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 tvrtek	
7.00–12.00
12.30–14.00
n pátek
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Své požadavky můžete vyřídit
i bezkontaktně, rádi vám odpovíme
e-mailem na podatelna@libcice.cz,
případně telefonicky.
Volejte 233 101 654, děkujeme.

z obsahu

informace
ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Velkoobjemové kontejnery

Zveme všechny občany na 18. jednání
zastupitelstva města, které se koná
16. června od 18 hodin. Místo konání
bude upřesněno, proto sledujte web města. Účast veřejnosti je možná při dodržení
platných protiepidemických opatření.

SOBOTA 12. 6. 8.00–12.00
n K
 e Studánkám
n P
 od Saharou u č. p. 705
n K
 ralupská
n T
 ržní / Nerudova
n L
 etecké náměstí

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Město Kralupy nad Vltavou
vyhlásilo výběrové řízení
na obsazení pozice strážník.
Přihlášku je možné podat do 12 hodin
26. července 2021. Nabízíme velmi
dobré pracovní i platové podmínky,
příspěvek na stravování, příspěvek
na dovolenou, relaxaci, kulturu a sport,
možnost získání služebního bytu
a další zaměstnanecké benefity.
E: ladislav.voves@mestokralupy.cz
T: 315 726 197

Jednání rady
a zastupitelstva města 

str. 4

Vyhlášení soutěže
Rozkvetlé Libčice 2021 
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Vítězný návrh
architektonické soutěže  str. 6–7

Termíny svozu bioodpadu
PONDĚLÍ 7. 6., 21. 6., 5. 7.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v lichý týden.

Centrum Malina 

str. 8–9

Hlas zastupitele 

str. 10

Výjezd hasičů 
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Termín mobilního svozu
nebezpečného odpadu
ÚTERÝ 22. 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
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Vážení
spoluobčané,
po dlouhé době se letošní jaro klimaticky podobá jaru v době mého mládí.
Je chladné s množstvím srážek. Srážky
sice plní koryta řek, ale stabilizace
stavu spodních vod je záležitostí
dlouhodobou. Chci tím říct, že voda je
opravdu strategickou veličinou, proto
je potřeba s ní nakládat uvážlivě, ať
už jde o vodu pitnou, či užitkovou.
Další záležitostí jsou neblahé dopady pandemie CV-19 na obyvatele,
společenské aktivity a v neposlední
řadě i financování státní správy
a samosprávy. Snažíme se na úřadě
pracovat tak, jako by covid nebyl, ale
dělá mi starost, jaký vliv bude mít
pandemie na výběr daní a jak bude
v dohledné době samospráva a státní
správa financována. Již nyní registrujeme mírný pokles příjmů.
Z pohledu samosprávy je naše město
aktivní. Proběhlo jednání zastupitelstva a další je plánováno na polovinu
června. Pravidelně probíhá setkání
rady města, své záležitosti projednával
finanční i kontrolní výbor, stejně tak
i komise investiční, dotační, sportovní, životního prostředí a komise pro
média. Příslušné zápisy jsou na webu
města.
Dobrou zprávou pro město je, že byl
dokončen návrh nového územního

plánu a proběhlo společné projednání.
Výsledek architektonické soutěže na
novou podobu náměstí Svobody je
znám, v zastupitelstvu byly schváleny
investice na letošní rok. Můžeme tedy
přistoupit k projektování a realizaci.
Rád bych za vedení města vyjádřil uznání našim školám, a to nejen
vedení, ale i pedagogům za zvládání
výuky v této nepříznivé situaci. Také
chci poděkovat zaměstnancům pečovatelské služby v jejich nelehké práci
v první linii.
Pevně věřím, že se podaří realizovat plánované společenské akce ať už
naše městské, či ve spolupráci s AFK
a TJ Sokol Libčice nad Vltavou. Všem
obyvatelům města přeji hodně zdraví,
dobrou psychickou stabilitu a hezké
letní dny. n
Pavel Bartoš, starosta
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RADA MĚSTA 21.4.
Určuje termíny jednání, a to 12. 5.
a 26. 5. 2021
n

n Proběhlo jednání s předsedou spolku
Libčich. RM se bude záležitostí měření
kvality ovzduší dále zabývat.

Souhlasí s konáním 17. jednání ZM
5. května od 18.00 hodin v sokolovně
s navrženým programem.
n

n Zhodnotila požadavky Centra Malina a souhlasí s doplněním nákladů na
energie ve výši 16 tisic korun pro rok
2021 a doporučuje uvažovat o zvýšení
členských příspěvků a oslovit sponzory.
n Souhlasí se zadáním výběrového
řízení na zhotovitele údržby zeleně a s obesláním firem: J. Matlášek,
Kralupy nad Vltavou, Lesunion, a. s.,
Libochovice, Dankol, spol. s r. o., Kralupy nad Vltavou a L. Dryák, Zeměchy.
Jedná se o zakázku malého rozsahu,
smlouva bude uzavřena na 2 roky.

Bere na vědomí informaci starosty o postupu v projednávání nového
územního plánu města.
n

n Bere na vědomí zápis z jednání komise pro média za únor a březen.
n Bere na vědomí informaci starosty
o zadání zakázky údržba zeleně
(Květiny v Libčicích nad Vltavou) firmě
S. Kubíková, Libčice nad Vltavou,
za cenu 247 tisíc korun s DPH.

Doporučuje ZM schválit celoroční
hospodaření a závěrečný účet města
za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření provedeného krajským úřadem bez výhrad.
n

n Doporučuje ZM schválit účetní
závěrku města včetně hospodářského
výsledku za rok 2020 ve výši
13 364 267 korun.
n Doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 2/2021 města s celkovými
výdaji a příjmy ve výši 113 412 200
korun včetně zapojení zůstatku roku
2020.

Předává ZM informaci místostarosty
o dotacích.
n

Schvaluje výsledky užší jednofázové
projektové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh „Tři v jednom pro
Libčice nad Vltavou – Městský dům,
radnice a náměstí“ a rozhoduje o výběru nejvhodnějšího návrhu účastníka EHL&KOUMAR ARCHITEKTI,
s. r. o., Praha.
n

Schvaluje vyplacení cen oceněným
účastníkům takto: 1. cena návrhu č. 4 ve
výši 300 tisic korun EHL&KOUMAR
ARCHITEKTI, s. r. o., 2. cena návrhu č. 3
ve výši 250 tisíc korun Atelier bod architekti, s. r. o., a 3. cena návrhu č. 1 ve výši
100 tisíc korun ATELIER HORKÝ, s. r. o.
n

Schvaluje vyplacení náhrady výloh
spojených s vypracováním soutěžního
návrhu ve výši 50 tisíc korun návrhu
č. 2 (caraa.cz s. r. o.) a návrhu č. 5
(XTOPIX architekti, s. r. o.).
n

n Ukládá starostovi zajistit další postup
nakládání s výsledky architektonické
soutěže a zahájit jednací řízení bez
uveřejnění ve spolupráci s administrátorem soutěže.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 5. 5.
n Schvaluje celoroční hospodaření
a závěrečný účet města za rok 2020
včetně zprávy o výsledku přezkoumání
provedeného krajským úřadem bez
výhrad.
n Schvaluje účetní závěrku včetně
hospodářského výsledku města za rok
2020 ve výši 13 364 267 korun.
n Schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2021 města s celkovými výdaji
a příjmy ve výši 113 412 200 korun
včetně zapojení zůstatku roku 2020.
Čerpání položky (rekonstrukce AFK)
je podmíněno získáním dotace a ZM se
zavazuje při obdržení dotace poskytnout spoluúčast 30 %, maximálně
1,8 milionu korun.

Souhlasí se záměrem odprodeje části
pozemku v katastru Letky o výměře
227 m2 za cenu 200 Kč/m2.
n

n Souhlasí s prodejem pozemku města
v katastru Letky o výměře 133 m2 za
cenu 100 Kč/m2.
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Bere na vědomí zprávu finančního
výboru.
n

n Bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
n Bere na vědomí informaci místostarosty o dotacích.
n Bere na vědomí výsledek užší jednofázové projektové architektonicko-urbanistické soutěže o návrh „Tři v jednom
pro Libčice nad Vltavou – Městský dům,
radnice a náměstí“ a ukládá radě města
zajistit efektivní informační kampaň
určenou obyvatelstvu města.
n Souhlasí se změnou názvu školy na
Základní škola Karla Hašlera Libčice
nad Vltavou.

