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PROSBA

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 7. 8. 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

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
PONDĚLÍ 5. 7., 19. 7., 2. 8.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v lichý týden.

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
ŘIDIČ SKUP. B a T
Městský úřad Libčice nad Vltavou
hledá řidiče skup. B a T – pracovníka do čety na úklid a údržbu města.
Bližší informace získáte:
T: 233 101 653,
tajemnik@libcice.cz
VÝPOMOC V KUCHYNI
Základní škola Libčice nad Vltavou
hledá pracovníka/ci na výpomoc
v kuchyni 2 hodiny denně.
Bližší informace získáte:
T: 776 705 733,
hrebejkova@skola.libcice.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z důvodů dovolené bude knihovna
v termínu od 5. do 16. 7. uzavřena.

LIBČICKÁ PLOVÁRNA
Bazény: denně 10–19 hodin
Restaurace: 10–22 hodin
Vstupné: do 3 let zdarma,
do 15 let, důchodci, ZTP 30 Kč/den,
dospělí 60 Kč/den
T: 732 927 799
www.libcickaplovarna.cz
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Možná jste v době izolace dospěli
k tomu, že nepotřebujete docházet do
naší místní knihovny. Respektuji. Ale
knihy, které máte doma, nejsou tímto
vaše, jsou půjčené. Tak vás prosím,
vraťte je zpět. Knihovna je otevřena
v pondělí a ve středu, k dispozici je box,
pokud se mineme. Děkuju! n
Šárka Sekerová, knihovnice
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Oslava MDD na hřišti 
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KLUB SENIORŮ

Cestovatelé
plánují
zajímavé výlety

H

lavní organizátorka Cestovatelů Klubu seniorů paní
Jana Janovská připravila na
letošní léto zajímavé výlety.

n 8
 .

KLUB SENIORŮ
Malba na sklo
Pravidelné setkání probíhá
každou středu od 14 do 16 hodin.

Vážení spoluobčané,

z obsahu

n

n

n

července je plánován výlet do
Českého ráje a návštěva loveckého
zámku Humprecht a svijanského
pivovaru
1
 5. července proběhne výprava na
zámek Radim a do Muzea lidových
staveb Kouřim, kde bude k vidění
skanzen a kostel sv. Štěpána
2
 2. července je v plánu Národní hřebčín Kladruby nad Labem
a zámek; při zpáteční cestě bude
zastávka v Kolíně
2
 9. července je připraven výlet na
Zámek Brandýs nad Labem a návštěva Staré Boleslavi a Panenských
Břežan

Uvidíte pozoruhodná místa po
celé republice, tak pokud máte
o některý z výletů zájem, volejte na
číslo 725 865 826. n

Červnové
společenské akce 

str. 12–13
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Začátek léta není jen zábava.
V průběhu června bylo zapotřebí vyřešit havarijní stav zásobování koupaliště vodou, způsobený ztrátou vody ve
studni, jež byla používána pro napájení bazénů. Věc se podařila a malý
bazén dostal i nový způsob filtrace.
Běží také přípravné práce na dalších
projektech. Začala obnova stezky nad
Letkami, která se plně rozběhne na
přelomu léta a podzimu. Radostnou
zprávou bylo obdržení dotace téměř
1,5 milionu korun na rekonstrukci vozovky a obratiště u Kolonie. Přeji vám
krásné léto! n
Vít Penížek, místostarosta

LIBČICKÉ NOVINY / číslo 7/2021 / periodický tisk územně samosprávného celku
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uplynulý měsíc se nesl v duchu běžného života, do kterého téměř nezasahovala opatření, která nás svírala
mnoho měsíců. Plakátovací plochy se
zaplnily a podařilo se uskutečnit řadu
tradičních kulturních a společenských
akcí, které závěr školního roku obvykle
přináší.
Děti si užily první červnový víkend
v areálu AFK, kde pro ně byla zajištěna řada atraktivních soutěží a zábavný program. Byla radost vidět hřiště
zaplněné veselými dětmi i jejich rodiči.
Dětské dny byly odrazovým můstkem
i pro další akce. Proběhl pátý ročník
Chýnovské traktoriády, který přitáhl
rekordní počet návštěvníků, účastníků, historických traktorů i závodních
strojů, které se během soboty utkaly na
louce pod Chýnovským hájem. Akce
se stala tak populární, že se dostala
na televizní obrazovky, a tak ti, kteří
neviděli spanilou jízdu městem nebo se
neodvážili vyrazit v panujícím vedru
ven, mohli sledovat dění v několika
vstupech z pohodlí svého domova. Dvě
uvedené akce jsou jen špičkou ledovce.
Proběhla také tradiční Otevřená zahrada, opět promítá letní kino, mohli
jste navštívit farmářské trhy. Konec
měsíce také přinesl oblíbené Gulášování. Společenský život se rozběhl naplno
a věřím, že se udrží minimálně celé
prázdniny. Ty začaly symbolicky pro
nejstarší děti z mateřské školy pasováním na prvňáčky a pro deváťáky ze
základní školy šerpováním.

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

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

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Červencové číslo vyšlo 2. července 2021.

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 26. července 2021,
pro příjem inzerce do 19. července 2021

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: redakce
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aktuality

Body z jednání rady a zastupitelstva města
n

Určuje termín jednání, a to 30. 6. 2021.

Souhlasí s konáním a programem
18. jednání ZM dne 16. 6. od 18 hodin
v sokolovně.
n

Souhlasí s vyplacením odměny za
I. pololetí 2021 řediteli ZUŠ a doporučuje vyplatit odměny i dalším pracovníkům/pedagogům.
n

Souhlasí s přidělením služebního bytu
pro potřeby ZŠ.
n

Souhlasí s vyplacením odměny za
I. pololetí 2021 ředitelce MŠ a doporučuje vyplatit odměny i dalším pracovníkům/pedagogům.
n

n Doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 3/2021 města s celkovými výdaji i příjmy ve výši 113 540 200 korun
včetně zapojení zůstatku roku 2020.

