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SERVIS

informace
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 7. 5. 8.00–12.00
n K
 e Studánkám
n P
 od Saharou
(parkoviště u bytového
domu 685-687)
n K
 ralupská
n T
 ržní / Nerudova
n L
 etecké náměstí

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
PONDĚLÍ 9. 5., 23. 5. a 6. 6.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v pondělí lichý týden.

TERMÍN MOBILNÍHO
SVOZU NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
ÚTERÝ 21. 6.
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)

KLUB SENIORŮ –
CESTOVATELÉ

Informace o výletech, které pořádá
Klub seniorů – cestovatelů, na něž
zveme i ostatní seniory:
n 5
 . 5. hrad Kost a Turnov
n 1
 9. 5. Náměšť nad Oslavou
n 2
 . 6. Chrudim a Choltice
n 2
 3. 6.	Vrchlabí a Špindlerův Mlýn
n 1
 . 9. Třebíč a Jihlava
Přihlášky a informace získáte
na čísle 725 865 826
(Jana Janovská – vedoucí zájezdů)

DEN VÍTĚZSTVÍ

Představitelé města uctí památku
padlých a umučených během
druhé světové války v pátek
6. května v 10 hodin u pomníku na
náměstí Svobody
a na evangelickém hřbitově.

ÚVODNÍ SLOVO 3

kalendář
ST 4. 5. 18.00

PÁ 13. 5. 18.00

PROHLÍDKA

Den otevřených dveří

FILM PRO DĚTI

Yakari – Velké dobrodružství

Město instaluje nový filtrační systém
ve velkém bazénu a zve občany na
prohlídku biologického čištění vody.
Plovárna

Animovaný film podle slavného
komiksu pro nejmenší i celou rodinu.
Kino Kotelna

ČT 5. 5. 18.00

Vyšehrad: Fylm

HUDBA

Základní umělecká škola Libčice nad
Vltavou vás zve na koncert.
Sál ZUŠ
HUDBA

Country Majáles 2022

Libčický

Country Majáles
2022

7. 5. 2022 od 14 hod.

v přírodním areálu

Libčického koupaliště.

 MÁSLOVICKÉ DRNKAČKY  RANDAL BAND
Kapela
RumtorádBRNKAČKY
vás zvenaRUMTORÁDI
tradiční
 CHVATĚRUBSKÉ
libčický
Máslovické
 3 Kmajáles,
KRALUPSKÝzahrají
KYTAROVÝ
KVARTET
 HLUCHAVKY
 PRORADOST
drnkačky,
Randal
band, Chvatěrubské

CHEYNOW
BAND kytarový
brnkačky, 3K Kralupský
V přestávkách zahrají Pepíci.
kvartet,
Hluchavky,
Proradost, CheyFestival moderuje
Hannah Bártíková.
now band a další.
Za přispění města Libčice nad Vltavou
Plovárna Marel s.r.o., Screws & Wire Libčice a.s.

SO 7. 5.

PÁ 13. 5. 20.00

Jak třídíme odpad 

str. 5

Časový plán ÚP 

str. 6

Aktuality ZŠ 

str. 9

150 let Šroubárny 
Libčice pro Ukrajinu 

FILM

str. 10–11
str. 12

Nezničitelný Lavi se valí do Libčic.
Kino Kotelna

Veřejný koncert

SO 7. 5. 14.00

Vážení spoluobčané,

z obsahu

Interglobal DUO, s.r.o.
VstupnéPROdobrovolné
- na struny.
17.00
RODINY
 Těšíme se na Vás Rumtorádi

Workshop Family Cirkus

Centrum Malina vás zve na kurz
rodinné akrobacie s Robertem
Jančem a Cécile da Costa.
Komunitní centrum Fara Libčice

SO 14. 5., a 28. 5. 9.00

SO 14. 5. 20.00

FILM

Drive My Car

Světový hit podle povídky Haruki
Murakamiho i v našem kině.
Kino Kotelna

NE 15. 5. 16.00

VERNISÁŽ

Minjan

Fotografie Dana Zollmanna umožní
pohled do života antverpské
židovské čtvrti.
Galerie Arto.to Uhelný mlýn

Oprava varhan 

str. 14–15

Kino Kotelna 

str. 17

13. ročník sborového
festivalu. Více o programu najdete
na www.scandula.cz
ZUŠ a Zahrada evangelické farnosti

Nová výstava 

str. 16

Florbal 

str. 18

Stolní tenis 

str. 19

NE 22. 5. 13.00

Fotbal 

str. 19

ČT 19. a 26. 5. 18.00

HUDBA

Absolventský koncert

Základní umělecká
škola Libčice nad Vltavou vás zve na
koncert.
Sál ZUŠ

SO 21. 5. 14.30

HUDBA

Otevřená zahrada

PRO DĚTI

pátý měsíc roku, který se v cizích
jazycích nejčastěji jmenuje May, Mai,
Máj atp., má své jméno odvozeno
z latinského Maius, což bylo pojmenování měsíce podle mytologické bohyně
Maia. Český název květen vytvořil
český filolog Josef Jungmann v roce
1805. Pro většinu z nás je květen spojen s prací na zahradě a lze se věnovat
i stavební činnosti. Nejinak tomu je
i v našem městě. S příchodem teplých
dní jsme se pustili do jarního úklidu
města. Vybudovali jsme nový vycházkový okruh v Letkách na Moráňských
skalách. Důležitou investicí je revitalizace libčické náplavky. Dle našeho
průzkumu je změna využití náplavky
nejenom veřejností sledována, ale
zároveň vyžadována. Nyní probíhá
architektonická soutěž, jejíž výsledky
budou známy začátkem června. Je to
samozřejmě „běh na dlouhou trať“,
z tohoto důvodu jsme zde doplnili
městský mobiliář (odpadkové koše, stoly a lavičky, griloviště, vstup do vody
pro otužilce). Kvalitativní změna čištění vody v libčickém koupališti se blíží
do finále. V souvislosti s touto investicí
města bylo provedeno i statické zajištění západní stěny velkého bazénu.
Na školy nezapomínáme. V základní
škole probíhají plánované úpravy školní
kuchyně a rekonstrukce tříd. Zpracovali
jsme studii rozšíření mateřské školy a je

na rozhodnutí rady města a zastupitelstva, jaká alternativa bude realizována.
Mám radost, že občané našeho
města jednali s velkou mírou pochopení jak v době pandemie, tak v době
uprchlické krize v důsledku ruské
agrese na Ukrajinu. Město se k problému postavilo a nutné výdaje zaplatilo.
Děkuji jménem města všem, kteří jsou
v pomoci uprchlíkům aktivní. Děkuji
jak TJ Sokol, tak Evangelické farnosti
za vedení jazykových kurzů pro ukrajinskou mládež.
Těší mne vaše podpora při rozvoji
města a přeji vám hezké jarní dny. n
Pavel Bartoš, starosta

TRH

Farmářské trhy

LIBČICKÉ NOVINY / číslo 5/2022 / periodický tisk územně samosprávného celku

Trh s možností nakoupit si čerstvé
kvalitní potraviny a potkat se s přáteli
Areál TJ Sokol

Evidenční číslo
MK ČR E 12222

SO 7. a 21. 5. 17.00

Místo vydávání
Libčice nad Vltavou

SPORT

Fotbalový zápas
Utkání na domácím hřišti AFK Libčice
proti FK Slavoj Stará Boleslav (7. 5.)
a proti TJ Sokol Chotětov (21. 5.).
Hřiště Letky

Pohádkový les

Zábavné putování Chýnovským
hájem s oblíbenými pohádkovými
postavičkami, doprovodný program.
Ulice Lesní

Vydává
Město Libčice nad Vltavou
Náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou
IČ: 00241407, DIČ: CZ00241407
www.libcice.cz
podatelna@libcice.cz
Vychází 12x ročně
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Výkonná redaktorka:
Kateřina Hrachovcová,
e-mail: libcicke.noviny@libcice.cz
Redakční rada:
Jaroslav Richter, Vladimír Kliment,
Michal Kuchta, Jakub Šíma, Šárka Havelková

Zdarma pro obyvatele města.
Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně
upravovat, případě krátit. Zveřejněné
příspěvky nevyjadřují názory redakce
a komise pro média (redakční rady).