RADA MĚSTA 12. 5.
n Určuje termíny jednání, a to 2. 6.
a 23. 6. 2021.
n Souhlasí s novelou pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Souhlasí se zadáním výběrového řízení na zhotovitele havarijní opravy části
stoky dešťové kanalizace v ulici Křivá.
n

n Souhlasí se zadáním výběrového
řízení na zhotovitele tlakové kanalizace
v ulici Pod Hrádkem.

Souhlasí se zadáním výběrového řízení na zhotovitele výměny plynových
kotlů a úpravy kotelny v ZŠ.
n

SOUTĚŽ

Rozkvetlé Libčice 2021
MĚSTO VYHLAŠUJE TŘETÍ
ROČNÍK SOUTĚŽE ROZKVETLÉ
LIBČICE. ZAPOJIT SE MOHOU
VŠICHNI MILOVNÍCI KVĚTIN
A PĚKNÉHO ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ.

S

outěže se mohou účastnit všichni, kdo bydlí v Libčicích, i ti,
kteří mají trvalé bydliště jinde.
Podmínkou účasti je, aby květiny a výsadba byly dobře viditelné při pohledu
z ulice či veřejného prostranství. Vítáme i zapojení institucí – škol a firem,
avšak městský úřad a zahrádkářské
osady jsou ze soutěže vyloučeny.
„V uplynulém roce komise vybírala
z více než 20 fotografií ten nejzdařilejší
výsledek. Účastnilo se pět soutěžících
nebo rodinných kolektivů. Byli jsme
překvapeni, že se přihlásilo méně
účastníků, než jsme předpokládali. Mnoho z vás by mělo určitě velkou
šanci umístit se v soutěži na předních
místech. Mohli bychom uvést celou
řadu konkrétních nemovitostí, které
byly velmi pěkně a vkusně doplněny
květinovou výzdobou!“ hodnotí minulý
ročník Jaromír Šantrůček, předseda
komise pro životní prostředí.

FOTO: MARTIN ZUMMER

Body z jednání rady a zastupitelstva města

V kategorii nejkrásnější rozkvetlá okna, balkony a lodžie zvítězil
pan Martin Zummer z Dělnické ulice.

TAKÉ LETOS SE SOUTĚŽÍ
VE DVOU KATEGORIÍCH:  
ROZKVETLÁ OKNA
Nejkrásnější rozkvetlá okna, balkony
a lodžie v rodinných, řadových, bytových a panelových domech.
PŘEDZAHRÁDKA
Nejkrásnější úprava předzahrádek, okolí
domů a vstupních prostor.

n Souhlasí se zadáním výběrového řízení na zhotovitele nových žákovských
toalet a úpravy v ZŠ.
n Souhlasí se zakoupením jednoho
defiblirátoru, který bude umístěn ve
vozidle VW, a současně žádá SDH
Libčice o předkládání výročních zpráv
o činnosti.
n Bere na vědomí dubnový zápis z komise pro média.

FOTO: JULIANA ŠINDELÁŘOVÁ
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Bere na vědomí podpisové vzory
oprávněných zástupců města a zástupců příspěvkových organizací zřizovaných městem. n red
n

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

První místo v kategorii předzahrádka obsadila
paní Juliana Šindelářová ze Zahradní ulice.

Pravidla zůstávají stejná jako v minulých
ročnících. Stačí udělat dvě výstižné fotky
a poslat na adresu podatelny Městského
úřadu Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90 nebo na e-mail podatelna@libcice.
cz. U fotografie musí být uvedeno jméno
a příjmení, úplná adresa a kontakt – telefon, e-mail. Obálka musí být označena
Rozkvetlé Libčice 2021 a posíláte-li
elektronicky, uveďte to do předmětu
zprávy. Odesláním fotografií účastník
souhlasí se zveřejněním a zpracováním
osobních údajů v rozsahu nezbytném
pro naplnění účelu soutěže. Hodnocení
probíhá anonymně a pětičlenná komise vybere vítězné snímky a rozhodne
o udělení cen. Organizátorem soutěže je
Město Libčice nad Vltavou a Komise pro
životní prostředí.
„Letošní třetí ročník soutěže je vyhlášen tímto červnovým číslem Libčických novin. Termín zaslání fotografií
a ukončení soutěže je letos prodloužen
do středy 20. října. Doufám, že se
setkáme při vyhodnocení a předání
odměn ve větším počtu, tentokrát již
osobně. Přispějte i vy k tomu, aby naše
město bylo v roce 2021 pěkné!“ vyzývá
Jaromír Šantrůček k účasti. n red
www.libcice.cz
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TÉMA

TÉMA 7

4
1 Pohled od radnice na městský dům.
2 Pohled od kostela z ulice 5. května.

2

4 S
 ituace – náměstí vymezené radnicí
a městským domem je lemováno
stromy navazujícími na aleje stromů
v okolních ulicích.

1

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Libčice čeká změna, jakou
nezažily nejméně půlstoletí
ROKY SE DEBATOVALO O NÁMĚSTÍ V LIBČICÍCH. ČAS NAZRÁL
A MY VÍME, JAK SE CENTRÁLNÍ PROSTOR MĚSTA, KTERÝ DNES
FUNGUJE POUZE JAKO DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKA, ZMĚNÍ.

P

řinášíme informace o vítězném
návrhu architektonické soutěže,
která v posledním roce zaměstnávala vedení města. Bezprostředně po
rozeslání oficiálního rozhodnutí města
všem účastníkům soutěže jste si mohli
na webu prohlédnout vizualizaci studie.
Tvůrci vítězného návrhu popisují
nový městský prostor takto:
Náměstí definuje dvojice
vzájemně komunikujících
veřejných budov vyrůstající ze společné podnože. Radnice a městský dům
vytvářejí pomyslný trojúhelník
s blízkým kostelem a navazují na
okolní zástavbu. Své společenské
postavení dávají najevo osobitou
formou, vstupují na náměstí jako
diamanty se zalomenými hranami
fasád a střech. Celá plocha náměstí je
sjednocena kamenným zadlážděním

3 Interiér sálu městského domu
ve druhém podlaží.

a s domy je propojena přírodní
barevností.“

NÁMĚSTÍ
Domy ohraničující veřejné prostranství dávají najevo svou výjimečnost
– radnice s hodinami a loubím vstupu
a městský dům palácovým členěním
fasády, čelním vstupem a svým ustoupením od stávající uliční čáry rozšiřuje plochu náměstí. To je vydlážděné
v teplém přírodním odstínu a barevně
odpovídá cihlové fasádě městského
domu, kterou přirozeně doplňuje
probarvená omítka radnice. Kamennou dlažbu náměstí vymezují nízké
obrubníky, které určují pojízdné části,
kde je dlažba kladena jiným směrem.
Prostoru před radnicí vévodí kruhová
kašna s lavičkou a stávající aleje podél
ulic jsou propojeny.
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Městský dům i radnice jsou
ve vzájemném dialogu, vymezují plochu náměstí a výškově navazují
na okolní zástavbu tak, aby se prostor
náměstí sjednotil a působil přirozeně.
Městský dům přenechává dominantu
kostelu, který se do náměstí pohledově
zapojuje,“ popisují EHL & KOUMAR
ARCHITEKTI.