Doporučuje ZM zrušení dvou bankovních účtů z důvodu nevyužívání.
n

Souhlasí s poskytnutím příspěvku
130 tisíc korun z fondu školského rozvoje pro ZŠ na akci spojenou s přejmenováním školy.
n

Předává ZM informaci místostarosty
o dotacích (příprava žádosti na rekonstrukci areálu AFK, dotační program
č. 162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ
INFRASTRUKTURA 2020–2024).
n

Navrhuje zpracování plánu postupné
rekonstrukce vnitřních prostor a obnovy
vybavení učeben, kabinetů a dalších částí
interiéru ZŠ.
n

n Bere na vědomí zápis z komise pro
média ze dne 18. 5. 2021.
n Bere na vědomí informaci starosty
o zadání zakázky firmě Michal Král, Libčice (pokládka dlažby ve skladu, kuchyni
a chodbě v 1. patře ZŠ).
n Bere na vědomí návrh Libčického
občanského spolku LOS na doplnění
programu jednání ZM (vyhodnocení
plnění SP a příprava akčního plánu
2021–2022).

Souhlasí s poskytnutím příspěvku
20 tisíc korun z fondu školského rozvoje
pro MŠ na akci Hurá na prázdniny na
pódium a ozvučení.
n

Bere na vědomí návrh Libčického
občanského spolku LOS na doplnění
programu jednání ZM (vznik bodu
Dotazy a připomínky veřejnosti v rámci
programu jednání ZM).
n

n Bere na vědomí návrh Libčického
občanského spolku LOS na doplnění
programu jednání ZM (zpráva o postupu veřejnoprávního vypořádání pozemku p. č. 328 pod knihovnou).

Souhlasí s poskytnutím příspěvku
145 tisíc korun z fondu školského
rozvoje pro ZUŠ Libčice nad Vltavou na
Zahradní slavnost 24. 6. (25 tisíc korun
na ozvučení a občerstvení pro účinkující) a Letní umělecké kurzy pro žáky
školy (120 tisíc korun na 7 pětidenních
turnusů pro 100 žáků a 12 lektorů).
n

Souhlasí s prodloužením šesti nájemních a jedné ubytovací smlouvy.

Souhlasí s odprodejem pozemku v katastru Letky o výměře 225 m2 za cenu
200 korun/m2.
n

n Nesouhlasí s úpravou programu
ZM tak, aby bod, v jehož rámci budou
řešeny dotazy a připomínky veřejnosti,
byl v programu jednání na předních
pozicích programu jednání; a tento bod
byl pojmenován „Dotazy a připomínky
zastupitelů a veřejnosti“. Bod „Různé“
zůstane poslední se stejnou náplní jako
doposud.

Bere na vědomí zprávu o stavu přípravy majetkoprávního vypořádání pozemku č. 328 v katastru Libčice, na němž se
nachází část knihovny.
n

RADA MĚSTA 23. 6.

n Bere na vědomí rezignaci Vladimíra
Douši z výběrové komise a jmenuje
Lukáše Reichla.

n Na základě doporučení výběrové
komise souhlasí s pořadím nabídek na
akci havarijní oprava dešťové kanalizace
v ulici Křivá a rozhoduje o přidělení
veřejné zakázky firmě Miloš Brejcha,
Tursko za cenu 485 tisíc korun.

Na základě doporučení výběrové komise souhlasí s pořadím nabídek na akci
údržba zeleně a rozhoduje o přidělení
veřejné zakázky firmě Jan Matlášek, Kralupy nad Vltavou za cenu 57 tisíc korun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 16. 6.
Schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2021 města Libčice nad Vltavou
s celkovými výdaji a příjmy ve výši
113 540 200 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2020 s úpravou (zvýšení
položky 3636 o 270 tisíc korun a snížení
položky 6171 o 302 tisíc korun).
n

Souhlasí se zrušením účtu SFDI vedený u ČNB č. 2006-7128111/0710 a účtu
ČS, a. s., č. 20183-388178349/0800 (Státní fond rozvoje bydlení).
n

Bere na vědomí informaci místostarosty o dotacích.
n

Bere na vědomí zprávu místostarosty
o strategické komisi a o plnění akčního plánu (AP) 2019–2020 a tvorbě AP
2021–2022 a ukládá starostovi jmenovat
strategickou komisi jako komisi RM a do
termínu příštího ZM předložit analýzu
a zprávu o plnění AP 2019–2020 a zprávu o tvorbě AP 2021–2022.
n
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V sobotu 12. června byl do provozu uveden nový sportovní areál
v Letkách, který je pod správou AFK
Libčice. Slavnostní otevření zahájil
nohejbalový turnaj o pohár starosty
města.

n Bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 7. 6. 2021.

n

n

Nový sportovní areál

n Na základě doporučení výběrové
komise souhlasí s pořadím nabídek na
akci zhotovení nových žákovských toalet
a úpravy stávajících v budově ZŠ a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky firmě
StavProMont, s. r. o., Praha 8 za cenu
965 tisíc korun.

Na základě doporučení výběrové komise souhlasí s pořadím nabídek na akci
výměna plynových kotlů a související
úpravy kotelny v budově ZŠ a rozhoduje
o přidělení veřejné zakázky firmě OL
ENERGY, s. r. o., Chrastava za cenu
723 tisíc korun.
n

Souhlasí s podpisem smlouvy o spolupráci s ČVUT. Předmětem smlouvy je
vybudování třech vyhlídkových posedů
v lokalitě U Křížku.
n

n Souhlasí s vyplacením odměny za
I. pololetí 2021 řediteli ZŠ a současně
doporučuje vyplatit odměny i dalším
pracovníkům/pedagogům. n red

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

FOTO: GABRIELA HLAVÁČKOVÁ

RADA MĚSTA 2. 6.

Symbolické poklepání základního kamene zahájilo stavbu.

BYTOVÁ VÝSTAVBA

Výstavba Parku Cihelka
úspěšně odstartovala

V

e čtvrtek 24. června byl poklepán symbolický základní
kámen první etapy budoucího
rezidenčního areálu Park Cihelka.
Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci
města spolu s vedením developerské společnosti Skanska Reality, a. s.,
a Skanska, a. s., která má na starosti
samotnou výstavbu. Neméně důležitým
hostem byl autor projektu architekt
a urbanista Jaroslav Zima ze studia
D3A, spol. s. r. o. Ve svých projevech
vyjádřili starosta města Pavel Bartoš
a generální ředitel Skanska Reality,

a. s., Petr Michálek společný zájem na
tom, aby výstavba probíhala dle plánu,
bezpečně a aby na jejím konci stály
domy, které přirozeně zapadnou do
libčického prostředí a bude se v nich
jeho obyvatelům dobře žít. Stavba už
se začíná rozjíždět. Jak zmínili zástupci
investora projektu, součástí přípravy
místa pro výstavbu je i jeho revitalizace
a právě ta bude probíhat v následujících
týdnech. Drobné úpravy se odehrávají
také v okolí Stožáru. n
Renata Vildomcová,
ředitelka marketingu a komunikace

Pomoc obcím
postiženým tornádem
Rada města se v pátek 25. června
usnesla, že město poskytne mate
riální a finanční pomoc jihomoravským obcím postiženým přírodní
katastrofou. Ve spolupráci s Traktor
Klub Libčice nad Vltavou byla ten
den na místo kalamity dopravena
materiální pomoc. Poděkování patří i
občanům, kteří okamžitě zareagovali
na výzvu a přinesli potřebné věci.