Jazyková korektorka: Irena Hlinková

Autorkou článků s podpisovou zkratkou red
je Kateřina Hrachovcová.

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Květnové číslo vyšlo 28. dubna 2022.

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 16. května,
pro příjem inzerce do 9. května 2022.

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: David Landgraf
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Body z jednání rady a zastupitelstva města
RADA MĚSTA 30. 3.
Určuje termíny jednání, a to 20. 4.
a 4. 5. 2022.
n

Souhlasí s prodloužením ubytovací
smlouvy do 30. 6. 2022.
n

Souhlasí s textem zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele:
Oprava povrchu komunikace Saharská včetně odvodnění v Libčicích nad
Vltavou.
n

Schvaluje účetní závěrku ZŠ Karla
Hašlera Libčice nad Vltavou za rok
2021 a rozdělení kladného hospodářského výsledku ve výši 276 tisíc korun
na fond odměn 221 tisíc korun
a 55 tisíc korun rezervní fond.
n

Schvaluje účetní závěrku MŠ Libčice
nad Vltavou za rok 2021 a rozdělení
kladného hospodářského výsledku ve
výši 157 tisíc korun na fond odměn
57 tisíc korun a 100 tisíc korun rezervní fond.
n

Schvaluje účetní závěrku ZUŠ Libčice
nad Vltavou za rok 2021 a rozdělení
kladného hospodářského výsledku ve
výši 67 tisíc korun na fond odměn
53 tisíc korun a 14 tisíc korun rezervní
fond.
n

Souhlasí s konáním 25. jednání ZM
13. dubna v 18 hodin v obřadní síni
MěÚ s navrženým programem.
n

n Doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města a závěrečný
účet města za rok 2021 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
města provedeného krajským úřadem
bez výhrad.

Doporučuje ZM schválit účetní
závěrku města za rok 2021 včetně
hospodářského výsledku za rok 2021 ve
výši 10 388 900 korun.

Bere na vědomí studii rozšíření MŠ
a souhlasí s variantou formou nástavby na stávajícím objektu a přestavby
nebytových prostor v čp. 735 (výrobna
knedlíků) a souhlasí s vypracováním
projektové dokumentace s využitím
Oranžového hřiště a propojením obou
areálů. Dále pověřuje starostu jednáním s ČEZ o vybudování nového
Oranžového hřiště.
n

Souhlasí s úhradou částky 309 590 korun za havárii Středočeským vodárnám, a. s., která bude vyplacena z rozpočtové položky Oprava kanalizace
a řádné napojení Stará Sahara.
n

n Předává ZM informaci místostarosty
o dotacích.

RADA MĚSTA 11. 4.
n Doporučuje ZM souhlasit s přijetím dotace od Středočeského kraje na
výkon pečovatelské služby ve výši
179 100 korun.
n Doporučuje ZM stanovit počet zastupitelů pro volební období 2022–2026
na 15.

Doporučuje ZM souhlasit se zrušením věcného břemene zákazu zcizení
a zadlužení pro oprávněného MěNV
Libčice nad Vltavou, které vzniklo v roce 1963 a váže se k pozemku
parc. č. 98 v katastru Chýnov.
n

Souhlasí s ukončením nájemní
smlouvy dohodou na náměstí Svobody 244 a uzavřením nájemní smlouvy
na dobu neurčitou na byt 1+1 v ulici
Letecká 757.
Doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 3/2022 města Libčice nad
Vltavou s celkovými výdaji a příjmy ve
výši 137 253 500 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2021.
n

Schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města 2021 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání provedeného krajským úřadem bez výhrad.
n

n Schvaluje účetní závěrku města 2021
včetně hospodářského výsledku 2021
ve výši 10 388 900 korun.
n Schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2022 města s celkovými výdaji a příjmy 137 253 500 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2021.
n Bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 30. 3. 2022.

Bere na vědomí informaci místostarosty o dotacích.
n

Bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 4. 4. 2022.
n

Souhlasí s přijetím dotace od středočeského kraje na výkon pečovatelské
služby ve výši 179 100 korun.
n

n Stanovuje počet zastupitelů pro volební období 2022–2026 na 15.
n Souhlasí se zrušením věcného břemene z roku 1963 a váže se k pozemku
v katastru Chýnov.
n Bere na vědomí zprávu přítomných zastupitelů a občanů přednesenou ohledně
pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. n red

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

JAK TŘÍDÍME ODPAD

n

n

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 13. 4.

CHCETE KOMPLEXNÍ
A RYCHLÉ
INFORMACE
O DĚNÍ VE MĚSTĚ?
Stáhněte si aplikaci
nebo se registrujte na
libcice.munipolis.cz/
registrace
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Město si velmi cení zodpovědného přístupu
občanů, kterým není lhostejné životní prostředí a pravidelně třídí odpad, který může
být následně recyklován. Za první čtvrtletí
roku 2022 bylo v Libčicích vyprodukováno
celkem více než 253 tun odpadu, z toho
téměř 97 tun bude znovu zpracováno
(recyklováno). To je dobrá zpráva nejen pro
správu města, ale i pro samotné občany,
protože s množstvím vytříděného odpadu
se snižuje i cena za likvidaci komunálního
odpadu, a tudíž město prozatím nemusí zvyšovat poplatky, přestože ceny za likvidaci na
skládkách neustále narůstají. n red

ODPADY

Recyklujete a tím chráníte
životní prostředí

D

íky svým obyvatelům se Libčice
nad Vltavou mohou za rok
2021 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci celkem o hmotnosti 4,59 t.
Na každého obyvatele tak připadá
1,32 kg vysloužilých spotřebičů. Tím
byla snížena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově
omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Přesný přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě
dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že za rok 2021 došlo
k úspoře produkce CO2 o 53,95 tuny.
Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? Celých 21 stromů. Dále
nebylo nutné vytěžit 2 688 litrů ropy.
Představte si, že toto množství pokryje spotřebu pohonných hmot auta
například z Prahy do Brna po dálnici
D1, a to 101krát. Došlo také k úspoře
27 671 kWh energie. Asi stejné množství, které odpovídá 27 672 cyklům
myčky nádobí. Podařilo se i recyklovat

OBEC LIBČICE NAD VLTAVOU
2021

4 585

53,95

21

2 688,03

27 672

2 639,62

93,01

109

16 535

112,88
7 526

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

22.03.2022

2 640 kg železa. Z tohoto množství
recyklovaného železa lze vyrobit až
109 nových praček bez nutnosti těžby
železné rudy. Recyklací odevzdaných
spotřebičů se podařilo získat 93 kg
mědi, což by postačilo pro ražbu
16 535 1€ mincí nebo 113 kg hliníku,
ze kterého by se vyrobilo 7 526 plechovek o objemu 0,33 l. n

Od 25. března do 22. dubna probíhala anketa mezi občany města,
která měla za cíl ověřit zájem
zavedení nového a komfortnějšího
systému třídění odpadů. Občanům,
kteří bydlí v rodinném domě byla
nabídnuta možnost bezplatného
umístění popelnice na papír a plasty. O tuto službu projevilo zájem
222 občanů, přičemž elektronicky
na anketu odpovědělo 157 respondentů. Děkujeme za vaše zapojení
a o dalším postupu města vás
budeme informovat. n

Ukliďme Česko

Jaroslav Čermák, správa majetku

FOTO: ARCHIV LAGUNINO

13 450

Velké poděkování patří všem, kteří
první dubnovou sobotu dopoledne
vyrazili uklidit naše město a okolí.
Tato akce má v Libčicích již několikaletou tradici a je milé, že se této
aktivity drží i spolky, které organizují
volnočasové aktivity pro děti. n