MĚSTSKÝ DŮM
Kavárna otevřená do náměstí se nachází v přízemí společně s knihovnou,
která je naopak propojena s intimním
dvorem a zelení zahrad. Hlavní prostory městského domu – sál a spolková
místnost se nacházejí v prvním patře
a otevírají se do prostoru střechy. Další
spolkovou místnost lze získat předělením sálu akustickým závěsem. Vstupní
foyer se slavnostním schodištěm je
otevřeno přes všechna patra a doplněno
o sociální zařízení. Technické zázemí
a služební schodiště se nachází na druhé straně domu. A k dispozici domu
autoři podotýkají:

POZVÁNKA

3
Městský dům velkoryse otevíráme do prostoru náměstí
prosklenou kavárnou s posezením ve
stínu pod stromy. Kavárna navazuje
na vstupní halu a rozšiřuje tak prostor
pro společenské akce. Knihovna
v přízemí může zároveň plnit funkci
infocentra. Prostorný sál umisťujeme
do druhého podlaží s výhledem na
náměstí.“

RADNICE
Návrh počítá s dostavbou do ulice
U Staré školy s cílem soustředit provoz
do dvou pater, které spojuje hala
a schodiště. Přízemí je určeno veřejnosti, v patře se nachází vedení města.
V plánu je vybudovat nová sociální zařízení a výtah, který propojuje

všechna patra včetně nového suterénu,
ve kterém je umístěn archiv. Radnici doplňuje nárožní věž s hodinami
a v místě hlavního vstupu je do náměstí
orientováno kryté loubí. Fasádu v teplém přírodním odstínu doplňují nová
dřevěná okna, která jsou do náměstí
stažena až k zemi.
Rádi bychom dali náměstí
pevnou formu, a proto protahujeme hmotu radnice tak, aby její
fasáda pohledově uzavírala náměstí
směrem od kostela. Zároveň zachováváme nárožní vstup. V interiéru
radnice navrhujeme důstojnou
reprezentativní halu, která se otevírá
směrem do schodiště a zlepšuje
orientaci v domě,“ uzavírají svůj
komentář architekti.

Pokud vás návrh zajímá detailněji,
přijďte 9. června na libčickou
plovárnu. Poznáte autory návrhu,
vyslechněte si jejich prezentaci
a můžete se jich ptát. Rádi vám
odpovědí. Záleží jim na tom,
aby nové náměstí dobře fungovalo.
Setkáme se ve středu
9. června v 18 hodin
na plovárně.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Záměrem je zvýšit atraktivitu veřejného prostranství ve prospěch pěšího
provozu a redukci ploch pro automobilovou dopravu. Je preferován
dopravně významnější směr z Chýnovské do Letecké ulice kvůli vedení
těžké nákladové dopravy pro potřeby
provozu šroubárny. Úprava situačního
a výškového uspořádání křižovatky
umožňuje rozšíření chodníků a vytvoření aleje, kde vzniká příjemný prostor
pro setkávání obyvatel města. Počet
parkovacích míst se prakticky nemění, upravuje se umístění autobusové
zastávky. n red
Článek vychází z textového materiálu
ateliéru EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o.

www.libcice.cz

KAUZA: CENTRUM MALINA

Úvodem

Nestává se často, aby naším poklidným městem něco otřáslo.
Občas se to však přihodí. Zhruba před rokem se intenzivně
řešil problém s vedením základní školy a vzpoura rodičů.
Tuto situaci se doufejme podařilo stabilizovat. A nyní tu
máme kauzu Malina. Pro ty, kteří nebyli dlouhodobě vtaženi
do celé problematiky, to byla zpráva šokující. V pátek 7. května 2021 ukončilo svou činnost Centrum Malina. Co vedlo
tyto akční ženy, které věnovaly dlouhé roky přípravě a organizaci aktivit pro libčické děti, k tak zásadnímu rozhodnutí?
Jak se k argumentům staví představitelé města? Má tato
situace východisko a najde se ještě ochota obou stran, tedy
spolku a města, k nalezení smírného řešení? To vše ukáže čas.
Jako mladá rodina jsme se přestěhovali do Zlína.
Vzpomínám si, že jsem vítala možnost navštěvovat tamní
mateřské centrum. Aspoň jednou týdně jsme vyrazili do
herny, syn si hrál, já si tam našla kamarádky a ráda se za-
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pojila do programu přednášek, cvičení a kroužků. I v Libčicích jsem s nejmladším synem chodila cvičit s Malinou
do Sokola, navštěvovala kurzy a přednášky. Tyto aktivity
k určité životní etapě patří a je dobře, že se najdou podnikavé ženy (pardon, tedy většinou to bývají ženy), které
se o to umí postarat. Takové snažení si zaslouží podporu
a také důstojný prostor pro svou činnost.
Z mateřského centra se stalo Centrum Malina a organizátorky přizpůsobily nabídku kroužků a aktivit rostoucím
dětem. Pravidelně připravovaly zajímavé akce pro rodiny
s dětmi. Mnoho lidí to dokázalo ocenit a nabídli okamžitou pomoc a podporu. Je fajn vidět, že naše společnost
není lhostejná a nečinná.
Naše noviny musí splňovat tři základní podmínky –
mají být objektivní, vyvážené a musí poskytovat informace. Cílem tedy není předložit čtenáři jasnou odpověď, kde
stojí pravda, to nechť posoudí sám. Přečtěte si vyjádření
zainteresovaných a vytvořte si na celou záležitost vlastní
názor. n red

Rosteme, loni jsme realizovali
19 kroužků a 40 akcí
VÝVOJ CENTRA MALINA (PŮVODNĚ MATEŘSKÉHO CENTRA MALINA)
NEJLÉPE VYSTIHUJE POČET AKTIVIT: TŘI KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLKOVÉ
DĚTI V ROCE 2008, 19 KROUŽKŮ A 40 AKCÍ V ROCE 2020
PRO NEJMENŠÍ DĚTI, ŠKOLNÍ DĚTI I DOSPĚLÉ.

Ch

ceme, aby lidé v Libčicích
žili rádi. K tomu napomáhá
dostupnost volnočasových
aktivit. Rozšířením nabídky kurzů
jsme reagovaly na potřeby a poptávku
občanů. Nejmladším dětem se výhradně věnuje Malina. Postupně se ukázalo,
že má co nabídnout i starším dětem
a dospělým tam, kde nabídka ostatních
organizací nestačí. Malina žije v komunitě a komunita žije s ní. A zdaleka
neslouží jen libčickým občanům. Za
našimi kurzy jezdí lidé z okolních obcí.
Teď ale stojíme na rozcestí.
Naše neutěšená prostorová situace
dospěla do bodu, který již nedokážeme
překonat bez pomoci. Několikaletý
příběh hledání místa pro Malinu si
přečtěte na www.mcmalina.cz.
Město podporuje, kromě běžných
dotací, i ostatní organizace. S prosbou

o pomoc jsme vedení města oslovily už
před mnoha lety. Se zástupci města jsme
projednávaly několik variant, bohužel
neúspěšně. Nabídka na využití domku
na náměstí byla pro nás konečně nadějí
na vlastní prostor. A nájem za 1 Kč se
zdál velkorysý. Vysoké provozní náklady, které se pojí se starým domem, však
představovalo vystřízlivění. Naše nezisková organizace nemá dost finančních
prostředků na zajištění provozu.
Rada města nám nabídla měsíční
příspěvek, který ale na pokrytí provozu
nestačí. Dále nám doporučila zvednout
členské poplatky a přesunout peníze
určené na akce na pokrytí provo-
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zu domu. To se nám nezdá správné.
Činnost Maliny stojí právě na akcích.
Z peněz na mikulášskou či sv. Martina,
na akci o životě nevidomých plánované
pro ZŠ a MŠ, nechceme a nemůžeme
platit výdaje za energie. Možná máme
poplatky v porovnání s ostatními nižší,
ale nezapomínejte, že členové platí
za samotné kroužky. Mohly bychom
zdvojnásobit kurzovné a škrtnout akce,
ale je to správná cesta? Za kurzy a zábavou by občané jezdili do okolních obcí.
To je pro místní komplikace finanční
i časová.
A protože ani poslední pokus o získání 60 tisíc korun na pokrytí provozu
na posledním zastupitelstvu nevyšel,
byly jsme nuceny ohlásit konec činnosti. Malině věnujeme svůj volný čas, ale
finančně dotovat spolek nemůžeme.
Děkujeme zastupitelům, kteří hlasovali
v náš prospěch. A ještě víc děkujeme
místním lidem. Zvedla se vlna solidarity, nabízíte nám svou pomoc. A to
nejen finanční (zasláním peněz na náš
transparentní účet), ale i ideovou, jak
Malinu udržet nad vodou. Zatím není
jasné, jak to s Malinou dopadne, ale
doufáme ve šťastný konec. n
Julie Menšík Čákiová, předsedkyně spolku

Město a MC Malina

Kam budeme
děti vozit
na kroužky?