Odpady
Došlo ke změně
sběru a třídění
žárovek. Nyní
se všechny
druhy žárovek (obyčejné, úsporné,
zářivky) sbírají do jednoho
sběrného kontejneru EKOLAMP. Červený
kontejner najdete na sběrném místě
u stodoly. n red

CYKLOSTEZKA LETKY–ŘEŽ

Kraj připravuje výběrové řízení na projekt

C

yklostezka vedoucí po břehu
Vltavy, která by spojila naše město
s Prahou, je snem mnohých. Stále
chybějící úsek mezi Letkami a Řeží, který
by cyklisty bezpečně přivedl po levém
břehu Vltavy k lávce, kde by se mohl
každý rozhodnout, zda bude pokračovat
do Úholiček po nově plánovaném úseku,
nebo zda ji přejede a pojede po opačném
břehu, je asi nejpalčivějším místem pro
cyklisty nejen z našeho města, ale všech,

kteří jedou údolím Vltavy. V posledním
období město vyvolalo jednání s krajem
na dané téma a ukazuje se, že již přináší
své první plody. Vedení středočeského
kraje se rozhodlo vypsat výběrové řízení
na zhotovení projektové dokumentace
pro stavební povolení, a to ve formě
možné etapizace realizace pro úseky
Letky–Řež, Řež–Úholičky, tak jak jsme
navrhovali. Věc byla diskutována i se
zástupci okolních obcí na setkání DSO

Údolí Vltavy (Dobrovolný svazek obcí).
Názory, kudy stezku vést, se různí, ale je
třeba si uvědomit, že kraj již má jasnou
představu a o jiné variantě, než té vedoucí
po našem břehu nelze reálně uvažovat.
Věřím, že se podaří najít zhotovitele
projektové dokumentace a posunout se
o malý, ale přesto velmi významný krok
dále. n
Vít Penížek, místostarosta
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ÚZEMNÍ PLÁN

Na uplatnění připomínky k návrhu pro
společné jednání dle ust. § 50 stavebního
zákona už je pozdě, lhůta skončila na začátku června. Ale během veřejného řízení
můžete, a měli byste, uplatnit námitku,
pokud jste vlastník pozemku, nebo
připomínky, pokud nejste dotčenými
vlastníky. Vždy v písemné formě, klasicky
na papír nebo elektronicky, ale s jednoznačným ověřením identifikace, tedy
přes datovou schránku nebo e-mailem
s ověřeným elektronickým podpisem,
zaslat na Městský úřad Libčice nad Vltavou. Stavební zákon nezakazuje námitku
nebo připomínku uplatnit i v předstihu
před termínem veřejného řízení. Bude
zaevidována a poté následně řešena.

Blížíme se k veřejnému projednání
VE SNAZE POSKYTNOUT OBČANŮM STRUČNÝ VHLED DO
TVORBY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA (ÚP) JSEM POŽÁDAL HLAVNÍ
PROTAGONISTY PROCESU, A TO PROJEKTANTKU VERONIKU
ŠINDLEROVOU A POŘIZOVATELE RADKA BOČKA, ABY Z POHLEDU
SVÝCH FUNKCÍ POPSALI GENEZI A POSTUP TVORBY NOVÉHO ÚP.

S

oučasný ÚP přijatý v roce 1997
zaznamenal již šest změn a je
na konci své funkčnosti. Platná
legislativa nám velí do konce roku 2022
pořídit nový.
NEJPRVE JSEM OSLOVIL ARCHITEKTKU
VERONIKU ŠINDLEROVOU,
ABY POPSALA KONCEPCI NÁVRHU.
n Jak

jste uchopili úkol tvorby
nového ÚP?
Libčice leží, co by kamenem dohodil od
hlavního města v atraktivním krajinném
prostředí údolí řeky Vltavy. Praha je dobře
dostupná vlakem, krajinné zázemí města
nabízí hodně příležitostí pro rekreaci. Libčice jsou tak ideálním místem pro bydlení.
I přesto se Libčicím v minulosti vyhnula
vlna neřízené suburbanizace, která ve
většině okolních obcí zanechala spoušť
v podobě záplavy uniformních bungalovů
rozlitých do krajiny.
Libčice si dodnes zachovávají ráz
malebného klidného městečka, což je
v zázemí Prahy unikát, který je nutné
chránit a hýčkat. Zároveň to neznamená zamezit dalšímu rozvoji města. Města se mají rozvíjet. Rozvoj však musí
být uvážený, přiměřený a postupný. Na
těchto základech stavíme a právě jsme
na začátku procesu projednání.
Návrh ÚP se zaměřuje primárně na
rozvoj bydlení a související sítě veřejných prostorů, ulic, parků či nábřeží
řeky. Bydlení nový ÚP navrhuje koncentrovat do prostoru vymezeného
třemi historickými jádry (Libčice, Letky
a Chýnov). Jako kostra obytného území
města je navržen kříž hlavních ulic
Letecká, Chýnovská a 5. května, jako
hlavní nosné pilíře města je pak navržena právě trojice historických jader a jako
těžiště města křížení tří hlavních ulic.
Cílem návrhu je, aby se zástavba města