20 520

Biologicky rozložitelný odpad

14 940
320

Kovové obaly

880

Oděvy

520
970

Objemný odpad
Nebezpečný odpad

101

27 671,10

Papír a lepenka

Pneumatiky

Město instaluje nový filtrační systém
ve velkém bazénu a zve občany
na den otevřených dveří, kde bude
představena stavba biologického
čištění vody. S novým systém filtrace
vody se mohou zájemci detailně
seznámit ve středu 4. května od
18 hodin. n

15 680

Sklo

Kompozitní obaly

Den otevřených dveří
na Plovárně

Anketa

Plasty

Jedlý olej a tuk

aktuality

27 430
1 480
640

Hodnoty jsou uvedeny v kilogramech
Zdroj: správa majetku města (uvedená data byla vygenerovaná z informačního systému RECOS)

Odstávka elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce oznamuje,
že ve čtvrtek 12. května od 7.30
do 16.00 bude přerušena dodávka
elektřiny v ulici Letecká. Detailní info
najdete na webu města. n

www.libcice.cz
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ÚZEMNÍ PLÁN

ZDRAVOTNÍ PÉČE

Časový plán
NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU Z POSLEDNÍHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VÁS INFORMUJEME O POSTUPU TVORBY NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU.
30. 4. 2022
pokyn pořizovatele č. 2
projektantovi pro vypracování návrhu ÚP Libčice
nad Vltavou
31. 8. 2022
odevzdání návrhu ÚP pro
veřejné řízení
1. 11. 2022
zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Libčice
nad Vltavou

31. 12. 2022
vypořádání stanovisek,
námitek a připomínek
k návrhu ÚP

31. 3. 2023
převzetí dokumentace ÚP
Libčice nad Vltavou pro
vydání ZM

15. 1. 2023
představení návrhu vypořádání námitek a připomínek ZM

15. 4. 2023
projednání a vydání ZM

16. 1. 2023
rozeslání návrhu vypořádání na dotčené orgány
a KÚ STČK

15. 4. 2023
vyhláška oznamující vydání nového územního plánu
Libčice nad Vltavou

5. 12. 2022
veřejné projednání návrhu
ÚP Libčice nad Vltavou

16. 2. 2023
termín na stanoviska
dotčených orgánů a KÚ
k návrhu vypořádání

1. 5. 2023
nabytí účinnosti nového
územního plánu Libčice
nad Vltavou

12.12. 2022
termín pro stanoviska,
námitky a připomínky
k návrhu ÚP

28. 2. 2023
pokyn pořizovatele pro
vypracování návrhu ÚP
pro vydání

2. 5. 2023
předání ÚP Libčice nad
Vltavou na SÚ, úřad ÚP
a KÚ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Slavnostního
obřadu
se zúčastnilo
9 mladých rodin

Ordinace nad
samoobsluhou

C

o se týká zajištění zdravotní
péče ve městě, mohu sdělit,
že projekce nové stomatologické a gynekologické ordinace
je v plném proudu. Obě budoucí
ordinace budou v 1. patře nad samoobsluhou na náměstí Svobody.
Zajímavý vývoj prodělala libčická
lékárna, kde je již třetí nájemce
během dvou let. Budeme doufat,
že vydrží. Komplikovanou cestou
prochází budování nového sociálně-zdravotnického zařízení RHG
Dr. Matouška v prostoru shromaždiště u koupaliště. RHG sice byla
úspěšná v odvolání u Středočeského kraje, ale aktuálně probíhá
soudní řízení RHG s občanem
města. Takže kdy se začne stavět,
není známo. n

V

sobotu 2. dubna mělo naše město příležitost poznat a současně
přivítat ty nejmenší občánky.
Obřadní síň byla plná, velkou událost
si nemohli nechat ujít i ostatní rodinní
příslušníci. Po obřadu mladé rodiny na
památku vyfotografoval David Land
graf. Dětem a rodičům přejeme, aby
se jim v našem městě dobře žilo a byli
zde velmi spokojení.

Pavel Bartoš, starosta

Moderní bezúdržbová
čistička odpadních vod
svépomocí i na klíč
rodinná firma Hellstein dodává nejúčinnější ekologickou technologii
na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let,
bezúdržbová čistička odpadních vod StmH proto patří mezi často
realizované řešení mezi stavebníky nejen na území české republiky.
měl zájem se o čističku odpadních vod jakkoliv starat.
Díky jednoduché konstrukci domovní čistírny STMH zvládne její instalaci každý
šikovný stavebník vlastními silami. Stačí
jen při montáži postupovat podle pokynů
výrobce. Pro zákazníky zprostředkujeme
také variantu tzv. čistička odpadních vod
na klíč. Nejen zajištění projektu a povolení,
financování bez navýšení, ale také stavební
práce a v neposlední řádě pravidelný servis
a servisní podporu.
Více na www.modernicistirna.cz
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STMH je jedinou technologií na českém
trhu, která pracuje na principu třístupňového čištění. Odpadní voda se postupně
recykluje ve dvou nádržích a pokaždé odlišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí
v jímce, kde se usadí pevná složka a vypaří se běžné čisticí prostředky. Poté voda
přeteče do dalších částí čističky a na řadu
přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví
nečistot.
Jinými slovy – pokud čistička odpadních
vod má zajištěnou stabilitu čištění, pro provozovatele čističky odpadních vod je zaručen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také

www.libcice.cz
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA HAŠLERA

Taneční představení
v Divadle Za plotem
jsme si užili

Co se dělo a co se chystá v naší škole

M

ohli jste zde spatřit
téměř celý taneční
obor od prvního
ročníku až po dospělé. Představení zahájily nejmladší
děti, které nám připomněly
zimu v choreografii Sněhová
peřina, a ukončily „dospělačky“, které svým úžasným
vystoupením Na divokém
Praha – ZÁPADĚ roztleskali
a rozesmáli celý sál. Potlesk
ale sklidily všechny skupiny
bez ohledu na věk či složení.
Nejdelším vystoupením
večera byla choreografie
více ročníků s názvem Jak
obarvit černobílo inspirovaná knížkou Malý princ.
Nápad na toto představení
jsme dostali již při online

výuce a pracovali jsme na
něm intenzivně od začátku
tohoto školního roku. Ale
protože každý ročník má
hodiny samozřejmě jindy,
bylo těžší vše pospojovat.
Celým vystoupením provází
postava Malého prince
a jeho kamarádky, jejich
představitelé Jiří Janda
a Eliška Tichánková museli
tedy chodit také na zkoušky
ostatních ročníků a všichni
jsme se setkali na několika
generálkách. Podle potlesku, který jsme sklidili, se
čas strávený na zkouškách
vyplatil. Už se těšíme, až
toto představení předvedeme v italském Porto San
Giorgio, kam se chystáme

FOTA: MAREK COUFAL

V PONDĚLÍ 28. BŘEZNA JSME JIŽ PODRUHÉ ZAVÍTALI
S TANEČNÍM OBOREM DO BOHNICKÉHO DIVADLA
ZA PLOTEM, ABYCHOM ZDE SVÝM RODIČŮM,
PRARODIČŮM I KAMARÁDŮM PŘEDVEDLI,
NA ČEM JSME V UPLYNULÉM ROCE PRACOVALI.

