štěpánem Kozubem a Jaku
bem Štáfkem, vytvořil režisér Andy Fehu
originální youtuberskou komedii, jakou
jste rozhodně ještě neviděli. S hutným
dramatem Atlas ptáků v sobotu 11. 12. od
20 hodin se na plátna českých kin vrací
Miroslav Donutil. Podrobnosti najdete
na webu www.libcickekrizovatky.cz,
na plakátech a sociálních sítích či v mo
bilním rozhlasu. n
Jaroslav Richter, organizátor

Ilona Ptáčková
za Libčický občanský spolek LOS

Julie Menšík Čákiová,
předsedkyně spolku

Uvádíme klasiku i novinky

P

ČAS SVÁTEČNÍ

o dvou letech pro vás opět
Libčický občanský spolek
LOS ve spolupráci s pěvec
kým sborem Scandula a sólisty
připravuje oblíbené provedení Čes
ké mše vánoční Jakuba Jana Ryby,
které by mělo proběhnout poslední
adventní neděli 19. 12. 2021 od
17.30 hodin v evangelickém kostele.
Jelikož uzávěrka Libčických novin
je v čase, kdy nám narůstají čísla
onemocnění covidem a nevíme,
jaká opatření budou platná koncem
prosince, sledujte prosím aktuální
informace na webech, fb a plakátova
cích plochách, kde o aktuálním stavu
budeme informovat.
Pokud se podaří za necelý měsíc
covidovou situaci alespoň trochu
stabilizovat, budeme se těšit na vy
stoupení pěveckého sboru Scandula
se sbormistrem Janem Šindelářem,
na varhany zahraje Pavel Loukota,
zpívat budou sólisté Alžběta Měko
tová – soprán, Kamila Procházková
– alt, Petr Jedelský – tenor a Miro
slav Jirák – bas. Komorní orchestr
bude řídit Luboš Harazin. Pokud
nebude provedení mše možné,
bude na webu libcickekrizovatky.cz
možné zhlédnout záznam z let
minulých. n

KINO KOTELNA

o listopadovém promítání na
evangelické faře, kde novinář
Tomáš Etzler představil svůj do
kument Nebe, se kino vrací do Kotelny.
V prosinci opět uvedeme film pro děti
v pátek 10. 12. od 18 hodin, proslulého
E.T. Mimozemšťana. Na něj navážou
tři nové české snímky. Marťanské lodě
také v pátek 10. 12. od 20 hodin jsou
romancí ze současného Brna v hlavních
rolích s Eliškou Křenkovou a hudební
kem Martinem Kyšperským. Ve filmu
Shoky & Morthy: Poslední velká akce,

HUDBA

Zve vás Libčický občanský spolek LOS
Akce se koná za finanční podpory
města Libčice nad Vltavou
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Advent…,
ale co to vlastně je?

S

tu svatou skálu uprostřed Jeruzaléma –
a SÁM PŘICHÁZÍ! Ad-venit.
Tam se poprvé spolu objevila slova
evangelium a advent. Evangelium
o adventu. To je: pře-skvělá zpráva
o příchodu Páně. Ve tmě, v temnotě,
nejhlubší pochybnosti – najednou jeho
jiskřivé a provokativní světlo, jeho
slovo a naděje!
Kterým nejvíc rozumí ten, kdo je
nejvíc na dně, ten, kdo je nejvíc, nejvíc
potřebuje. Kdo se i dnes ztratí v noci
v lese nebo někde v podsvětí, toho nejvíc
potěší jakákoliv jiskřička. Jakékoliv světél
ko. Protože v něm je naděje. A ta ho i v té
tmě naplní obrovskou vnitřní radostí.
I kdybychom vůbec nechápali, co
to znamená pro náš svět, naprosto
přesně rozumíme tomu, co znamená
sebemenší jiskřička naděje pro ma
minku s umírajícím děťátkem ve tmě
a beznaději v Bělověžském pralese na
bělorusko-polské hranici. Co znamená
pro maminku v ukrajinské nemocnici,
která přidržuje svému miminku na ču
máčku nepadnoucí kyslíkovou masku.
Ona víc než kdo jiný potřebuje slyšet,
že její maličké bude zase moci dýchat.
A do třetice: kdo víc než maminka,
která své nemanželské děťátko poro
dila ve tmě na slámě mezi dobytkem,
protože ji jako vyvrhele – těhotná před
svatbou?! – slušní lidé nikde nepřijali
do domu… Jak toužebně si přeje slyšet,
že její synáček... Tam jsme uslyšeli i my
ostatní, že to v té bídě přichází náš Pán!
Dominus ad-venit.
Jiskřička obrovské naděje... Ne, tam
v Betlémě ještě nebylo obrovské světlo
a neměli svatozáře, jak jsme si to ze
samé radosti zvykli malovat. Prostě jako
obrazné obrázky toho, co je tak podstat
né, co je tak veliké a úžasné a úchvatné,
že nám na to rozum ani slova prostě
nestačí. Nevadí, že nechápeme, co to
znamená pro celý svět. Ono to totiž
vůbec, vůbec není k pochopení! n