„nerozlézala“ neúměrně do krajiny
a zůstala kompaktní, nenáročná na
provoz a dopravní i technickou obsluhu.
Snahou je zachovat volnou krajinu okolo města pro rekreaci, přírodní procesy
a zemědělské či lesnické hospodaření.
Chceme udržet malebný ráz pro další
generace a nedovolit, aby město přerostlo v nevzhlednou sídelní kaši.
Nový ÚP nezapomíná na pracovní
příležitosti. Nechceme odsoudit místní
k dojíždění za prací do Prahy či jinam.
Rozvoj pracovních příležitostí v nerušící
lehké a řemeslné výrobě, ale také v progresivních odvětvích ekonomiky s vyšší
přidanou hodnotou, jako jsou služby, administrativa či věda a výzkum, je umožněn zejména v areálu bývalých Šroubáren. Tam je naopak vyloučena možnost
rozvoje intenzivního průmyslu, který by
hlukem, emisemi či vysokou dopravou
narušoval bydlení. Podél hlavních ulic
Letecká, Chýnovská a 5. května a také
ve všech třech historických jádrech jsou
navržené plochy smíšené obytné, které
vedle bytů umožňují obchod, služby,
kanceláře a široké spektrum občanského
vybavení, generujících rovněž zajímavé
pracovní a podnikatelské příležitosti.
Ve volné krajině obalující město navrhuje ÚP obnovu zaniklých historických
cest a řadu dalších a tím umožnit lepší
rekreační využití krajiny kolem města
pro procházky či vyjížďky na kole. Podél
celého levého břehu Vltavy, od severního až k jižnímu okraji území města, je
navržen koridor pro novou cyklostezku a pro rekreační využití nábřeží. Po
obvodu obytného území jsou navržené
plochy pro záhumenní políčka, zahrádky, louky či sady, které ochrání obytné
území města před negativními vlivy
intenzivní zemědělské činnosti, před
prašností a hlukem z orby či sklizně.
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DÁLE JSEM POŽÁDAL ARCHITEKTA
RADKA BOČKA, ABY NASTÍNIL ČASOVÝ
RÁMEC A UVEDL ZÁKLADNÍ PRINCIPY
TVORBY ÚP.
n Kdy

bude územní plán hotov
a v jakém stadiu procesu pořízení
nyní jsme?
Přibližně za rok. Máme za sebou
společné projednání návrhu ÚP, které
proběhlo v květnu na plovárně, a momentálně se nacházíme v 60 procentech
procesu. Do začátku června bylo možné
uplatnit připomínky veřejnosti a stanoviska dotčených orgánů. Následuje jejich
vypořádání cca do poloviny července.
Poté zažádáme o stanovisko krajského úřadu jako nadřízeného orgánu
územního plánování, na který navazuje
pokyn projektantce přípravy návrhu
pro veřejné řízení. To předpokládám
koncem letošního roku nebo na začátku
roku 2022 a zde bude možné uplatnit
připomínky a dotčení vlastníci pozemků
a staveb mohou podat své námitky.
Poté připravíme návrh vypořádání
a, opět po měsíční lhůtě na stanoviska
dotčených orgánů, tento návrh rozhodnutí o námitkách vlastníků a návrh
vypořádání připomínek veřejnosti
předložíme zastupitelům. Zastupitelé
buď většinu námitek a připomínek
odmítnou, poté bude ÚP vydán, nebo
některým vyhoví a tím podstatně upraví
návrh ÚP a veřejné projednání se znovu
opakuje. Druhý scénář je pravděpodobnější, děje se například v Roztokách.

n Kdo

rozhoduje, co v územním
plánu bude?
Je to sdílená kompetence zastupitelů,
projektantky, pořizovatele, dotčených
orgánů a veřejnosti. Zastupitelé ve
finále rozhodnou, které námitce nebo
připomínce bude vyhověno a které ne.
Návrh vypořádání připomínek a návrh
rozhodnutí o námitkách připravuje
pořizovatel a určený zastupitel, kterým
je starosta města Pavel Bartoš. Vlastní
návrh ÚP zpracovává a nese za jeho
odbornou úroveň, úplnost a věcnou
správnost odpovědnost projektantka

n Je

Těžiště zástavby sídel

Integrace zástavby sídel

historické jádro – původně samostatná ves

železniční trať

nejvýznamnější městská ulice

železniční stanice / zastávka

nové centrum města
Zóny využití zástavby sídel

pěší a cyklistická prostupnost
Volná krajina

obytná zástavba

řeka

obytně-rekreační zástavba

nábřeží řeky

chatové a zahrádkové osady

pás záhumenních zahrad, sadů, pastvin a políček

výrobní areály

pískovna
zelený prstenec

Veronika Šindlerová. Dotčené orgány
vydávají stanoviska, která jsou závazná, a stanoví například, kde nemohou
vzniknout nové stavební parcely.
A vlastníci pozemků, pokud chtějí něco
změnit, měli aktivně uplatnit požadavek do zadání, nyní připomínku k návrhu pro společné projednání a později
mohou a měli by uplatnit své námitky
během řízení o návrhu ÚP podle ust.
§ 52 stavebního zákona.
n Můžete

srovnat stávající
a dnes platný územní plán
s obsahem toho nového?
Územní plánování by mělo být evoluční, nikoliv revoluční. Můžete mít
krásnou vilu, která použitím pohledového betonu, skla a dřeva vytvoří ostrý
kontrast ke stávající zástavbě, a přesto
dokonalou proporční vyvážeností se

stane novou dominantou pro své okolí,
a to dominantou pozitivní, okolní prostor kultivující. U územních plánů to
tak nefunguje, musí zohledňovat vztahy a vazby v území vytvářeném desítky
a někdy stovky let. Musí respektovat
terén nebo externality, jako je napojení na sousední obce. ÚP by měl být
konzervativní. A to splňujeme. Přebírá
velké množství ploch z toho stávajícího,
odhadem 80 procent, vymezuje jen
velmi malý podíl nových zastavitelných
ploch nad rámec toho stávajícího a jen
velmi málo rozvojových lokalit oproti
dnes platnému ÚP vypouští – a vždy
pro to má věcný a racionální důvod.
n Jak

mohu změnit využití
svého pozemku, pokud s tím,
co je pro něj stanoveno
návrhem ÚP, nesouhlasím?

možné již nyní požádat
o stavební povolení podle
nového ÚP?
Ne, v žádném případě. Až do okamžiku nabytí účinnosti nového ÚP platí
stávající ÚP sídelního útvaru Libčice
nad Vltavou ve znění změny č. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Stavební úřad a úřad územního
plánování záměr posuzuje dle platného
ÚP. Návrh nového ÚP není v tuto chvíli
pro územní nebo stavební řízení nijak
relevantní.

n Kde

je možné se s návrhem
nového ÚP Libčice seznámit?
Najdete ho na webu města (Město/
Územní plán). Nahoře je ke stažení
návrh připravovaného ÚP, pod ním
najdete dokumentaci dnes platného
a účinného úplného znění ÚP po vydání změny č. 6. Můžete si oba dokumenty porovnávat. Pokud vám více
vyhovuje klasická papírová podoba, ta
je k dispozici na Městském úřadě, nejlépe po domluvě s panem tajemníkem.