Po dvou letech jsme tančili před sálem plným diváků.

po covidové přestávce na
začátku června.
Já osobně jsem měla
možnost vyzkoušet si moderování, a i když jsem toho
neřekla moc, stále to byl neskutečný zážitek. Společně se
mnou také večerem provedli
Jirka, Eliška a Natka Belyušová. Eliška po vystoupení
vystihla pocity všech slovy:
„Představení bylo super.
I když před ním byl stres
a trošičku chaos, jak to bývá,
klidně bych si to dala ještě
jednou.“
Podobné pocity z toho
měli i mladší. „Velice se mi
to líbilo a příjemně jsem si
to užila, ať už jako tanečník,
nebo divák,“ Ema Hejnicová. „Bylo to zajímavé po
dvou letech s plným hledištěm, ale líbilo se mi to,“
Jakub Janda. Za všechny
mohu asi říct, že jsme si to
užili, a chtěla bych poděkovat nejen Lucce Charouzové,
která s námi vše nacvičila
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a připravila, ale i všem,
kdo přišli, protože po dvou
letech jsme zase tančili před
sálem plným diváků.
A pokud jste neměli čas
zavítat do Bohnic, můžete
se na nás přijít podívat
16. června na zahradní
slavnosti ZUŠ Libčice nad
Vltavou – anebo zavítat do
Itálie o týden dříve. n
Kateřina Vašicová,
žákyně tanečního oboru

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
LIBČICE
NAD VLTAVOU
VÁS ZVE:
5. 5. 2022
od 18:00 hodin
na Veřejný koncert
19. a 26. 5. 2022
od 18:00 hodin
na Absolventský
koncert

Z

ápis probíhal ve velmi
přátelském duchu,
předškoláci byli moc
šikovní a snaživí. Za odměnu si kromě balonku odnášeli výrobky od budoucích
spolužáků z vyšších ročníků.
VELIKONOČNÍ DÍLNY
Kromě zápisu proběhl
v měsíci dubnu také velikonoční projektový den
a velikonoční trhy. V pátek
8. dubna se jednotlivé třídy
vrhly na vyrábění, žákům
vznikaly pod rukama kraslice, velikonoční ozdoby
a dekorace, malované
perníčky a další věci. Následující den jsme přivítali
v areálu školy libčickou
veřejnost, kdy se výrobky

FOTO: ARCHIV ZŠ

DUBEN BYL V NAŠÍ ŠKOLE
VE ZNAMENÍ ZÁPISŮ
DO PRVNÍCH TŘÍD. VE
DNECH 6. A 7. DUBNA
(NEBO V DEN TERMÍNU
NÁHRADNÍHO ZÁPISU
DNE 12. 4. 2022) JSME
NA PŮDĚ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY PŘIVÍTALI ŘADU
BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ,
KTEŘÍ S VELIKOU SNAHOU
PLNILI ÚKOLY ZADÁVANÉ
PANÍMI UČITELKAMI
Z PRVNÍHO STUPNĚ.
Žáci prodávali vlastnoručně vyráběné velikonoční dekorace.

jednotlivých tříd nabízely
k prodeji. Zakoupit bylo
možné také lákavě vonící
mazance z dílny kuchařek
ze školní jídelny. Byla pro
nás velmi potěšující vysoká
návštěvnost trhů a rovněž
prostá skutečnost, že jsme
se mohli po dlouhé odmlce
znovu setkat s usměvavými
rodiči a přáteli školy.

a těšíme se na další úspěchy
v podobných soutěžích.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Abychom nezůstali jen
u toho, co bylo, tak bychom
rádi nastínili, co nás čeká.
V květnu má řada tříd v plánu různé aktivity a v červnu
bude žáky čekat dlouho
plánovaná škola v přírodě.
Konat se bude v termínu
11. až 18. června v resortu
Poslův Mlýn v Doksech.
Škola ji spolupořádá s agenturou Bezva parta a motivovaná bude tématem Divokého západu. Děti se stanou
pravými kovboji a vybudují

OLYMPIÁDY
Naši žáci se v březnu
a v dubnu účastnili také několika olympiád – z českého
jazyka a z matematiky. Všem
účastníkům moc děkujeme
za reprezentaci naší školy

si vlastní westernové městečko na prašné cestě divoké
krajiny. Čekají na ně tematické soutěže, vystoupení,
workshopy a také adrenalinové a neobvyklé aktivity
jako např. skákací boty nebo
zorbingové bubliny.
Do konce školního roku
nám ještě zbývá cca
2,5 měsíce a my věříme, že
než se rozejdeme na prázdniny, tak ještě zažijeme
společně mnoho věcí. Pokud
vás zajímá, co ve škole děláme, sledujte webové stránky
školy. n
Šárka Havelková,
za pedagogický sbor

novinky z knihovny
Timothy Snyder:

Nina Špitálníková:

Tomáš Etzler:

Obnova
národů

Svědectví
o životě
v KLDR

Novinářem
v Číně

Nakladatelství
Pant 2018

Nakladatelství
Myokard 2020

Nakladatelství
Vyšehrad 2022

www.libcice.cz
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SCREWS & WIRE LIBČICE, a. s.

Slavíme 150 let od založení společnosti a zahájení výroby šroubů

V

edení společnosti
SCREWS & WIRE
Libčice, a. s., srdečně
zve všechny bývalé a současné zaměstnance, vedení
firem, které sídlí v areálu
šroubárny, a představitele
města na den otevřených
dveří spojený s oslavou
150 let výroby šroubů.

HISTORIE
Výrobní areál Drátovny
a Šroubárny založil Pražský
spolek železných hutí v roce
1872 při železniční trati
Praha–Drážďany. Už v době
mezi světovými válkami firma
zaujímala velmi významné
místo v regionu. Po zestátnění v roce 1948 došlo díky

centralizaci výroby k největšímu rozmachu firmy tehdejší
Hutní druhovýroby, kde bylo
zaměstnáno tisíc pracovníků
a do celé Evropy se vyváželo
tisíce tun výrobků.
SOUČASNOST
V roce 1992 proběhla
privatizace a společnost po

jedenácti letech skončila
v konkurzu. Dva roky poté
ji koupil švýcarský podnikatel pan Daniel Waldvogel,
který strojírenskou produkci zachoval, část areálu prodal a pronajal. Momentálně
pronajímáme prostory
80 firmám, které zaměstnávají cca 200 zaměstnanců.

ŠROUBÁRNA
Výroba šroubů zůstala po
celou dobu zachována, a to
v plném výrobním rozsahu.
V současné době zde pracuje
30 zaměstnanců a soustřeďujeme se na normalizované
a výkresové pevnostní šrouby pro strojírenství a stavebnictví. Dále dodáváme

tažený drát. Naše strategie
pro budoucnost je zachování
tradice výroby speciálních
šroubů v kombinaci s navýšením nájemních prostor
s cílem efektivního využití
výrobních hal a vytvoření
pracovních příležitostí pro
obyvatele Libčic a blízkého
okolí. n

Petr Kosík, generální ředitel:
„Rád bych pozval všechny své přátele, současné a bývalé
zaměstnance, s jejichž pomocí se mi podařilo udržet provoz
výroby šroubů. Už dvě desítky let se snažím zachovat
tuto místní strojírenskou tradici, dnes vyrábíme dva tisíce
výkresových a čtyřicet tisíc normalizovaných šroubů v malých
sériích, ale svou produkcí jsme unikátní. Také se daří díky firmám
v nájmu postupně obnovovat a renovovat průmyslové plochy.
A tak při příležitosti 150 let od založení šroubárny v úctě
k tradici výroby šroubů pojďme důstojně oslavit tuto událost
přátelským setkáním. Těším se na vás.“

Srdečně zveme bývalé zaměstnance,
vedení ﬁrem v areálu
a vedení města Libčice nad Vltavou

Den otevřených dveří
spojený s oslavou 150 let
založení ﬁrmy
Šroubárna Libčice
dnes SCREWS&WIRE Libčice a.s.
Zájemci si v tento den mohou
prohlédnout výrobní zařízení v provozu
od 11:00 do 13:00 hodin.
Pro návštěvníky je připraveno
občerstvení, živá hudba a neformální
diskuse s vedením ﬁrmy.