Plný přehled bohoslužeb
o Vánocích 2021 Římskokatolické
farnosti Roztoky (Roztoky, Levý
Hradec, Libčice, Tursko, Únětice,
Noutonice, Budeč) najdete na
www.farnostroztoky.cz n

Tomáš Cejp,
farář Českobratrské církve evangelické

Prokop Šatava,
Římskokatolická farnost Roztoky

FOTO: REDAKCE
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST

Bohoslužby
o Vánocích

R

ádi bychom vás informovali
o programu bohoslužeb
v kostele sv. Bartoloměje
Římskokatolické farnosti Roztoky.
Adventní varhanní koncert
proběhne v sobotu 18. prosince
v 17.30 hodin.
Jesličky budou přístupné v sobotu
25. prosince od 16 do 17.30 hodin,
v neděli 26. prosince od 16 do
17.30 hodin a v neděli 2. ledna
od 16 do 17.30 hodin.
PROGRAM BOHOSLUŽEB
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
n I V. neděle adventní
Neděle 19.12. v 17.30
nS
 lavnost

Narození Páně
Sobota 25.12. v 15.00

nS
 vátek

Svaté rodiny
Neděle 26.12. v 17.30

nS
 lavnost

Zjevení Páně
Neděle 2. 1. v 17.30

nS
 lavnost

Křtu Páně
Neděle 9. 1. v 17.30

www.libcice.cz
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Ring volný

FOTO: ANDREA HOFFMAN NEČASOVÁ

M

Tvořivý sobotní program pro děti a rodiče proběhne 11. prosince od 14 hodin.

PRO RODINY

Sobota v Uhelném mlýně
SRDEČNĚ VÁS ZVEME V SOBOTU
11. PROSINCE DO UHELNÉHO
MLÝNA V AREÁLU ŠROUBÁREN NA
TVOŘIVÝ SOBOTNÍ PROGRAM PRO
DĚTI A RODIČE Z LIBČIC A OKOLÍ.

C

elý Areál šroubáren je význam
ným pokladem, na který mohou
být Libčice pyšné, a i když sláva
libčické šroubárny už zašla, něco nové
ho zde ožilo. Galerie Arto.to se nachází
v bývalém uhelném mlýně a do konce
prosince představuje výstavu obrazů
Petra Veselého: Závěsy. Téma vrstev,
předmětnosti, obyčejnosti a současně
posvátnosti, které prostupuje výstavou,
se prolíná s industriálním prostředím.
Stejně jako jsou vrstvy myšlenek, barev
a předchozích verzí na obrazech Petra
Veselého, tak má historické a význa
mové vrstvy i celý areál, a (nejen) tím
vzniká jeho duch, který je zkrátka cítit.
Byla by škoda nevyužít toho, co
takové místo nabízí. Proto zveme ro
diny s dětmi z Libčic a okolí na sobotu
v Uhelném mlýně – v rámci programu
si společně projdeme architekturou

i výstavou a menší děti se budou moct
zabavit například stavěním obřího
komínu s vodojemem z naší dřevěné
stavebnice v prostoru kotelny.
Vydejte se, rodiče i děti, v sobotu
11. prosince do Uhelného mlýna
poznat historii šroubáren, načechrat si
obzory na výstavě, tvořit a vypít si kávu
se sousedy! n
Anna Roubalová, Galerie arto.to