n Kdy

nový územní plán začne platit?
Pokud nebude opakované veřejné projednání, věřím, že k 31. 3. 2022, pokud
bude, což je pravděpodobnější, asi
k 30. 9. 2022. Jedná se ale jen a pouze
o můj odborný odhad.
V případě dalších dotazů se na mne,
případně pana tajemníka můžete kdykoliv obrátit. n
Pavel Bartoš, určený zastupitel

www.libcice.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Město vystavuje všechny
návrhy architektů

1

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE JE NÁSLEDNÁ
VÝSTAVA VŠECH SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ. PŘIJĎTE SI JE
PROHLÉDNOUT NA RADNICI. NAJDETE JE VE VESTIBULU
A PŘED STAVEBNÍM ÚŘADEM. MĚSTSKÝ ARCHITEKT JIŘÍ OPOČENSKÝ
PRO VÁS JEDNOTLIVÉ NÁVRHY KOMENTUJE TAKTO:

1 ATELIER HORKÝ, s. r. o.

První návrh pracuje s klidnými bílými hmotami dvou nových institucí
– radnice a městského domu a dává
je tak do kontextu s evangelickým
kostelem. Je to sebevědomý návrh,
který nevychází z měřítka sousedních budov, ale pracuje více se současným architektonickým jazykem.
Kvádrová stavba městského domu
vytváří zajímavé veřejné mikroprostory. Převýšený sál v městském
domě s kulisovou technikou však
neodpovídá potřebám města. Porota
ocenila odvahu a invenci a ocenila
návrh 3. místem.

2 CARAA.CZ, s. r. o.

Druhý návrh do městského domu
umisťuje vějířovou dispozici, kde
k sálu přiléhají oboustranně spolkové
místnosti. Ty jsou oddělitelné akustickými příčkami. Charakter osové
souměrnosti se promítá i ve vnějším
výrazu budovy s převýšeným nárožím. Radnice je doplněna o střešní
nástavbu osvětlenou pásovým
oknem pod zdvihnutou pokličkou
šikmé střechy. Porota návrh považuje
za dispozičně komplikovaný a nevyvážený. Vnější výraz pak hodnotila
jako nedostatečně kontextuální.

3 A
 TELIER BOD

ARCHITEKTI, s. r. o.
Třetí návrh spolu s návrhem čtvrtým
byl vážný kandidát na vítězství. Hmota městského domu ustupuje z uliční
čáry a vytváří více místa pro veřejný
prostor. Transformace křižovatky
přesvědčivě proměňuje prostor ve

veřejné náměstí. Radnice s přidaným
severním traktem nabízí otevřené
přehledné vnitřní prostředí a důstojný charakter instituce z exteriéru.
Diskutabilní je umístění městského
sálu v přízemí městského domu. Sál je
prostorově menší a nemá dostatečné
zázemí. Knihovna v patře je odtržena
od běžného života na ulici. Návrh byl
oceněn 2. místem.

2

DĚTSKÉ DNY 2021

Letošní novinkou
byl fotokoutek
PRVNÍ ČERVNOVÝ VÍKEND JSME
V LIBČICÍCH OSLAVILI MEZINÁRODNÍ
DEN DĚTÍ. NA DVOUDENNÍ AKCI
PLNOU ZÁBAVY CELKEM ZAVÍTALO
PŘES PĚT SET NÁVŠTĚVNÍKŮ.

N

utno říct, že ten kdo přišel,
chybu neudělal. Sváteční dny
odstartovalo úvodní slovo pana
starosty a místostarosty a vypukla víkendová vlna dětských radovánek.
Na děti čekaly nafukovací atrakce,
sportovní stanoviště, kreativní dílnička,
kde si děti mohly namalovat obrázek na
tričko či oblíbené malování na obličej.
Novinkou byl fotokoutek se zásobou

neomezených fotografií k rychlému tisku.
Velké množství diváků přilákalo i vystoupení místní kapely ZUŠ BAND. Dětské
publikum jsme zabavili programem
v hodinových blocích plných zábavných
úkolů o ceny a tanečním vystoupením.
A pochopitelně na závěr sobotního programu nemohla chybět dětská diskotéka.
Akce se konala s důsledným dodržením vládních nařízení, na místě bylo
možné zakoupit si antigenní test. Toto
celou akci letos poněkud komplikovalo,
a proto jsem rád, že se akce velmi podařila. Také bych rád poděkoval všem dobrovolníkům a radním města Libčic nad
Vltavou za podporu a organizaci. Velké

FOTO: REDAKCE

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

SPOLEČNOST 9

Děti si letošní skákání opravdu užily.

uznání si zaslouží radní Lukáš Reichel za
aktivní účast na tomto druhém ročníku.
Dětské dny navštívilo spoustu rodin
a jsem rád, že jste si přišli užít společné
chvíle i v této nelehké době. n
Jakub Šíma, kulturní referent

3
4 E HL & KOUMAR

ARCHITEKTI, s. r. o.
U čtvrtého návrhu porota ocenila
citlivost, vztah k okolním budovám,
civilní funkční dispozice a umístění
městského sálu v patře otevřeného
do šikmé střechy. Hmota městského domu podobně ustupuje z ulice
a dává více prostoru nově vznikajícímu náměstí. Budovu radnice
doplňuje věž, která důstojně akcentuje nároží a instituci městského
úřadu. Výhoda umístění sálu v patře
městského domu převážil návrh č. 3
a návrh zaslouženě zvítězil.

SPOLKY

Vesmírný dětský den

P
4

5 X
 TOPIX ARCHITEKTI,

s. r. o.
Pátý návrh na straně městského
domu doplňuje nároží oblou hmotou, která navazuje na stávající uliční
čáru. Sál v přízemí objektu nemá
vhodnou dispozici a je obtížně oddělitelný od kavárny. Návrh pracuje
příliš složitě se střešní rovinou městského sálu. Úpravy radnice jsou řešeny úsporně a přátelsky k sousedním
budovám. Celkově citlivé a kultivované řešení, které ale svými kvalitami
nepřevýšilo umístěné návrhy.
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5

o covidové pauze nastal čas
udělat akci pro děti. Bezpečně,
dle vládních opatření, tak aby se
na jednom místě nesdružovalo mnoho
lidí. Proto se spojilo sedm libčických
organizací – Centrum Malina, Upírci,
Lagunino, Cvikýřci, Sokol Libčice,
Skautské středisko Osmička a SDH Libčice nad Vltavou s programem, který
nabídl dětem na osmi různých místech
ve městě 20 stanovišť. Celý dětský
den, který proběhl v sobotu 5. června,
spojovalo vesmírné téma. Děti plněním
kosmických úkolů pomáhaly mimo-
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zemšťanovi
Libčičimu
v návratu na
jeho rodnou planetu. Odměna na účastníky čekala ve
Stánku u řeky. Hojná účast dětí a jejich
úsměvy byly organizátorům zaslouženou odměnou. A já bych ráda jménem
Centra Malina poděkovala zúčastněným spolkům za skvělou spolupráci
a už teď se těšíme na další společné
akce. n