Pátek 27.5. 2022 od 11 hodin
LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / květen 2022
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LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

SDH LETKY

Libčice pro Ukrajinu pomáhají nadále

V červnu oslavíme
140 let fungování sboru

D

o pomoci se stále zapojují
místní spolky, každý dle svých
možností, a nejen ony, ale i vy
ostatní. Vaší pomoci si velmi vážíme,
děkujeme.
CO SE V SOUČASNÉ DOBĚ DĚJE,
JAKÁ POMOC JE POSKYTOVÁNA
A CO JE POTŘEBA
Od poloviny dubna je zajišťováno
několik kurzů češtiny pro dospělé i pro
děti. Podařilo se realizovat na zahradě
evangelické fary setkání lidí z Ukrajiny,
kteří zde žijí. Všichni se mají možnost
potkat a sdílet, jak se jim u nás žije,
vzájemně se podpořit či informovat.
Průběžně pokračujeme v zajištění

materiální pomoci. To,
co je potřeba a nemáme to
v naší databázi, poptáváme na
Facebooku ve skupině Libčice pro
Ukrajinu. Aktuální je jarní oblečení,
stále hledáme různé vybavení domácnosti, jindy např. hudební nástroje.
V rámci facebookové skupiny se
snažíme propojit ty, co hledají práci,
a ty, kteří ji nabízejí. Některé maminky s dětmi, které u nás v Libčicích
bydlí, jsou ubytovány v krátkodobém
bydlení. Pokud zde budou muset zůstat
déle, budou potřebovat dlouhodobý
pronájem, který se jim snažíme najít.
Důležité jsou i kroužky pro děti. Zde se
daří propojení s místními spolky, jak

jsme psali již minule. Neméně důležitá
je podpora hostitelů – rodin, které
lidi z Ukrajiny ubytovávají.
Máme za sebou druhé
setkání spolků a města, kde
si vzájemně ladíme, kdo na
co máme kapacitu, jak se
doplňujeme, a ujasňujeme si,
s čím nám může pomoci město.
Vše se snažíme koordinovat
a propojovat v čase, který nám po práci
zbývá. Pokud se někdo chcete přidat,
napadá vás, jak ještě pomoci či nám
cokoliv napsat, jsme vám k dispozici.
Naši materiální pomoc směřujeme
samozřejmě i na místní lidi, ozvěte
se nám.

PROPAGÁTOREM HASIČSKÉ MYŠLENKY V LETKÁCH BYL ÚŘEDNÍK
MÍSTNÍ ŽELEZÁRNY PAN WETR, KTERÝ SPOLU S PANEM KROPÁČKEM
DALI PODNĚT K ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU.

U

stavující schůze v červnu 1882
se v hostinci U Hrstků zúčastnilo 26 zakládajících členů z obce
i okolí. Starostou byl zvolen František
Suk, rolník z Libšic, jednatelem František Král, rolník z Letek, a podvelitelem
bratr Kropáček. Prvním velitelem byl
ustanoven bratr Wetr, který mravně
i finančně usměrňoval činnost sboru,
která se v počátcích zaměřila na opatření potřebného hasičského nářadí. Na
obecní útraty byla postavena hasičská
kolna a zakoupena ruční stříkačka. Do
sboru se přihlásila řada nových členů,
bylo přikročeno k výcviku prvních
hasičů v případě ohně a výzbroj se
rozšiřuje o novou stříkačku, taženou
koňskou přípřeží.
Po 28. červenci 1914 byla povolána
většina mladých bratrů k plnění vojenské povinnosti a rozvíjející se činnost
upadá. V únoru 1923 starosta Letek
pan Kříž svolává mimořádnou schůzi,
aby uvedl hasičský sbor opět v činnost.
Vedením byli pověřeni: Josef Hánl
starostou a Josef Hrzek velitelem. Byla

Psát nám můžete na e-mail
info@libcickekrizovatky.cz
Martina Macurová, Tereza Nehasilová,
Mirka Koušová a Renata Baxová,
za koordinační tým

PSYCHICKÉ PROBLÉMY
MOHOU POTKAT KAŽDÉHO!
PATŘÍTE MEZI NĚ?
ZNÁTE NĚKOHO, KOHO TRÁPÍ
DUŠEVNÍ POTÍŽE?

Budou pro vás pracovat zkušení sociální pracovníci
a svou situaci můžete konzultovat i s peer
pracovníky – lidmi s vlastní zkušeností s duševním
onemocněním.

Kontaktní osoba
Jakub Marek
775 729 889
marek.jakub@fokus-praha.cz

Zavolejte nám
a domluvte si schůzku.
Rádi přijedeme i za vámi.
Veškerá podpora je
zdarma.

WWW.FOKUS-PRAHA.CZ
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Komunitní tým
Dolní Povltaví
Bořanovická 10
(metro Kobylisy)
Centrum Střední Čechy

Ocenění v podobě díkůvzdání
Antonínu Holubovi, který zemřel
v Terezíně v květnu 1945.

tonín Holub ve funkci Okresní hasičské
jednoty, do které byl v roce 1934 zvolen.
Odtržením českého pohraničí a následnou německou okupací v roce 1939
aktivita sboru oslabuje a činnost byla
omezena jen na nejnutnější. Někteří
členové se zapojili do hnutí odporu
i vlasteneckého odboje. Gestapem zatčený Antonín Holub umírá v Terezíně
v květnu 1945.
Při 65. výročí založení sboru byla
odhalena na nové zbrojnici v Letkách
pamětní deska členům umučeným
v koncentračních táborech – Antonínu Holubovi, Josefu Petrášovi, Josefu
a Rudolfu Ašemanovým. n
Jiří Hánl, pamětník

KVĚPO JIŘÍ PONÁHLO

JSME TU PRO VÁS A POMŮŽEME VÁM PLNOHODNOTNĚ ŽÍT!
Podpoříme vás v oblasti práce, osamostatnění se od
rodiny, hospodaření s financemi. Pomůžeme vám při
vyřizování sociálních dávek nebo vyřízení invalidního
důchodu. Nabízíme různorodé volnočasové aktivity.
Inspirujeme vás k osobní realizaci v životě.

provedena změna stanov a sbor přestoupil k župě Podbělohorské. Již v následujícím roce bylo evidováno 32 činných
členů, kteří byli rozděleni na dvě čety.
Bratr Veselý vedl cvičení lezecká a bratr
Ašerman cvičení stříkačnická.
Po nemocném Josefu Hrzkovi byl
v roce 1927 jmenován velitelem Antonín Holub. Pod jeho svědomitým a usilovným vedením je zaznamenáno velmi
úspěšné období našeho sboru. Byla
založena 15členná dorostenecká družina, která se hojně zúčastňovala okrskových i župních veřejných cvičení. Po
zakoupení motorové stříkačky Laurin-Klement se aktivní členové zacvičovali
v obsluze nové techniky, což se záhy
projevilo zvýšenou účinností při hašení
požárů i likvidaci jejich následků.
V roce 1932 při příležitosti 50. výročí
založení sboru se konalo na fotbalovém
hřišti v Letkách župní veřejné cvičení
s předvedením hasičské techniky. Oslavy
vyvrcholily výroční schůzí a sjezdem
Podbělohorské župy. Cílevědomost a organizační schopnosti osvědčil velitel An-

FOTO: REDAKCE

POMOC LIDEM Z UKRAJINY, KTEŘÍ DO NAŠEHO MĚSTA V POSLEDNÍCH
TÝDNECH PŘIJELI, POKRAČUJE DÁL. V PRVNÍCH DNECH JSME SE
ZAMĚŘOVALI NA ZÁKLADNÍ MATERIÁLNÍ POMOC, ZAJIŠTĚNÍ
BYDLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH INFORMACÍ O VŠEM,
CO BYLO POTŘEBA.

NABÍZÍ OD KONCE DUBNA
PŘÍMO OD PĚSTITELE:

PRODEJ OD KONCE
DUBNA DLE POČASÍ

ZELENINU:
• tyčková a cherry rajčata
• salátové okurky a nakládačky
• 5 druhů paprik • c ukety

Prodej: po–pá 8.00–17.00
so
8.00–11.00

OKRASNÉ KVĚTINY
DO TRUHLÍKŮ I ZÁHONŮ:
• pelargonie převislé a vzpřímené
• afrikány v balení po 10 ks
nebo v květináči • afrikány koule
• bacopa • plectranthus
• petunie • voskovky a další

Ve Staré cihelně 731
252 66 Libčice nad Vltavou
607 016 620, 777 962 443
www.zahradnictvikvepo.cz

Na přání osázíme vaše truhlíky
a zahradní nádoby.

ponahlo.michal@centrum.cz
f: zahradnictvikvepo

www.libcice.cz
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KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE

FOTA: MARIE NOVÁKOVÁ

Dočkali jsme se opravených varhan

Demontáž hracího stolu.