MĚSTO JIŽ DELŠÍ DOBU JEDNALO
S MC MALINA O MOŽNOSTECH
POSKYTNUTÍ PROSTOR PRO
JEJICH PROVOZ. V OKAMŽIKU,
KDY BYLO ŘEŠENÍ PRO NEJBLIŽŠÍ
OBDOBÍ NA SPADNUTÍ, SE CELÁ
VĚC ZVRTLA DO NEČEKANÉHO
ZÁVĚRU.

P

ukončení činnosti z důvodu nezájmu
činnosti města o jejich spolek.
To, že město platilo nájem za prostory v KD, kde MC Malina několik let
sídlilo, finance ve výši 300 tisíc korun,
které MC Malina od roku 2015 obdrželo
od města, rekordní příspěvek na činnost
ve výši 88 tisíc korun pro letošní rok,
nabídka bezplatného užívání městských
prostor a jejich adaptace dle přání jejího
vedení je jasným důkazem toho, že
město MC Malina dlouhodobě podporuje v jeho činnosti. To, že zástupkyně
MC Malina město obviňují z nezájmu
o jeho činnost a dávaly městu za vinu
úmysly o ukončení činnosti, je pro
mne nepochopitelné. Podpora spolků
včetně MC Malina je v našem městě i ve
srovnání s okolními městy a obcemi na
velmi vysoké úrovni. Nelze však čekat,
že městský rozpočet může být jediným
zdrojem financí pro jejich činnost,
a spolky musejí hledat prostředky i jinde
– u sponzorů či v rámci rozumně nastavených členských příspěvků. Poslední
příspěvek na internetových stránkách
MC Malina ukazuje, že to pochopilo
i vedení MC Malina a dalo na dřívější
doporučení rady města hledat prostředky právě touto cestou. n

řestěhovali jsme se do města
před čtyřmi lety s tehdy roční dcerou. Kromě základní
občanské vybavenosti (lékaři, MŠ,
ZŠ atd.) jsme byli velmi rádi, že
zde funguje mateřské centrum
s bohatou nabídkou kroužků
pro nejmenší děti. Velmi brzy
jsme Malinu začali navštěvovat.
Dcera rozvíjela nové dovednosti
a my jsme se seznámili s dalšími
rodinami a našli nové přátele. I já
jsem se v centru brzy zapojila jako
lektorka dětské jógy. Už tehdy se
začínalo řešit, že prostor v kulturním domě nebude pro rozrůstající
se počet členů a nabízených aktivit
brzy dostačující…
Mrzí mě, že problém „kam
s Malinou“ město podle mého
názoru pouze odsouvalo a nesnažilo se ho konstruktivně vyřešit.
A nakonec „organizátorky“ otrávilo a unavilo natolik, že končí...
Bohužel nejen Malina, ale i naše
děti! Kam až budeme naše nejmenší ratolesti vozit, aby mohly
navštěvovat kroužky? Do Kralup?
Nebo do Prahy?
Když jsme známým vyprávěli
o životě v Libčicích, vždy jsme
jako velké plus uváděli právě Malinu, která pořádá akce celoročně,
nejen pravidelné kroužky. I proto
jsme se tady začali cítit jako doma
ještě dříve, než jsme si tu domov
vybudovali.
Dokonce i v této složité covidové
době dokázalo centrum díky pečlivé organizaci pořádat pro občany
různé akce (čarodějnice, vítání
jara atd.). Bez výmluv. Co udělalo
město? V úvodním slovu jsme se
v Libčických novinách měsíc co
měsíc dočítali, ať vydržíme, že bude
líp. A věřte mi, že s fungující Malinou v Libčicích lépe opravdu bude.
Pro nás i pro naše děti. n

Vít Penížek, místostarosta

Andrea Kuchtová, lektorka

M

ěsto jednalo se zástupkyněmi MC Malina již delší dobu
o tom, kde by mohlo centrum
nadále provozovat svou činnost. Prostory malého salonku v kulturáku centrum
opustilo poté, co skončil pronájem
KD ze strany města, který kryl i nájem
za prostor využívaný MC Malina. Už
předtím jsme se snažili pro Malinu
najít řešení. Uvažovali jsme o možnosti
využití koupaliště, neboť nájemci byla
vypovězena nájemní smlouva. Ale nakonec došlo k mimosoudnímu urovnání
a prostory tak nebyly pro Malinu volné.
Protože město nemá volné prostory, které by mohlo nabídnout pro dlouhodobý
provoz, nabídli jsme Malině dočasné
překlenovací řešení v podobě možnosti
bezplatného pronájmu jednoho z městem vlastněných domů na náměstí.
Dohoda byla téměř na spadnutí. MC
Malina využila prostory pro skladování věcí, které vystěhovala z kulturáku.
Zástupkyně Maliny se domluvily s tajemníkem panem Dědičem na adaptačních úpravách v objektu, které byly
obratem objednány a zahájeny, tak aby
mohly být prostory Malině připraveny
co nejdříve. Pár dní na to se vedení
MC Malina rozhodlo odmítnout tuto
nabídku města, a dokonce obvinilo
vedení města z plýtvání prostředků
z rozpočtu města. Pro mě je toto jednání nepochopitelné. Město se v rámci
jednání o provozu domu nabídlo, že
nad rámec již získaných dotací od
města pokryje Malině třetinu výdajů
na energie, tj. 16 tis. Kč pro letošní rok.
Tato nabídka i další nabídka možnosti
převedení využití obdržené dotace na
provoz domu byla ze strany Maliny
odmítnuta a městu bylo oznámeno,
že o dům nemají zájem a že zvažují
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Město spolku Centrum Malina nabídlo
k dočasnému užívání domek na náměstí.

www.libcice.cz

HLAS ZASTUPITELE

SPOLKY

ZPRÁVY Z RADNICE
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SOUTĚŽ

OLGA MRAČKOVÁ ZA LIBĚHRAD

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

Malinový koktejl
s příchutí malin nezralých

Svazek měst a obcí Vodárny
Kladno – Mělník zasedal

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, DOVOLTE MI MALÉ ZAMYŠLENÍ
NAD JEDNOU Z ČÁSTÍ POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU.

ovolte mi seznámit vás s obsahem jednání řádné valné
hromady svazku měst a obcí
Vodárny Kladno – Mělník (VKM),
která proběhla 11. května v jednacím
sále Městského úřadu v Kralupech
nad Vltavou.
Po nezbytných úvodních procedurách volby navrhovatelů a ověřovatelů
přednesl pan starosta obce Líbeznice
Martin Kupka zprávu předsednictva
a dozorčí rady svazku. Dokumenty
byly hlasováním přijaty.
Po schválení účetní uzávěrky
a závěrečného účtu se odehrál volební
souboj o dvě místa zástupců svazku
v představenstvu VKM, a. s., a jedno
místo zástupce svazku v dozorčí radě
VKM, a. s., jež získala paní starostka

NEUSTÁLÉ SROVNÁVÁNÍ
NESROVNATELNÉHO
Centrum Malina společně s opozičními zastupiteli již několikrát žádalo
o místo v rozpočtu města vedle institucí, jako jsou AFK nebo Sokol. Každý,
kdo nemá klapky na očích, musí vidět,
že AFK i Sokol jsou v naprosto jiné
situaci a v rozpočtu vedle nich Malina
nemá co dělat. Spravují své nebo městské areály, jsou součástí rozsáhlého
společenského života ve městě, které
reprezentují díky svým úspěchům
v soutěžích vyšších tříd. Díky úsilí
všech kolem fotbalu a Sokola mají děti
různého věku i dospělí možnost sportovat v udržovaných areálech a přinášet radost z výher v soutěžích.
DOTACE A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Ve srovnání se spolky, které lze s Malinou srovnávat, je podle mého názoru
tento spolek dotovaný více než královsky. Nemohu ani opomenout fakt,
že Malina doslova pohrdá nabídkou
města na dočasný prostor, spolupodílení se na rekonstrukci, nájemné za
1 Kč, dotace 88 tis. Kč. Anebo také
pozvánkou na spolupráci při prvních
adventních trzích. Nutno podotknout,
že 88 tisíc bylo z celkových 674 tisíc,
které město rozdělilo mezi 22 žadatelů. Na webu města si můžete v sekci
komise a výbory přečíst, kolik a co
kdo požadoval a dostal.
Výše členských příspěvků Maliny
je též k zamyšlení. Částka 100 Kč