MOŽNOSTI PODPORY PRO

Budeme moc rády, když
naše fungování podpoříte
a my se budeme moci rozletět
tak, jak jsme vždy chtěly – dělat
spousty krásných akcí.
Podpořit nás můžete prostřednictvím
sponzorských darů:
nz
 asláním financí na speciální
transparentní účet u fio banky
2101990655/2010.
nv
 yužitím QR kódů:

Julie Menšík Čákiová, Centrum Malina

SPORT / KULTURA / ZÁBAVA / KAMARÁDI / RELAXACE

Příměstský tábor LÉTO S MALINOU 2021
obsazen

19.-23.7.
obsazen

2.-6.8.

daruji 500 Kč

np
 rostřednictvím

pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ

12.-16.7.

daruji 100 Kč

9.-13.8.

7:00 - 17:00
v Libčicích nad Vltavou
Tábor je pro děti zdarma.
Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy"
"Realizace Letn
y
Více informací a přihlášky na www.mcmalina.cz

givt.cz. S každým
vaším nákupem na e-shopu posíláte
určité procento i nám

Ale především když budete navštěvovat
naše akce, srdečně děkujeme!
Vaše maliny
Julie, Jana, Jana, Katka, Jiřinka

www.libcice.cz

KULTURA

HISTORIE 11

HUDBA

ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

Folklor zazněl na farní zahradě

Libčické náměstí

12. ROČNÍK SBOROVÉHO
FESTIVALU OTEVŘENÁ ZAHRADA
PROVÁZELY ZE VŠEM ZNÁMÝCH
DŮVODŮ VÝZNAMNÉ KOMPLIKACE.

LATINSKÉ PŘÍSLOVÍ PRAVÍ,
ŽE NENÍ NIC NOVÉHO
POD SLUNCEM. PLATÍ TO
I O LIBČICKÉM NÁMĚSTÍ.

ŽAS – ženský amatérský sbor z Tábora, vede Ben Lovett.

židovské písně pražská skupina Urgob.
Její koncert doplnil vtipnými židovskými
příběhy vypravěč a moderátor celého
festivalu Justin Svoboda.
Online verze festivalu, ve které můžete zhlédnout záznamy dalších hudebních uskupení, je dostupná na stránkách
www.scandula.cz. Festival pořádala
Scandula, z. s., ve spolupráci s farním

sborem ČCE v Libčicích a LOS. Festival
se konal za finančního přispění Státního
fondu kultury ČR, města Libčice nad
Vltavou, Nadačního fondu Věry Třebické – Řivnáčové, ÚJV Řež, a. s., Nadace
Partnerství OSA a Výzkumného ústavu
včelařského na Dole. n
Petra Karnetová, členka sboru Scandula

V

současné době byla úspěšně
uzavřena architektonická soutěž
na úpravu prostoru křižovatky
před městským úřadem, její přeměnu
v plnohodnotné náměstí a doplnění centra města o „spolkový dům“.
Historie se i u těchto bohulibých plánů
opakuje.
Toho, že Libčice (ale ani Letky
a Chýnov) vlastně nemají centrální
náměstí, si byli vědomi již předkové
v minulém století. Snahy napravit to se
periodicky opakovaly. Ovšem původně
se vždy náměstí plánovalo před katolickým kostelem, tedy v místě, které
bylo opravdovým centrem někdejších
Libčic. Dnešní centrum na křižovatce
bývala periferie, skutečně jen spojení
cest mezi poli a sady.
Již asi přede dvěma roky jsem psal
o tom, že i po druhé světové válce se
ve snaze zřídit v Libčicích náměstí pozornost soustředila ke kostelu. V roce
1948 se tu dokonce s pracemi začalo.
Okresní národní výbor tehdy shledal

INZERCE

Dnešní centrum na křižovatce
bývala periferie, skutečně
jen spojení cest mezi poli
a sady.
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zdejší dům č. p. 25 za neobyvatelný.
MNV dům, který hrozil zřícením,
koupil od majitelky paní Konfinové za
10 000 Kčs a nechal jej zbourat. „Tím
se získalo potřebné prostranství před
římskokatolickým kostelem, kde je
počítáno se zřízením náměstí,“ psalo
se v kronice. Podobnost s dneškem,
že? Po únoru 1948 byla myšlenka
náměstí „odložena“. Nejspíš také proto,
že popularizovat prostor před katolickým kostelem nebylo v duchu tehdejší
temné doby.

FOTO: DAVID LANDGRAF

FOTO: TOMÁŠ LISÝ

B

yl přesouván, rušen, plánován
fyzicky, poté online a nakonec se
uskutečnil hybridní formou, kdy
část programu byla nabídnuta menším
skupinkám návštěvníků naživo a zbytek
programu všem online. Přesun festivalu
na polovinu června znamenal, že místo
deště, který festival obvykle doprovází,
přišlo opravdu horké počasí dosahující
až 35 °C a chlad v kostele si návštěvníci
nezvykle užívali. Jiné roky je zahrada plná
diváků a účinkujících a role těchto skupin
se dynamicky proměňují; tentokrát byla
účast komorní, čítající pouze jeden sbor,
a to ŽAS z Tábora. V kostele vystoupili
žáci z libčické ZUŠ, na zahradě zatančily
děti z roztockého souboru Kolečko a na
závěr pod jabloněmi zahrála a zazpívala

Opravdovým centrem někdejších Libčic
byl prostor současné křižovatky.