NA KONCI ZIMY 2019 JSME
VÁS INFORMOVALI, ŽE
VARHANY V KOSTELE SV.
BARTOLOMĚJE V LIBČICÍCH
NAD VLTAVOU ČEKÁ OPRAVA.

O

d té chvíle se na základě posudku diecézního organologa
Štěpána Svobody začaly řešit
finance. Shánění peněz na rekonstrukci
hracího stolu trvalo nejméně půl roku,
na podzim 2019 byl vyhotoven podrobný popis prací s rozpočtem v přibližné
hodnotě 150 tisíc korun.
ZKUŠENÝ VARHANÁŘ
Úkolu opravy našich varhan se zhostil
zkušený a renomovaný varhanář pan
Gilbert Petr Fischer, který má ve svém
uměleckém portfoliu řadu úspěšně
zrekonstruovaných nástrojů, např.
v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni nebo v kostele Proměnění Páně
v Táboře. Nutno podotknout, že pan
Fischer je jeden z mála varhanářů, kteří se nebojí pustit se do oprav i u těch
nástrojů, které se původně tak úplně
dokonale nepovedly, takže od začátku
byly nespolehlivé, a proto úspěch opravy bývá u těchto nástrojů nejistý. O to
víc si ceníme, že se nám pana Fischera
podařilo zlákat pro rekonstrukci těch
našich – nedokonalých, z dílny Josefa
Růžičky (1928).

Červotočem sežraný komponent, který se rozlomil v ruce.

NEJISTÝ PROJEKT
U varhan sice známe několik typů
traktur (naše je pneumatická), ale ve
skutečnosti každý nástroj představuje
zcela individuální konstrukci přizpůsobenou danému kostelu. Na začátku
tohoto století byly naše varhany opraveny a rozehrány po desítkách letech
mlčení, ale nikoliv do plně funkčního
a spolehlivého stavu. A nyní jsme po
panu Fischerovi chtěli, aby nám rekonstrukce přinesla obnovu celého rozsahu
registrů a hlavně spolehlivost. Úskalím
nebyly pouze červotočem sežrané komponenty, ale i to, jakým způsobem byly
převodové systémy a spojkové aparáty
řešeny, a nejistota v tom, bude-li možné

je obnovit na stejném principu. Právě
tyto velké neznámé proměnné jsou
důvodem, proč se varhanáři nechtějí
pouštět do „nejistých“ projektů, kdy
musí odhadnout rozpočet, ale až
během rekonstrukce zjistí, že oprava
odkrývá celou řadu dalších nečekaných
závad, hrozbu patových situací a výzvu
v hledání často alternativních řešení.
Všechno toto vyžaduje zkušenost opraváře, truhlářskou šikovnost, organologické znalosti, důvtip a ochotu tomu
věnovat více času, než bylo v plánu.
ÚSPĚCH SE DOSTAVIL
Tuším, že nejednou pan Fischer litoval,
že na tuto naši „libčickou výzvu“ kývl.

A nutno vyzdvihnout, přestože skutečně čelil všem výše popsaným rizikům
a komplikacím, opravu varhan dokončil.
Úspěšně. A my se dnes radujeme z plně
hrajícího dvoumanuálového nástroje,
který disponuje kombinací registrů obou
manuálů včetně pedálu. Kromě kompletní rekonstrukce celého hracího stolu bylo
zapotřebí provést revizi vzduchového
hospodářství, opravu pedálnice a podlahy
pod ní, vyčistit a opravit píšťaly, naladit je,
neplánovaně zcela nově překožit všechny
mníšky ve vzdušnicích (tj. cca 660 ks –
pro každou píšťalu!) a v neposlední řadě
konzervovat dřevo před červotočem.
DVOULETÁ OPRAVA
Demontáž hracího stolu nastala na jaře
roku 2020 a od té doby se při mších
(pokud to covidová opatření vůbec dovolovala) doprovázelo na elektronické
klávesy. Po roce a půl jsme k hrajícím
varhanám opět zasedli na podzim 2021,
v plném rozsahu včetně pedálů tomu
bylo až těsně před první adventní nedělí. Varhany však čeká ještě další ale už

jen malá vylepšování, např. ochranný
kryt klávesnic a doladění všech píšťal
v jarním počasí kvůli stabilitě ladění
vyžadující teploty 15–20 °C. Na nástroj
je potřeba teď co nejvíce hrát, aby se
všechny nové komponenty zaběhly
a rozpohybovaly. Zvlášť novota a pouhá
neochozenost mníšků může způsobovat dočasné problémy jako opožďování
zvuku oproti stisku klávesy apod.
PODĚKOVÁNÍ
Na závěr je potřeba poděkovat. Děkujeme městu za finanční dar v hodnotě 50
tisíc korun farnosti a všem jednotlivým
přispěvovatelům. Dále panu varhanáři
Fischerovi, že přijal tuto výzvu a opravu úspěšně dokončil, panu faráři za
trpělivost a v neposlední řadě varhanici
Marii Novákové, která byla iniciátorem,
manažerem celého procesu a mediátorem všech dotčených aktérů. Jako náš
projev poděkování bychom vás chtěli
pozvat na Velikonoční varhanní koncert při příležitosti ukončení oprav dne
30. dubna 2022 v 17 hodin.

Umísťování mníšků

POZVÁNKA
NA VARHANNÍ KONCERT
Koncert pořádá Římskokatolická farnost
Roztoky za přispění města Libčice nad
Vltavou. Hudební podvečer bude patřit
žesťovému kvartetu a na varhany bude
hrát MgA. Miroslav Pšenička. Srdečně
všechny zveme. Věříme, že nám poslech
krásné hudby přinese meditativní prožitek a duchovní posilu. Přijďte. n
Markéta Zahradníčková, varhanice













>Ƶďomír Kovařík –ƚƌƵďŬĂ
Jakub Doležal –ƚƌƵďŬĂ
Vít Kořínek –ƚƌŽŵďſŶ
:ĂŶdƌŝĞďĞŶĞĐŬĞů–ƚƌŽŵďſŶ
Miroslav Pšenička –ǀĂƌŚĂŶǇ









sŝĂĚĂŶĂ͕W͘:͘sĞũǀĂŶŽǀƐŬǉ͕:͘Pachelbel a další




Změť trubiček. Osazování olověnými trubičkami, které vedou vzduch.
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Římskokatolická farnost RoztokyĂMěsto Libčice nad Vltavou

ǁǁǁ͘ĨĂƌŶŽƐƚƌŽǌƚŽŬǇ͘Đǌ
www.libcice.cz
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FESTIVAL OTEVŘENÁ ZAHRADA

KINO KOTELNA

O třetím květnovém
víkendu končí jarní sezona

13. ročník festivalu má téma Improvizace
LETOŠNÍ ROČNÍK FESTIVALU
SBOROVÉHO ZPĚVU PROBĚHNE
V SOBOTU 21. KVĚTNA JAKO
OBVYKLE V PROSTORÁCH LIBČICKÉ
EVANGELICKÉ FARNOSTI. RÁDI
BYCHOM VÁM PŘIBLÍŽILI, NAČ SE
LETOS MŮŽETE TĚŠIT.

NACHYSTÁNY JSOU DIVÁCKÝ HIT POSLEDNÍCH DNŮ
VYŠEHRAD: FYLM, JEDEN Z NEJOCEŇOVANĚJŠÍCH
SNÍMKŮ LOŇSKÉHO ROKU DRIVE MY CAR
A PRO DĚTI ANIMOVANÁ POHÁDKA YAKARI:
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ. OD ČERVNA PLÁNUJEME
ZAČÍT S OBLÍBENÝM LETNÍM KINEM.