ročně za rodinu je obnosem, se
kterým se opravdu nedají dělat velké
věci a v okolí nemá obdoby. Pokud
má Malina 300 členů a platila by např.
300 korun ročně za osobu, což není
závratná částka a zdaleka nedosahuje
výše příspěvků AFK a Sokola, měla
by ročně k dispozici 90 tisíc korun
oproti současnému stavu, který může
být odhadem cca 5 tisíc korun ročně.
Kdo má velkolepé vize, měl by mít
i reálný plán realizace. Dále se nabízí
oslovení sponzorů, kteří by jistě
ochotně přispěli na chod spolku jednorázově i pravidelně. Proto mi není
jasné, proč za avizovaným koncem
Centra Malina by měli stát koaliční
zastupitelé a vedení města.
KDO CHCE MOC, NEMÁ NIC.
A TAKÉ DALŠÍ ŠPETKA
POLITIKY OPOZICE?
Po přečtení pohledu ne tolik „malinového“, který je podložen fakty
a není ovlivněn košatou diskuzí na
sociálních sítích, je zjevné, že město
mělo snahu tento spolek podpořit
stejně (ne-li více) jako ostatní spolky.
Ale kde není vůle, není ani cesta.
Tak proč tolik povyku na sociálních
sítích? Proč tolik zášti vůči současnému vedení města? Proč v době těžké
pro všechny další negativní emoce?
Neznám odpovědi na tyto otázky,
a proto jsem společně s koaličními
kolegy nepodpořila navýšení rozpočtu pro Malinu s čistým svědomím.
Přeji všem spoluobčanům krásné
jarní dny plné slunce a radosti nejen
na společných akcích. n
Olga Mračková
zastupitelka za Liběhrad

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / červen 2021

FOTO: JANA CHALUPOVÁ

K

onkrétně se jedná o bod, po
kterém koaliční zastupitele označilo sdružení Centrum Malina
za důvod k ukončení své činnosti. Toto
tvrzení osobně považuji za nemístné
osočení bez jakékoli sebereflexe ze strany Centra Malina. A nyní fakta.

D
Podle reakcí se čarodějnická akce líbila.

HASIČI LIBČICE

Technický zásah
hasičů: pomoc
čarodějnici

Martina Karbanová z obce Mělnické Vtelno. Následovala informace
o situaci ve Středočeských vodárnách,
a. s. Bylo oznámeno, že řádná valná
hromada akciové společnosti VKM se
koná dne 27. května 2021 v Kladně.
Město Libčice nad Vltavou vyšle
na valnou hromadu svého zástupce
pověřeného usnesením zastupitelstva
města.
Závěrem uvádím, že svazek měst
a obcí VKM je svazkem, který má
hlavní úlohu chránit zájmy minoritních akcionářů (obcí) proti zájmům
akcionářů majoritních. V současné
době město Libčice nad Vltavou drží
více než 22 tisíc kusů akcií VKM. n
Pavel Bartoš, starosta

D

ne 30. dubna byl místním
hasičům vyhlášen poplach –
osoba v nesnázích. V hasičské
zbrojnici jsme našli čarodějnici s pavoučími mazlíčky, jejíž koště odmítalo
fungovat. Nelenili jsme, vše naložili na
vůz a vydali se s čarodějnicí na cestu za
jejím cílem. Covid-19 opět znemožnil
uspořádat klasické pálení čarodějnic na
náplavce s opékáním buřtů, soutěžemi
pro děti a velkým ohněm. Ve spolupráci
s Centrem Malina jsme proto připravili
náhradní program. Strašidelně jsme
vyzdobili vůz a vydali se objíždět Libčice
po předem určených zastávkách. Děti,
které předtím plnily úkoly po celém
městě a postupně luštily tajenku, nás již
vyhlížely a těšily se na sladkou odměnu.
S výzdobou nám pomohli žáci ze školní
družiny a zejména Julie Menšík Čákiová, která vyrobila většinu strašidelné
výzdoby. Z reakcí soudíme, že se letošní
čarodějnická akce líbila. Doufáme, že
příští rok se všichni sejdeme na náplavce
a užijeme si pálení čarodějnic i s pořádnou vatrou. Akce proběhla za finanční
podpory města Libčice nad Vltavou. n
Jan Menšík, za hasiče Libčice

Vaše

PŘIHLÁŠKA
NA GULÁŠOVÁNÍ
Zveme vás na již tradiční
šestý ročník sportovně-gulášového
odpoledne, který proběhne
v sobotu 26. června od 14 hodin
na fotbalovém hřišti v Letkách.
Své kuchařské dovednosti změří
maximálně 12 týmů.
Maso (hovězí kližku) a dřevo na oheň
zajistí pořadatel. Soutěžní tým si zajistí
kotlík, trojnožku a vše potřebné k přípravě guláše. Vaření guláše bude ukončeno
v 17.30 hodin.
Pro dobrou zábavu a tvůrčí náladu
zahraje kapela Rumtorád.
PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE
DO STŘEDY 14. ČERVNA
Kontakt pro přihlášení:
Petr Veszelei, tel.: 724 226 331.

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

RGB / .ai

Facebook “f ” Logo

RGB / .ai
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NOVÉ METODY VÝUKY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Program SciLearn English naučí
děti v angličtině přemýšlet

Nelehké bytí

I UČITEL MUSÍ JÍT S DOBOU.
DĚTI, UČITELÉ I RODIČE. TI
VŠICHNI ČELÍ VELKÉ VÝZVĚ.
ZVLÁDNOUT DLOUHODOBĚ
DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
A NEZBLÁZNIT SE Z TOHO.

S
FOTO: ARCHIV NUERASOFT S.R.O.

U

plynulý rok přinesl také
řadu pozitivních zkušeností
a příležitostí pro lepší výuku
v budoucnu. Učitelé ušli značný kus
cesty za snahou vzdělávat žáky online.
Žáci i rodiče se s výzvou distančního
vzdělávání popasovali. Bylo potřeba se
učit za pochodu, najít ustálenou formu
vzdělávání na dálku, nastavit správné
učební tempo, podporovat děti a rodiče
v této mimořádné situaci. Socializační
funkci školy jsme nahradit nedokázali,
nicméně můžeme konstatovat, že dálkové vyučování funguje plnohodnotně.
Důležitá je pro nás zpětná vazba od
rodičů, stejně tak apelujeme na vzájemný respekt a komunikaci – žák x učitel
a učitel x rodič.
Pryč jsou doby dávno minulé, kdy
jsme se učili cizí jazyk gramaticko-překladatelskou metodou, která zde
převládala několik desetiletí. I my si
pamatujeme z našich školních let trápení se nad stránkami vypsaných slovíček
a překladem nekonečných vět. Samozřejmě je možné využít tuto metodu
i v dnešní době, ale je přinejmenším
vhodné doplnit ji dalšími učebními
metodami, jako je komunikativní přístup v jazyce, učení založené na zadaných úlohách, zahrnutí fyzické aktivity
těla a neméně významná audiojazyčná
metoda. Někdy lze zvýšit zájem žáků
o jazyk i obyčejným návrhem. Učitel
v této roli není již dominantní, ale
předloží žákům návrhy, co dělat, a žáci
sami rozhodnou o průběhu hodiny, zda
se bude v jazyce vést konverzace, hra na
slovíčka, cizojazyčné video s následným
rozborem či jiná aktivita vedoucí ke

V AKTUÁLNÍM „COVIDOVÉM“ ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
NAŠE ŠKOLA PROŽILA MNOHÉ.