Vedení obce se o to více snažilo
docílit povýšení Libčic na město. Libčice o to žádaly už v roce 1947. Žádost
koncipoval ředitel šroubárny Ing. Karel
Černý, který v ní uváděl, že splynutím
tří původních částí se Libčice staly
jednou z největších obcí středních
Čech. Připomínal existenci místních
průmyslových závodů, které v tu dobu
zaměstnávaly skoro 2000 zaměstnanců. Připomínal důležitost dopravních
spojení, zejména železničního, ale i autobusovou linku Holubice–Kozinec–
Libčice, kterou jezdí do práce do Libčic
spousta zaměstnanců. Libčice, uvádělo
se v žádosti, mají také velmi dobrou
zdravotní péči. Je tu pošta, dva kostely,
včelařský ústav a mnoho příležitostí ke
kulturnímu a sportovnímu vyžití.
Zajímavé byly i plány do budoucna.
Město slibovalo vybudovat kanalizaci,
koupaliště, vodovod, postavení nové
školní budovy, přičemž do dosavadní se
měly sestěhovat všechny místní úřady.
Dále se podle žádosti plánovala výstavba domu zdraví, obecního domova
pro přestárlé a invalidy a společenského domu vybaveného přednáškovým
sálem, biografem a společenskými
místnostmi. Ta podoba tři čtvrtě století

FOTO: DAVID LANDGRAF
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Původně se náměstí plánovalo
před katolickým kostelem.

starých plánů s dnešními je přímo
neuvěřitelná.
Jen douška na konec. V žádosti je
i zmínka o tom, že je v úmyslu obce
zřídit na Vltavě přístaviště. To trvá
dodnes.
Libčice se nakonec staly městem.
Hlavním důvodem nebyl rozvoj obce,
ale údernické hnutí mládeže v místní
šroubárně. n
Petr Schönfeld

www.libcice.cz
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AKCE

HURÁ
NA PRÁZDNINY

Konečně to v červnu vypuklo
FOTO: TOMÁŠ LISÝ

PO DLOUHÉM COVIDOVÉM ÚTLUMU JSME
SI V LIBČICÍCH MOHLI DOPŘÁT BOHATÝ
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT. JEDNA AKCE
STŘÍDALA DRUHOU A ČASTO JSME SE
MUSELI ROZHODOVAT, KAM VLASTNĚ
VYRAZIT. NEZBÝVÁ NEŽ PŘÁNÍ, ABY TO
TAK ZŮSTALO. JE TŘEBA VYZDVIHNOUT
PRÁCI, ČAS A VLOŽENOU INVENCI VŠECH
POŘADATELŮ, KTEŘÍ SE POSTARALI
O ZAJÍMAVÝ ČERVNOVÝ PROGRAM.

FOTO: REDAKCE

OTEVŘENÁ ZAHRADA /19. 6.

12. ročník festivalu s úsměvem komentuje Kateřina
Judová: „Při živé části programu letošní Otevřené
zahrady jsme se venku dost nasmáli při vyprávění
Justina Svobody o tom, jak krásná Ráchel z porcelánových střepů neslepila vázu, ale porcelánového
muže... A obdiv si zasloužila děvčata ze sboru Kolečko, jak zvládla při tanci i zpívat.“

/22. 6.
Paní ředitelka Zdenka
Frantová akci popisuje:
„Ještě dopoledne jsme
kvůli vytrvalému dešti zvažovali, jestli to nezrušíme.
Děti se však hrozně těšily
a od rána nosily dobroty
od maminek. Nakonec
nám počasí přálo, kapela
hrála skvěle a všichni se
výborně bavili. A řepu
jsme zasadili pořádně,
protože se ji pokoušeli
vytáhnout nejen děti, ale
i rodiče.“

Beseda A JAK DÁL /17. 6.

„Farmářský trh se zabydlel u bílé vily a stále roste.
Pokaždé se těšíme z usměvavých tváří návštěvníků
i z každé novinky, kterou se podaří nabídnout. Všem
dobrovolníkům i fanouškům trhu patří velký dík. Na
viděnou v sobotu 28. srpna!“ dodává Petra Pelešková.

Hlavní organizátor Petr Veszelei chce především
poděkovat všem, kteří se zapojili do sbírky pro tornádem postiženou obec Hrušky. „Vybralo se neuvěřitelných 19 tisíc korun, které jsem předal, a město
zajistí, aby peníze doputovaly k potřebným.“ Dorazilo hodně lidí, více než v minulých letech, a na hřišti
v Letkách to žilo dlouho do večera.

CHÝNOVSKÁ TRAKTORIÁDA /19. 6.
„Letošní pátý ročník se povedl – dorazilo 1800 návštěvníků, dostali jsme se do televize, podařilo se překlopit tři traktory, na čas došla limonáda, ale všechno
jsme zvládli. Hudební produkci půl hodiny po půlnoci ukončila policie, ale vše proběhlo v pohodě, za to
jsem rád,“ hodnotí akci Jakub Gembický.
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FOTO: DAVID LANDGRAF

FARMÁŘSKÉ TRHY /12. 6. a 26. 6.

GULÁŠOVÁNÍ /26. 6.

FOTO: REDAKCE

FOTA: ROMAN ŠEBL, ILONA PTÁČKOVÁ

ZAHRADNÍ SLAVNOST ZUŠ /24. 6.
„Akce byla perfektní, sešlo se asi 300 diváků a nadšeně aplaudovali všem představením. Odpoledne
nás překvapila silná průtrž mračen, diváci však
zůstali a pomohli nám udržet stany a dál poslouchali,
protože hudební produkci jsme nepřerušili. Zavládla
skvělá atmosféra, a tak se těším na další setkání při
akcích školy,“ shrnuje Vladimír Kliment, ředitel ZUŠ.

FOTA: REDAKCE

FOTO: REDAKCE

Zajímavá diskuze nad současným stavem politiky
a odhadem možného vývoje po volbách na podzim
2021, který nastínil protikorupční expert David
Ondráčka, zazněl v podvečer v prostorách Kotelny.
Alena Švejnohová, starostka města Pečky, vtipně
komentovala dotaz moderátorky Radky Smejkalové,
když prohlásila: „Já trpím nadějí.“ Andrea Hoffman
Nečasová závěrem nadhodila úvahu „co my můžeme
udělat pro to, aby se situace u nás zlepšila“?

Většinu fotek z akcí najdete na webu města/galerie/fotografie z akcí.

www.libcice.cz
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Jak se dostat zpět do kondice

Velké tenisové plány
NEBYLI BY TO LIBČIČTÍ TENISTÉ,
KDYBY NEMYSLELI I NA TO,
JAK NAŠE TENISOVÉ KURTY
ZVELEBOVAT. NECHYBÍ JIM
NADŠENÍ A CHUŤ SE ROZVÍJET.