K

FOTO: TOMÁŠ LISÝ

P

o dvou letech organizační improvizace způsobené pandemickou
situací je na čase, aby se tohoto
tématu chopili raději zpěváci, zpěvačky,
muzikanti, tanečníci a tanečnice.
Improvizace dle definice znamená
„projev, výkon, výtvor, zvláště umělecký, přednášený nebo tvořený bez
předběžné konkrétní, důkladnější
přípravy a bez kompozičního plánu na
základě inspirace“. Co se tedy bude hrát
a zpívat, nevíme předem ani my, ani
účinkující. Velká část programu bude
vznikat přímo na místě.
Pokud jsou mezi vámi zpěvačky
a zpěváci, kteří by rádi zažili, jaké to
je zpívat bez rozdaných not, je pro vás
v ZUŠ připravená dopolední hlasová
dílna pod vedením Pavly Fendrichové. Budete-li mít zájem, hlaste se na
festival.libcice@centrum.cz. Kapacita je
omezená na 20 osob. Během sobotního
odpoledne pak uslyšíte a uvidíte tato
uskupení:

Vystoupení sboru Cvrkot v roce 2019
ng
 ambový

soubor ZUŠ Nová Paka
+ kytarový soubor ZUŠ Libčice
nd
 uo Terra Incognita
+ taneční obor ZUŠ Libčice
nd
 ětský sbor Cvrkot a La Folia
(Tuchoměřice)
np
 rojekt „Řekni mi“ Ridiny Ahmedové,
Antonie Nyass a Milli Janatkové
ns
 míšený sbor Hravé hlasy (Praha)
n t rio Pavla Fendrichová,
Beata Hlavenková a Nataša Novotná
Odpoledne bude pro děti na farní zahradě připravena výtvarná dílna s Lenkou

Vítkovou a dva bloky příběhů vypravěče
Justina Svobody. Nebude chybět ani
občerstvení včetně výborné kávy a piva
Valeč. Více podrobností o programu se
dočtete na našem webu www.scandula.cz.
Vstupné je 180 korun, seniorské vstupné
100 korun a děti vstupné neplatí. Festival
pořádá Scandula, z. s., ve spolupráci
s ČCE Libčice nad Vltavou a spolku LOS
za finančního přispění města Libčice nad
Vltavou, Nadace Věry Třebické-Řivnáčové a ÚJV Řež, a. s. Těšíme se na vás! n
Kateřina Judová, za festivalový tým

VÝSTAVA V UHELNÉM MLÝNĚ

Nová výstava v galerii arto.to nese název Minjan

T

ento termín pochází z hebrejštiny a označuje společenství deseti
dospělých mužů, tedy nejmenší
počet, který je nutný ke společné
veřejné modlitbě. Výstava představuje
velkoformátové fotografie belgického
fotografa Dana Zollmana, který je
tichým a nenápadným kronikářem
ortodoxní židovské komunity v Antverpách – největší ortodoxní židovské
komunity v Evropě. Výstava představí
fotografie ze života komunity v uli-

cích velkoměsta, jehož rysy současné
pulzující metropole výrazně kontrastují s tradiční a tisíce let neměnnou
kulturou a náboženstvím židovské
komunity.
Velká část obyvatel komunity stále
zachovává původní přikázání a pravidla, žije v uzavřenosti a stranou většinové společnosti rytmem a zvyky,
které z ostatních evropských měst mizí
a jejichž stopy se zvolna stírají a zanikají. Výstava Minjan přináší možnost
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zamyslet se nad přijímáním a respektem
k odlišnosti různých kultur a také nad
tím, co máme společného. Výstava má
dvě části, druhá část probíhá v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře
a fotografie Dana Zollmana, které na ní
budou vystavené, se zaměřují na intimní
domácí prostředí lidí z této komunity.
Obě výstavy vznikly při příležitosti vydání stejnojmenné knihy Minjan vlámské
novinářky a spisovatelky Margot Vanderstraeten, která se životem antverpské

ino v Libčicích jsme
obnovili 22. srpna
roku 2015, kdy na
zahradě ZUŠ proběhla projekce filmu Divoké historky.
Následovalo každoroční
letní kino a postupně několik ročníků cestovatelských
filmových festivalů, které se
přerodily v pravidelná promítání v Kotelně. Z původní
soukromé aktivity otce novodobého kina v Libčicích

Michala Nehasila se stal projekt, na kterém spolupracují
Libčický občanský spolek
LOS, Uhelný mlýn a Kotelna
a spolek Libčice.net i další
přátelé. V posledních letech
kino získává rovněž finanční
podporu od města.
Pár čísel: nejmenší návštěva činila 2 diváky, největší
přes 160 (film pro děti Myši
patří do nebe, který jsme
museli kvůli tomu rozdělit

Program na květen
np
 átek

13. 5. od 18.00 hodin
Yakari – Velké dobrodružství m Animovaný film podle
slavného komiksu pro nejmenší i celou rodinu (Francie).

np
 átek 13. 5. od 20.00 hodin

Vyšehrad: Fylm

m

Nezničitelný Lavi se valí do Libčic (ČR).

ns
 obota

14. 5. od 20.00 hodin
Drive My Car m Světový hit podle povídky Haruki
Murakamiho i v našem kině (Japonsko).

židovské komunity dlouhodobě zabývá.
Vstupenky na výstavu, která potrvá do
28. srpna 2022, lze koupit pouze v online
předprodeji na goout.cz. n
Anna Roubalová,
příprava programů pro školy a veřejnost

Fotografie Dana
Zollmanna jsou
do 28. srpna 2022
k vidění v GASK
v Kutné Hoře
a arto.to galerii
v Uhelném mlýně.

do dvou projekcí). Drive My
Car bude podle všeho jubilejní sté představení. K tomu
několik koncertů a řada
zajímavých besed. Nabízíme
i nápoje, drobné občerstve-

ní a sál bývá upraven jako
kinokavárna se stolky. Naše
kino prostě funguje, vyrazte
do něj. n
Jaroslav Richter, organizátor

FOTO: DAN ZOLLMAN

Zveme vás do galerie arto.to v Uhelném mlýně
v neděli 15. května v 16 hodin na vernisáž výstavy
Minjan. Velkoformátové fotografie Dana Zollmana,
nenápadného pozorovatele a dokumentátora
ortodoxní židovské komunity v Antverpách, umožní
nahlédnout do každodenních životů, které se tolik
liší od těch, které u nás dnes běžně známe.
www.libcice.cz
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TJ SOKOL

TJ SOKOL

Libčický florbal vyrazil na zkušenou:
Bitva o výhru i tradici

Jak jsme se umístili
v soutěžích stolního tenisu

Libčický florbal v plné kráse

J

enže nadšení ze hry a kamarádská
atmosféra přebije kdejaký šrám,
a tak průkopníci florbalu v Libčicích drží tradici dál. Už téměř 20 let!
A nyní se mix třicátníků i čtyřicátníků,
fungující od roku 2021 oficiálně pod
křídly Sokola, rozhodl vydat „do světa“.
Už dlouho se florbalisté bavili o možnosti uspořádat skutečný zápas s podobně smýšlejícími nadšenci z Kralup,
popřípadě „spunktovat“ rovnou turnaj
za účasti více měst či vesniček (zájem už
projevily např. Líbeznice), jenže žijeme
v době koronavirové… A tak všechny
snahy poslední roky torpédoval nezkrotný a únavný virus. Na víc než sezonu
musely být dokonce přerušeny nedělní
večerní „mejdany“ v sokolovně.
Až nyní se konečně podařilo domluvit florbalový výjezd do víceúčelové haly

v Kralupech, kde byl ve čtvrtek 7. dubna
uspořádán premiérový mač proti tamnímu florbalovému oddílu. Místo ribstolů
a žíněnek se oba týmy proháněly mezi
hokejovými mantinely, plac byl téměř
třikrát větší než naše domácí hřiště.
A právě obří prostor, kdy člověk k druhé
brance téměř nedohlédl, byl v zápase
hraném tři na tři na 3 x 20 minut hrubého času zpočátku klíčový.
„První zápas byla pořádná zkušenost na velkém hřišti, i proto jsme se
v úvodních dvou třetinách snažili vůbec
vymyslet, jak hrát,“ okomentoval složitý
start nehrající trenér a toho času zraněný brankář Tomáš Koubek, jeden ze

FOTO: MAREK COUFAL

NEDĚLI CO NEDĚLI TO MYDLÍ
HOKEJKAMI A DĚROVANÝM
MÍČKEM V MÍSTNÍ
SOKOLOVNĚ. TŘI NA TŘI,
PROTOŽE VÍC HRÁČŮ SE
DO MALÉHO PROSTORU
NEVEJDE, A I TAK JE TO
OBČAS O PRSTY.