Děti ze Základní školy Bory program
SciLearn English vřele doporučují.

zdokonalení v cizím jazyce. Chceme
porozumět a umět komunikovat.
S tímto nám pomůže nový program
SciLearn English, který budeme využívat v některých hodinách anglického
jazyka. Přednostně bude nabídnutý dětem ze 4. a 5. třídy od září 2021. Cílem
programu je naučit děti v cizím jazyce
přemýšlet. Jedná se o zábavnou počítačovou hru, která připraví mozek na angličtinu, učení pak jde snadno a rychle.
Trénuje kognitivní funkce v angličtině,
vytváří otisky anglických fonémů v mozku, cílí na všechny aspekty řeči a průběžně se přizpůsobuje úrovni studenta.
V neposlední řadě dokáže naslouchat
studentovi při plynulém čtení, průběžně
ho opravovat a koučovat. Program je
vytvořený týmem neurovědců a umožňuje mnohonásobně rychlejší učení
angličtiny. Je vhodný jak pro začátečníky
i pokročilé, pro děti i dospělé studenty,
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do škol i domů. Dle ověření výzkumem
i praxí v některých českých školách
postoupilo 73 % žáků o celou jednu
úroveň společného evropského referenčního rámce pro jazyky za jeden školní
rok. Což se očekává za tři až čtyři roky
při běžné výuce. Program byl zkoumán
i na světově známých univerzitách a je
hodnocený jako jednička na rozvoj anglických dovedností institucí ministerstva
školství USA. Je rozšířen v 51 zemích
světa a využívají ho přes tři miliony
studentů.
Zkusme tedy posunout znalosti dětí
v naší základní škole nejen v porozumění, ale také v logickém myšlení,
v práci s textem a naslouchání. Buďme
připraveni na případnou nepříznivou
epidemiologickou situaci v budoucnu
a umožněme dětem učení anglického
jazyka hravou a zábavnou formou.
Účast na programu je zcela dobrovolná. Počítáme, že bude hrazen nejen za
podpory rodičů žáků přibližně ve výši
700 Kč za ročník, ale také díky finanční
dotaci města. Více o programu se dočtete na webu https://scilearn.cz. n
Marcela Dostálová, učitelka

tandardní, distanční i online výuku, částečné i celkové uzavření,
krátkodobé návraty dětí, rotační
výuku a nakonec, doufejme, i definitivní návrat k normálu. Platilo devatero
rozvrhů. Stručně řečeno, nebylo toho
málo. Škola přitom jednoznačně prokázala, že je schopna čelit nepředvídatelným a nečekaným výzvám.
Do dalšího školního roku 2021/2022
škola vstoupí s novým názvem. Pedagogická rada ZŠ Libčice nad Vltavou
projednala na svém zasedání v březnu
návrh ředitele školy na změnu názvu
příspěvkové organizace. Změna názvu
je v prvé řadě vedena snahou distancovat se od nedávné minulosti, která
poškodila školu jako instituci. Změna
názvu má jednak symbolizovat rozchod
s tímto rozporuplným obdobím, jednak
vyjadřuje ambici vytvořit z dosud bezejmenné řadové školy jedinečnou, nezaměnitelnou instituci, která bude skrze
svoji značku snadno rozpoznatelná.
Návrh na přejmenování současné
školy na Základní škola Karla Hašlera,
Libčice nad Vltavou bere v úvahu jak lokální souvislosti, tak široký nadregionální
přesah této pozoruhodné osobnosti. Jedinečné spojení škola a Karel Hašler, které
mimochodem nemá v České republice

obdobu, poskytne instituci s ohledem na
pestré životní osudy výše zmíněné osobnosti široké pole působnosti především
v projektových aktivitách.
Pedagogická rada návrh na změnu
názvu jednomyslně podpořila dne
17. 3. 2021 (hlasování: 27 hlasů pro,
0 hlasů proti, nikdo se nezdržel).
S návrhem byla seznámena Rada města
Libčice nad Vltavou na svém zasedání
dne 24. 3. 2021 (zápis č. 5/2021) a vyslovila se pro návrh. V neposlední řadě
byla se záměrem obeznámena Školská
rada ZŠ Libčice nad Vltavou na svém
jednání dne 12. 4. 2021 a vyjádřila rovněž tomuto návrhu podporu. Změna
názvu školy na Základní škola Karla
Hašlera, Libčice nad Vltavou pak byla
definitivně jednomyslně potvrzena dne
5. 5. 2021 Zastupitelstvem města (usnesení č. 10/17-2021). Škola by chtěla
touto formou pozvat libčickou veřejnost, rodiče a děti v sobotu 4. 9. 2021
na slavnostní křest školy, který bude
doprovázen kulturními akcemi. n

krátce
Mateřská škola
ZÁPIS
Do stanoveného termínu bylo
doručeno 47 přihlášek. Tři děti se
hlásily z okolních obcí, tři byly dvouleté. Školka tedy od září přivítá
41 nových dětí. Více dětí nebylo
možné přijmout, protože deset předškoláků má odklad. Přibývá přihlášek
dětí, které nemají českou národnost
a nemluví česky. Některé z nich
mají trvalý pobyt v Libčicích a MŠ je
obvykle přijme.

DEN DĚTÍ
Školka připravuje pro děti slavnostní
den s řadou soutěží, za které dostanou drobné dárky. A v tento sváteční
den si děti smlsnou, protože Dni dětí
je uzpůsoben i jídelníček.

HURÁ
NA PRÁZDNINY

František Bahenský, ředitel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
VÁS ZVE NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
24. června od 15 hodin na zahradě školy
Připravili jsme pro vás bohatý program, vystoupí žáci všech oborů:
orchestr, Škatulata a další hudební tělesa
n absolventské vystoupení tanečního oboru
n výstava prací výtvarného oboru
n představení literárně-dramatického oboru
n prezentace výstupů distanční výuky
n komorní

Těšíme se na vaši návštěvu!

Pro školkové děti, jejich kamarády
a rodiče škola v úterý 22. června organizuje zábavné odpoledne Hurá na
prázdniny. Děti čeká pohádkový svět
plný soutěží a úkolů, na jehož konci
čeká klíč, který odemyká pohádky.
Odpoledne zpestří vystoupení tanečního souboru ZUŠ a o příjemnou
náladu se postará hudební doprovod
BAND ZUŠ. A nesmí chybět pohádkové představení v podání divadelního
souboru LOĎ. n red
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FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

NAKUPOVÁNÍ

Vzniklo nové komunitní
centrum Fara Libčice

Farmářský
trh je zpět

S

polupořadatelem a hostitelem je
farní sbor Českobratrské církve
evangelické spolu s dobrovolníky
z obce. Projekt i oprava prostor pro centrum je spolufinancována z fondů EU.
Cílem centra je prosté setkávání
napříč přirozenému rozvrstvení naší
obce bez ohledu, zda je kdo věřící nebo
není. Neumíme totiž dobře rozlišit, kdo
v hluboké skutečnosti opravdu věřící je.
V centru na faře sídlí kancelář evangelického sboru, místní pěvecké sbory

V

Scandula a Senza Nome, různí muzikanti, organizace festivalu Otevřená
zahrada, aktivity našeho sboru i spolku
Malina, dluhové poradenství Člověka
v tísni, pracuje se s dětmi i dospělými, konají se ekumenická setkání, učí
náboženství i výtvarka, budou přednášet hosté, cvičí se jóga nebo pilates (tu
mají křesťané obzvlášť v oblibě), pije
káva s přáteli, vaří polévka pro pražské
bezdomovce a mnoho dalšího.
Týdenní program najdete na webu
libcice.evangnet.cz. Jste velmi zváni!
Třeba jen nakouknout, jak to ti evangelíci uvnitř opravili. Až nám to vládní
covidová opatření dovolí, uspořádáme
opravdový den otevřených dveří. n

FOTO: JAROSLAV ŠAROCH

V PÁTEK 30. DUBNA VE
14 HODIN JSME ZAHÁJILI
PROVOZ NOVÉHO KOMUNITNÍHO
CENTRA NA EVANGELICKÉ FAŘE
V ULICI 5. KVĚTNA 66 V LIBČICÍCH
NAD VLTAVOU.