PROGRAM:
nK
 omentovaná

procházka po areálu
za historií a architekturou
nK
 omentovaná prohlídka výstavy
obrazů Petra Veselého: Závěsy
nD
 ílna pro děti v kotelně
Sraz v areálu šroubáren v Libčicích
nad Vltavou před bývalým uhelným
mlýnem ve 14 hodin.
Cena prohlídky: dospělý 100 Kč,
děti do 3 let zdarma,
od 3 do 18 let 50 Kč
Respekt, rozestupy,
respirátory, ale radost!
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ohlo by se zdát, že příz
nivci kožených rukavic se
uzavřeli v libčické soko
lovně. Je pravda, že hezkou řádku
let v Libčicích nezaznělo „ring
volný“. Na veřejnosti jste boxery
mohli vidět jen v rámci sportov
ních dnů. Od našeho posledního
pořádání oblastního kola boxu
došlo k zásadní obměně členů bo
xerského oddílu libčického Sokola,
a když naši boxeři konečně mohli
znovu zasáhnout do bojů, dostali
jsme opakovanou stopku kvůli
restrikcím v důsledku epidemie.
Po otevření tělocvičen a následné
přípravě si naši borci zaboxovali kon
cem srpna na „Ondřejovské rukavici“
a počátkem října v oblastním kole
Středočeské oblasti boxu v Dřetovi
cích. V utkáních dosáhli střídavých
výsledků, chuť postavit se znovu do
ringu je rozhodně neopustila.
Postavit do ringu se teď můžeme
i v rámci tréninků. Od prosince
1997, kdy jsme obnovili činnost
boxerského oddílu, máme konečně
svůj vlastní, byť podlahový boxerský
ring. Peníze na jeho zakoupení jsme
získali od města a naší domovské
tělocvičné jednoty. Děkujeme.
Naše boxery i nový ring bychom
vám chtěli představit. Původně jsme
plánovali uspořádat veřejný sparing
v sobotu 18. prosince, ale s ohledem
na vývoj epidemie jsme ho zrušili. Ke
zrušení jsme přistoupili v zájmu do
držení protikoronavirových opatření
v oblasti sportu a veřejných akcí. Naše
ukázky měly být inspirací pro rozšíře
ní našich řad o nové členy, kteří by si
své tělo chtěli potrápit nezávazně.
Blíží se konec roku, využíváme
této příležitosti a čtenářům Lib
čických novin i všem občanům
přejeme klidné prožití vánočních
svátků a do roku 2022 zdraví, štěstí,
spoustu milého, příjemného a jen
samá pozitiva. Na viděnou v libčic
ké sokolovně! n

František Novotný,
BC NOVO Libčice nad Vltavou

kalendář akcí
ST–PÁ 1.–24. 12.

PRO DĚTI

Libčický adventní kalendář

Centrum Malina připravilo 24 úkolů,
aby si děti zkrátily čekání na Ježíška.
Každý den v 10 hodin vás na vratech
čeká nový úkol.
Komunitní centrum Fara Libčice

NE 5. 12. 15.00

PRO DĚTI

Mikulášská zase jinak

SO 11. 12. 18.00

FILM

Shoky & Morthy:
Poslední velká akce

Jedinou šancí, jak si napravit
youtuberskou pověst, je společný plán
na „poslední velkou akci“.
Kino Kotelna

SO 11. 12. 20.00

FILM

NE 19. 12. 17.30

HUDBA

Česká mše vánoční

Libčický občanský spolek LOS,
pěvecký sbor Scandula a sólisté
připravili oblíbené provedení České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Evangelický kostel

PÁ 24. 12. 15:30

PRO RODINY

Štědrovečerní nešpory

Atlas ptáků

Nezoufejte, mikulášská bude!
Bližší info a rezervace balíčku
na www.centrum-malina.cz.