O souboje nebyla nouze.
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zakladatelů florbalu v Libčicích. I proto
domácí utekli na hrozivý rozdíl 6:1 a vypadalo to na pořádný debakl. „Poslední
třetinu jsme ale už našli styl hry a dotáhli na 8:8, bohužel minutu před koncem
jsme skrytou střelou inkasovali. Ale
klukům pochvala, že to nevzdali,“ dodal.
I přes závěrečné šance hostů na
srovnání se tak počítadlo zastavilo
na divokém skóre 9:8 pro Kralupy.
Spokojeni s celou akcí ale byli nakonec
oba soupeři, a tak bylo hned na místě
navrženo, že toto klání by rozhodně
nemělo být ojedinělým výstřelem. Již
tento čtvrtek by proto měla na stejném místě následovat odveta. Jestli
budou moci Libčice svého soka pozvat
k zápolení i na domácí půdu, je zatím
ve hvězdách. Respektive záleží, v jak
dohledné době bude postavena dlouho
plánovaná sportovní hala, protože pořádat takový zápas v sokolovně zkrátka
nelze. A pokud se zadaří, nic by nemělo
bránit v založení dětského florbalového oddílu, který by si naše město jistě
zasloužilo... n
Roztoky – Libčice n. Vltavou 9:8
(2:1, 4:2, 3:5). Branky: Dvořák 4,
Novák 2, Vrábel, Kuchta.
Michal Kuchta, hráč florbalu

tolní tenis je týmová hra a jednotlivci se mohou prosadit pouze
na turnajích pořádaných na
různých místech celého Středočeského kraje včetně Prahy. Zejména díky
místnímu Sokolu a jeho podpoře může
oddíl využívat zázemí libčické sokolovny a mít vybavení na úrovni i vyšších
soutěží.

S

patřili k nejlepším a na konci sezony
z toho bylo pro „B“ mužstvo Libčic
3. místo. Náš nejlepší tým Sokol Libčice „A“ hrál v minulé sezoně nejvyšší
krajskou soutěž. Bohužel nejen díky
odchodu našich dvou nejlepších hráčů
pro něj na konci sezony zbylo poslední
místo v soutěži, znamenající sestup do
krajského přeboru 2. třídy. V konkurenci týmů s nepoměrně vyššími rozpočty, jako jsou například Autoškoda
Mladá Boleslav, Brandýs nad Labem,
ST Kolín, Benešov a další jsme bohužel
nedokázali naše nejlepší hráče udržet
a ti, jak se říká, „šli za lepším“.

UMÍSTĚNÍ V DĚTSKÝCH
KATEGORIÍCH
Pokud jde o děti, ty mají tréninky
v rámci oddílu a ty nejlepší z nich se
zúčastňují série turnajů organizovaných Okresním svazem stolního tenisu. Po jejich odehrání jsou vyhlášeny
výsledky okresní soutěže dětí podle
kategorií. V právě skončené sezoně
v kategorii mladších žáků obsadil
libčický Ondřej Dostál 4. místo, v kategorii starších žáků 6. místo Antonín
Boháč a kategorii dorostu vyhrála
naše hráčka Aneta Dostálová, 8. místo
dorostu bylo pro Karolinu Novákovou
a 9. místo v této kategorii obsadil František Juda.

PODPOŘTE NAŠE TENISTY
Podpora všech týmů našich soupeřů
v právě dohrané soutěži krajského
přeboru 1. třídy byla ze strany jejich
domovských měst mnohonásobně,
u některých až 70x vyšší než podpora stolních tenistů v Libčicích nad
Vltavou. Tady vidíme rezervy v tom,
jak je stolní tenis v našem městě
zejména v očích zastupitelů města
vnímán. I přesto udělají stolní tenisté
našeho oddílu všechno pro to, aby
se v ročníku 2022–2023 umístili ve
všech hraných soutěžích co nejlépe
a tím město Libčice nad Vltavou
reprezentovali všude, kde se objeví,
na maximum. n

SILNÁ KONKURENCE
Na začátku dubna skončily i soutěže
dospělých. Klub stolního tenisu Sokola
Libčice měl v těchto soutěžích čtyři
týmy. Nejnižší soutěž, ve které libčičtí
pingponkáři v uplynulé sezoně hráli,
byl okresní přebor 3. třídy, z 12 účastníků obsadili 9. místo, kdy do týmu
byli zařazováni i hráči z řad doro
stenců. Další soutěž okresní přebor
2. třídy hrál libčický tým „C“. Konečné
8. místo bylo trochu zklamáním, ale
po celou dobu soutěže byla sestava
týmu ovlivňována komplikovanou
situací spojenou s pandemií. V nejvyšší okresní soutěži 1. třídy jsme opět

Jan Špiegel, předseda oddílu

Milí sportovní
fotbaloví
přátelé

J

aro je
tady
a s ním
i start fotbalových
soutěží, do kterých
vstoupily všechny naše
týmy. A jak si vedlo
naše Áčko mužů? Na
úvod prohra 0:2 v nedalekých Velvarech s jejich B mužstvem. O týden později vítězství
na půdě druhého týmu soutěže TJ
Byšice v poměru 3:1 a v prvním
jarním domácím utkání sezony
jsme přesvědčivě zvítězili nad hosty
z Holubic výsledkem 5:1. Na toto
utkání nás i přes aprílové počasí
přišlo podpořit početné publikum
našich fanoušků, za což jim srdečně
děkuji. Proto jsem upřímně rád, že
se nám v zimní přestávce podařilo
ve spolupráci se společností Skanska
vybudovat pro návštěvníky našich
utkání nové posezení u oblíbeného
stánku s bramboráky, karbanátky,
klobásami.
Závěrem mi dovolte na startu
jarní části sezony s úctou poděkovat
městu Libčice a všem našim váženým sponzorům za jejich finanční
podporu na činnost a rozvoj našeho
klubu a sportovního areálu AFK.
Sportu zdar a fotbalu zvláště! n
Günter Bittengel, předseda klubu

Fotbalové zápasy
n7
 .

5. 2022 17.00 hodin
AFK Libčice
– FK Slavoj Stará Boleslav

n2
 1.
FOTO: JAN ŠPIEGEL

FOTO: TOMÁŠ KOUBEK

ODDÍL STOLNÍHO TENISU
V LIBČICÍCH PŮSOBÍ JIŽ VÍCE
NEŽ 20 LET. V SOUČASNÉ DOBĚ
MÁ ODDÍL 18 ČLENŮ DOSPĚLÝCH
A 19 DĚTÍ.

AFK LIBČICE

Momentka ze zápasu krajského přeboru

5. 2022 17.00 hodin
AFK Libčice
– TJ Sokol Chotětov

n4
 .

6. 2022 17.00 hodin
AFK Libčice
– TJ AFK ELETIS LUŽEC

www.libcice.cz

20

INZERCE

AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

AUTODÍLY

Přílepská 1707 a 1233, 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:
Miroslav Vejbora: 731 862 462
Josef Čížkovský: 731 151 334
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
Michal Kmoch: 608 638 173
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

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
zahradybaobab
www.baobab.cz
Facebook “f ” Logo
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