Program komunitního centra Fara Libčice
najdete na webu libcice.evangnet.cz

Tomáš Cejp, farář

polovině května jsme se konečně dočkali, mohli jsme byť se
zpožděním zahájit již čtvrtou
sezonu libčického trhu. Našli jsme nové
pro všechny dobře přístupné místo,
kam již nemusíte chodit přes koleje
ani čekat, až se po projíždějícím vlaku
zvednou závory. Těšili jste se stejně jako
my? Soudě podle množství návštěvníků, kteří našli cestu k bílé vile, zřejmě
ano.
Váš trvalý zájem a přízeň nám dělá
radost a motivuje nás ke zlepšování.
Rozšířili jsme nabídku, podařilo se dohodnout nové prodejce a prostor u vily
budeme dále zútulňovat, abyste se zde
cítili příjemně jako u přátel. Domů si
z našeho trhu opět odnesete nejen plný
koš čerstvých potravin, ale stejně jako

loni i krásnou kytici nebo originální
oděvy či keramiku. K tomu všemu jako
tradiční bonus řádnou dávku pozitivní
energie, pohody a spokojenosti. Během
čekání na voňavou kávu nebo sýrové
nitě stihnete se sousedem probrat novinky z města, vyměníte si rodinné příběhy.
V klidné atmosféře prožijete fajn dopo-

ledne. Do prázdnin se na vás budeme
těšit ještě 12. a 26. června. Podzimní
část pak naváže v poslední srpnovou
sobotu 28. srpna a po pěti opakováních
ve 2týdenním intervalu dojdeme až
k poslednímu termínu 23. října. n

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

FOTO: ROMAN ŠEBL
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Z široké nabídky farmářských produktů i sazenic můžete vybírat 12. a 26. června.

Petra Pelešková, za organizační tým

PORADENSTVÍ

FOTO: IVETA MATOUŠKOVÁ

Č

lověk v tísni začne od června 2021
poskytovat dluhové poradenství
i v Libčicích. Už v roce 2019 bylo
v ČR vedeno bezmála 4,5 milionu
exekucí. Podle dat Exekutorské komory čelilo exekucím celkem 775 tisíc
lidí. A v důsledku pandemie je nutné
očekávat nárůst počtu lidí s finančními
problémy. V rámci středočeské pobočky poskytuje Člověk v tísni dluhové
poradenství na Kladensku, Berounsku,
Rakovnicku, Kralupsku, Příbramsku
a nově i v Libčicích nad Vltavou.
„V rámci dluhového poradenství
poskytujeme svým klientům komplexní péči. Pomáháme se zmapováním
pohledávek, řešíme příčiny vzniku předlužení, zajišťujeme klientům podporu
v komunikaci s věřiteli a exekutory,
pomáháme s orientací a případnou
obranou v nalézacím a exekučním
řízení, podáváme návrhy na zastavení
neplatných exekucí,“ říká Helena Šeb-

Dluhové poradenství bude poskytováno
jednou za dva týdny na Faře Libčice,
vždy v úterý od 11 do 16 hodin.

ková, metodička dluhového poradenství. Člověk v tísni má rovněž potřebnou akreditaci udělenou Ministerstvem
spravedlnosti ke zpracování a podávání
insolvenčních návrhů a nabízí i asisten-
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ci v samotném procesu oddlužení.
Na dluhové poradce
Člověka
v tísni se může
obrátit kdokoliv,
kdo chce řešit své
problémy s dluhy. Ať už
nezvládá splácet půjčky, má exekuce,
nebo je předlužený a chtěl by vstoupit
do oddlužení. Veškeré tyto služby jsou
poskytované zdarma.
Služba bude dostupná jednou za
14 dní, vždy v úterý od 11 do 16 hodin
v Komunitním centru Fara na adrese
5. května 66, Libčice nad Vltavou. Začínáme 1. června 2021 a na konzultaci
je nutné se předem objednat. Kontakt:
Klára Soukupová, 777 787 945,
klara.soukupova@clovekvtisni.cz. n
Klára Soukupová, poradkyně

www.autohouser.cz
www.libcice.cz
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ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

Život Libuše Jarcovjákové
skrze fotoaparát

Císař pán jede

grafie vzniklé od 70. let 20. století
do dneška. Jarcovjáková od první
fotografické zkušenosti systematicky
a zcela intuitivně pořizovala snímky
sama sebe – spontánní akt, jenž se
v průběhu 50 let stal fenoménem.
K výstavě vznikne také kniha, jejíž
vydání plánují autorky na polovinu
srpna. Během června se můžete těšit
na komentované prohlídky s Libuší
Jarcovjákovou a kurátorkou výstavy
Lucií Černou. Komentované prohlídky proběhnou o víkendu
12. a 13. června. Více informací na
našem webu www.arto.to a sociálních sítích. n

FOTO: ARCHIV
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David Ondráčka s Alenou Švejnohovou,
Pečky 2020

BESEDA

A jak dál?

V

Andrea Hoffman Nečasová, galeristka

FOTO: LIBUŠE JARCOVJÁKOVÁ

rto.to galerie v Uhelném
mlýně zahajuje pokaranténní
výstavní sezonu sice opožděně, ale o to zajímavějším projektem
– výstavou fotografií pražské autorky
Libuše Jarcovjákové Jako když tygr
spí. Výstava bude k vidění v Arto.to
galerii od 6. června do 26. září 2021
a vstupenky jsou k zakoupení pouze
v online předprodeji na Goout nebo
Ticketstream. Jako když tygr spí je
první výstava Libuše Jarcovjákové,
věnovaná čistě jejím autoportrétům.
Život s fotoaparátem a skrze fotoaparát. Fráze, která v případě Libuše
Jarcovjákové (*1952) nabírá zcela
jiný význam. Výstava Jako když tygr
spí představí osobní a intimní foto-

Jako když tygr spí je první výstava Libuše Jarcovjákové,
věnovaná čistě jejím autoportrétům.

e čtvrtek 17. června 2021 od 18 hodin v Uhelném mlýně proběhne
beseda s Davidem Ondráčkou
a Alenou Švejnohovou. Debatu s názvem
A JAK DÁL moderuje novinářka Radka
Smejkalová, která pracuje jako externí
spolupracovnice Deníku N a překladatelka.
A jak dál? Tři měsíce před volbami se
společně pokusíme hledat odpovědi na to,
jakou cestu zvolit z neutěšeného stavu české
politiky, nedůvěry ve vládu a celkové společenské skepse. Protikorupční expert David
Ondráčka řídil přes deset let Transparency
International, dlouhodobě se specializuje na
politickou korupci, střety zájmů, fungování
veřejné správy a veřejné zakázky. Alena
Švejnohová, vystudovaná právnička, se pro
svůj aktivní zájem o veřejné dění vypracovala z gymnazijní profesorky PORG na starostku středočeského maloměsta Pečky.
Vstupné na debatu 200 Kč, vstupenky
v předprodeji na Goout a Ticketstream. n
Andrea Hoffman Nečasová

novinky z knihovny
Deepa Anappara:

Alena Mornštajnová:

Petra Soukupová:

Dokud vás
nenajdeme

Listopád

Věci, na které
nastal čas

Nakladatelství PROSTOR 2021

Kniha o totalitě. Totálně
pravdivá. Totálně
smutná. Totálně čtivá.
Jaký by byl váš život,
kdyby v listopadu 1989
dopadlo všechno jinak?

Autorka je novinářka
a knihu napsala na základě rozhovorů s dětmi
ze slumů.

Nakladatelství HOST 2021
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Nakladatelství HOST 2021

Román v povídkách.
Život nelze naplánovat ani se na něj nedá
dopředu připravit.

PŘESNĚ PŘED 120 LETY,
V ČERVNU 1901, BYLA
VELKOU UDÁLOSTÍ PRO
ČESKÉ ZEMĚ NÁVŠTĚVA
CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA.