Kriminální drama ze současnosti se
silným prvkem komiky a skryté ironie.
Kino Kotelna

Adventní a vánoční písně v podání
libčického pěveckého sboru Scandula.
Evangelický kostel

PÁ 10. 12. 18.00

ÚT 14. 12. 11.00

SO 25. A 31. 12. 20.00

FILM

E.T. Mimozemšťan

PORADNA

HUDBA

Dluhové poradenství
MILOSTIVÉ LÉTO

Disco

SO 18. 12. 15.00

Vánoční a silvestrovská diskotéka,
hraje DJ PEPINO.
Plovárna

Nezisková organizace Člověk v tísni
poskytuje zdarma službu pomoci
s oddlužením. V případě zájmu volejte
777 787 945.
Komunitní centrum Fara Libčice
VÝSTAVA

Komentovaná prohlídka
Osamělý kluk se spřátelí s roztomilým
mimozemšťanem, který uvízl na Zemi.
Kino Kotelna

PÁ 10. 12. 20.00

SO 1. 1. 2022

18.00

Novoroční ohňostroj

FILM

Marťanské lodě

Vyléčí vesmírná láska všechny
bolesti? Romantické drama ze
současného Brna.
Kino Kotelna

SO 11. 12. 9.30

SPORT

Vánoční turnaj

TJ Sokol Libčice pořádá 22. turnaj
ve stolním tenise pro veřejnost
z řad dospělých hobby hráčů, mužů
i žen. Pro bližší informace volejte
777 220 711.
Sokolovna

SO 11.12. 14.00

Kurátorka Vendula Fremlová vás
provede úspěšnou výstavou obrazů
Petra Veselého, Závěsy v galerii Arto.to.
Uhelný mlýn

SO 18. 12. 16.00

HUDBA

Adventní zpívání

Krátké pásmo koled s vokálně
instrumentálním souborem Senza
Nome vedeným Kateřinou Judovou.
Uhelný mlýn

PRO RODINY

Sobota v Uhelném mlýně

Odpolední program pro rodiny s dětmi
zahrnuje komentovanou prohlídku
výstavy, procházku po areálu za
historií a architekturou, dílnu pro děti.
Kotelna, Uhelný mlýn

SO 18. 12. 17.30

HUDBA

Varhanní koncert

Římskokatolická farnost Roztoky vás
při příležitosti dokončení rekonstrukce
varhan zve na adventní koncert.
Kostel sv. Bartoloměje

Město Libčice vás zve na tradiční
novoroční ohňostroj na náplavce.
Libčická náplavka

SO 8. 1. 2022

PRO DĚTI

Horolezecký-boulderový
závod

Přátelé přírody Upírci zvou dětské
příznivce vyzkoušet si novou
horolezeckou stěnu.
Vltavská 751
Konání akcí a účast podléhají aktuálním
opatřením podle epidemické situace.

www.libcice.cz
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INZERCE

AUTOMATICKÉ ZÁVLAHY
Tomáš Matoušek & Martin Zabranský
Tel: 608 327 421, 602 250 498
WWW.STROMECKYVANOCNI.CZ

Vás srdečně zve na již tradiční

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Z VLASTNÍ PLANTÁŽE

který se uskuteční od 27.11. do 23.12.2021 *

Nabízíme: borovice lesní, borovice černá, smrk ztepilý, smrk pichlavý /stříbrný/,
jedle normandská, smrk pichlavý v kontejneru, jmelí.

Prodejní místo: K Erzu 98, Tursko
Prodejní doba: Po  Pá: 10.0018.00
So  Ne: 10.0017.00
Po dohodě s městským úřadem zajišťujeme dopravu
zakoupených stromků pro obyvatele Libčic ZDARMA !

Akce:
jedle od

390 Kč *

Info na: www.stromeckyvanocni.cz Tel: 602250498, 608327421
Těšíme se na setkání s Vámi Martin Zabranský a Tomáš Matoušek
* platí do vyprodání zásob
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