M

imochodem byla to návštěva,
při níž vznikla známá fotografie „Procházka na mostě“, která
pak na zbytek vlády dala císaři onu
známou přezdívku. Pro Libčice byla
návštěva důležitá tím spíš, že císař jel
přes naši obec.
Přípravy nadmíru krasopisně
a důkladně popsal v kronice tehdejší
starosta Josef Nápravník. Byla by škoda
necitovat zde dobový záznam v jeho
úplnosti:
„Jeho Císařské a královské Apoštolské Veličenstvo dle sdělení c. k. okresního hejtmanství na Smíchově zde dne
2. června t. r. číslo 170 svoliti ráčil, aby
dvorní vlak ve stanici Libčice, který
vyjede 17. června ráno za příčinou
návštěvy císaře pána v Litoměřicích
a Ústí nad Labem zvolna projel, tak aby
tím obecenstvu příležitost k projevům
loyality poskytnuta byla.“

Všichni doufali, že vlak s císařem
ve stanici zastaví, byť jen na chvilku.
Do Libčic se k uvítání císaře chystaly
i okolní obce. Například turská obecní kronika popisuje zdejší přípravy.
Vypravit se měla jízda na slavnostně
vyzdobených koních, obyvatelé v krojích, s koňmi a povozy.
Zajímavé ovšem je, že ze samotného
vítání císaře není v libčické kronice ani
slovo. Možná proto, že císařský vlak
nakonec v Libčicích nezastavil, ale jen
zpomalil, což bylo v menších obcích
zvykem. A tak asi i házení květin do
cesty libčickými dívkami pro zřetelné
nebezpečí odpadlo.
Vlak s císařem naopak zastavil
v Kralupech, císař vystoupil, ale zdržel
se zde jen sedm minut a průběh byl
zcela formální. Přípravy i samotný
průběh, který zdejší pokladnu přišel
na více než 400 korun, popisuje Josef
Stupka ve své Kronice kralupské: „Ačkoliv se vědělo, že císař neopustí prostor nádraží, kde se postavila vítací tri-

Obecní představenstvo ve svém
jednání ze dne 31. května 1901
stanovilo za přítomnosti řídícího
učitele tento uvítací program:
1. Domy v obci zvlášť podél trati budou
prapory v barvách národních a rakouských dekorovány.
2. Občanstvu i spolkům v místě oznámí
se den a hodina uvítání a na nádraží
přesné místo zde jim vykáže.
3. Dívky školní bíle oděné neb v krojích
národních květiny v cestu budou
a děti nejvyšší třídy hymnu rakouských národů zapějí.
4. Obecní zastupitelstvo, místní školní
rada a duchovní správy korporativně
se uvítání účastní.
5. O pořádek starati se bude pořadatelstvo z členů výboru a sboru učitelského se skládající.

Rakouská stříbrná koruna
s portrétem císaře.
Vydána v roce 1901.

FOTO: WWW.PINTEREST.COM
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Císař František Josef II.

buna, dostal polní hlídač Václav Zeman
za úkol vyčistit celé město a postavit
stožáry na prapory. Slavný den nastal
17. června 1901, kdy dvorní vlak s císařem a jeho doprovodem v Kralupech
zastavil. Dvorní vlak se skládal z osmi
přepychových vozů... Ráno v půl sedmé
na bohatě vyzdobeném kralupském
nádraží císaře pozdravil starosta s členy
zastupitelstva a s veškerými kralupskými spolky. Jako první však uvítal císaře
přednosta kralupské stanice Leo Sinek.
Byl malé postavy a dlouhá šavle, kterou
měl na boku slavnostní uniformy, mu
při přecházení tloukla o koleje.“
Nicméně se traduje, že když o rok
později císař podepisoval dekret povyšující Kralupy na město, na návštěvu si
vzpomněl. Měl prý fenomenální paměť.
Jestlipak si pamatoval, že jel 17. června
1901 přes Libčice? n
Petr Schönfeld

Slavnostně vyzdobené bylo libčické nádraží i 31. května 1985. Důvodem byl
průjezd vlaku s delegací ministerstva dopravy, kterým byl zahájen provoz
na elektrifikované trati z Bubenče do Vraňan. Maně si v tuto chvíli nelze
nevzpomenout na průjezd vlaku s císařem Františkem Josefem.
Od 2. června 1985 pak byl zahájen pravidelný provoz. Pro libčické to byla úleva,
protože stavbu provázely časté výluky, stavební ruch a vůbec nepořádek.

www.libcice.cz
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SERVIS

BEZPLATNÁ INZERCE 19

kalendář akcí / červen 2021
PÁ 4. 6. 21.00

PÁ 18. 6. 21.30

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

25 km/h

Chlast

Komedie / road movie,
Německo 2018, 116 minut s titulky,
vstupné 100 Kč. 
Plovárna

Komediální drama o pokusu s trvalou
„hladinkou“. Dánsko 2020, 117 minut
s titulky, vstupné 100 Kč.  Plovárna

SO, NE 5. a 6. 6. 13.00

SO 19. 6. 8.00

PRO DĚTI

Traktoriáda

Dětské dny
Dvě odpoledne pro děti
s nabitým programem
a veselou zábavou.
Hřiště AFK Letky

NE 6.6. 11.00

DĚT

SKÉ
DNY

SO 19. 6. 14.00

VÝSTAVA

Jako když tygr spí potrvá do 26. 9.
Vstupenky k zakoupení pouze online
na goout nebo ticketstream.

Uhelný mlýn / arto.to galerie

Tři v jednom pro Libčice
EHL & KOUMAR architekti představí
vítězný návrh architektonické soutěže, následuje diskuze. 
Plovárna
TRH

Farmářský trh
Trh s možností nakoupit si čerstvé
kvalitní potraviny a potkat se
s přáteli. 
Areál Šroubáren

SO, NE 12. a 13. 6.

VÝSTAVA

Komentovaná prohlídka
Výstavy autoportrétů Libuše Jarcovjákové. Vstupenky k zakoupení pouze online na goout nebo ticketstream.

Uhelný mlýn / arto.to galerie

ČT 17. 6. 18.00

12. ročník festivalu sborového zpěvu
s tématem folklor evropských zemí.
Bližší informace www.scandula.cz

Prostory evangelické farnosti

ÚT 22. 6. 15.00

PRO DĚTI

Hurá na prázdniny

ROZVOJ MĚSTA

SO 12. 6. a 26. 6. 9.00

FESTIVAL

Otevřená zahrada

Výstava fotografií
Libuše Jarcovjákové

ST 9. 6. 18.00

Tradiční libčická traktoriáda. Těšit se
můžete na spanilou jízdu městem,
závody, dětský a hudební program.

Chýnovská louka

BESEDA

A jak dál?
Debata s protikorupčním expertem
Davidem Ondráčkou a starostkou
Peček Alenou Švejnohovou. Moderuje
novinářka Radka Smejkalová.

Uhelný mlýn / Kotelna

Pohádkové odpoledne se soutěžemi
pro školkové děti, jejich rodiče a kamarády.
Areál MŠ

ČT 24. 6. 15.00

PRO DĚTI

Zahradní slavnost
Zábavné odpoledne na zahradě
ZUŠ pro rodiče a přátele školy.

Zahrada ZUŠ

SO 26. 6. 14.00

Libčické sobotní

FARMÁŘSKÉ

JÍDLO

Gulášování
Šestý ročník sportovně-gulášového
odpoledne, oblíbená soutěž ve vaření
kotlíkového guláše a popíjení piva.

Hřiště AFK Letky

PÁ 2. 7. 21.30

Libčický občanský spolek LOS
vás zve na

LETNÍ KINO

Samotáři
Komediální drama o pokroucených
mezilidských vztazích, Česko /
Slovinsko 2000, 109 minut česky,
vstupné 100 Kč.
Plovárna

TRHY
Nově u bílé vily v areálu Šroubáren!
12.6. a 26.6.2021 9-12 hod.
Těšíme se na Vás!
trhy@los-libcice.cz
facebook.com/farmarsketrhyLibcice
www.libcickekrizovatky.cz
facebook.com/los.libcic

Akce se koná za finanční podpory města Libčice nad Vltavou

Konání akce a podmínky podléhají
aktuální epidemické situaci.
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www.libcice.cz

MĚSTO
LIBČICE NAD VLTAVOU
VÁS ZVE NA

DĚTSKÉ
DNY
5. a 6. června 2021
od 13 do 18 hodin
na hřišti AFK Libčice
VSTUP ZDARMA

PROGRAM:
Nafukovací atrakce
Fotokoutek
Malování na obličej
Dětská diskotéka

É
K
S
T
DĚ
DNY

Hudební a filmový kvíz
Kreativní dětská dílnička
Sportovní dětské soutěže
Zábavná show pohádková říše
Vystoupení kapely Band ZUŠ
Občerstvení po celý den
Město Libčice nad Vltavou
děkuje dobrovolníkům za spolupráci.
Za děti zodpovídají rodiče.

Časový plán programu
najdete na

www.libcice.cz