Z

VIZUALIZACE: DOMY JINAK ARCHITEKTI

a posledních pár let se podařilo
areál udržet v rozumné kondici,
ale už delší dobu se chystáme
udělat významnější krok. Využili jsme
profesního zaměření jednoho z našich
členů a nechali zpracovat studii zázemí
pro mladé i velké tenisty. Upgrade areálu spočívá ve vytvoření kontejnerového
pavilonu s terasou pro sledování dění
na kurtech. Také plánujeme kurt číslo
1 a 2 otočit tak, abychom ráno a večer
nehráli proti přímému slunci.
Při počtu akcí, které na kurtech
máme, pravidelných trénincích školičky, turnajích, ale i občasné nepřízni počasí je minimální zázemí nezbytností.
Zároveň se chceme zbavit polorozpadlé
buňky, plechové boudy, eternitového
přístřešku a podobných artefaktů desítky let starých.

Studie zázemí pro mladé i velké tenisty

Věříme, že realizací našeho rozvojového záměru naplníme nejen sportovní, ale i společenskou funkci areálu.
Rodiče a kamarádi, kteří se přijdou na
tenisty podívat a sedí dnes na lavičce
na kurtu a čekají, jestli je netrefí míček,
naše plány jistě ocení a přivítají.
Součástí studie a je i záměr využití
a finanční rozpočet. Jsme připraveni
žádat a jednat o veřejnou podporu.

Je jasné, že se bez veřejné podpory
neobejdeme. Proto bych chtěl závěrem
poděkovat městu za podporu našich
turnajů, sokolské župě, národní sportovní agentuře (ta si to asi nepřečte)
a nakonec i samotnému libčickému
Sokolu, který nám pomáhá s provozem
a obnovou areálu. n
David Kaláb, předseda oddílu

AFK LIBČICE

Nábor nových sportovců

V

Trenér GTM
při hře s dětmi

S

vět se pomalu vrací do normálu
a mnoho z nás si zvyklo trávit čas
v pohodlí domova. To s sebou
však nese spoustu neduhů, a pokud
nejsme ukáznění a nemáme vytvořené
návyky pravidelného pohybu a zdravého stravování spolu s mentální hygienou, nejspíš jsme si vytvořili špíček na
bříšku.
Asi se ptáte, jak se zpátky dostat do
kondice a cítit se lépe. Nevíte, jak začít,
a proto vše odkládáte na zítra? Nejlepší
je začít malým krůčkem a změnit něco
ihned. To znamená si sednout a říct si:
Čeho chci dosáhnout? Co chci změnit?
Byť by to měla být ta nejmenší změna
k lepšímu, udělejte ji. Pak běžte a udělejte další. Uvidíte, půjde to samo.
Není dobré přepálit začátek. Stanovte si například, že každý den půjdete

Kruhový trénink probíhá každý čtvrtek od 19 hodin na spodním hřišti v Letkách.

na 30 minut na procházku a k tomu
přidáte dvakrát týdně pravidelný pohyb
ve formě cvičení. Když začnete pohybem, je třeba postupně upravit i stravování. Zařadit více zeleniny, pít více čisté
vody, místo cukrovinek si dát ovoce
a tak postupovat dál. Důležité je také si
denně udělat čas pro sebe – aspoň
10 až 15 minut na čtení knížky, relaxaci, poslech hudby – být sami se sebou
bez rušivých elementů. A tímto způsobem pokračujte dál, až po cca 21 dnech
zjistíte, že jste si vytvořili nový návyk.
Obnovila jsem kruhový trénink
v Letkách. Scházíme se každý čtvrtek
v 19 hodin na spodním hřišti v Let-

kách, kde cvičíme za hezkého počasí.
Když je ošklivo, cvičíme v tentýž čas
v Upírcích v Libčicích.
Na podzim plánuji opět sportovní
víkend, takže pohybu a skvělé atmosféry bude dostatek. Stravování je polovina úspěchu. Pokud si nevíte rady, ráda
poskytnu výživové poradenství na míru
od konvenčně stravujících se klientů po
vegany, vegetariány a třeba i bezlepkáře.
Věřím, že jsem vás trošku namotivovala a dodala vám chuť dostat se zpátky
do kondice. Přeji vám příjemné léto
a třeba se uvidíme právě na kruháči. n
Veronika Jandová, trenérka

novinka z knihovny
Milena Štráfeldová:

To je on! O té, co si říkala Toyen
Nakladatelství: Universum 2021

FOTO: GÜNTER BITTENGEL

ážení sportovní přátelé, po
dlouhé době se můžeme
konečně volně pohybovat po
venkovních sportovištích. AFK Libčice
zahájilo svou tréninkovou činnost
všech věkových kategorií a pozvolna
i přípravu na budoucí sezony. S tímto
bylo i spojeno náborové sportovní odpoledne, které v součinnosti s městem
Libčice uspořádalo AFK v pátek
4. června.
Tato akce byla určena pro školní
i předškolní děti a byla směřována
především k pobídce návratu mládeže
ke sportování třeba i prostřednictvím
pravidelného tréninku v oddílu kopané.
Celé odpoledne koordinoval člen
výkonného výboru AFK Daniel Blažek
společně s okresním grassroots trené-

ŘEKNĚME SI NA ROVINU,
ŽE POSLEDNÍ MĚSÍCE
NAŠICH ŽIVOTŮ NEBYLY
JEDNODUCHÉ ASI PRO
NIKOHO. VĚTŠINOU JSME
SE NEMOHLI PRAVIDELNĚ
HÝBAT, JAK JSME BYLI
ZVYKLÍ, A DOST MOŽNÁ
MÁME NEJEDNO KILO
NAHOŘE. CO S TÍM MŮŽEME
UDĚLAT?

FOTO: VERONIKA JANDOVÁ
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rem mládeže Jakubem Kowolowskim.
Všem účastníkům bych touto cestu
velice rád poděkoval a pevně věřím,
že se budeme nejen společně potkávat
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pravidelně na sportovištích našeho
města. Přeji vám všem krásné léto. n

Pokud se chystáte do Národní galerie prohlédnout
si obrazy Snící rebelky, pak je tato kniha pro vás.
Beletrizovaný životopis vás provede dějinami politiky: Rakousko-Uhersko, první světová válka, první
republika, druhá světová válka, komunistický puč
v roce 1948; dějinami umění: založení Devětsilu,
vznik Osvobozeného divadla, založení Surrealistické

skupiny; dějinami lidských životů: Toyen se narodila
v roce 1902, byla občansky aktivní, takže znala
všechny – umělce, básníky, malíře, knižní vydavatele, sběratele umění, pracovníky restauračních zařízení. A naposledy vás provede dějinami života osobnosti ženy, která velkou část svého života prožila ve
Francii. Vystavovala po celém světě. Je zařazena
mezi nejvýznamnější umělce 20. století. Její obrazy
jsou dnes draženy v milionových částkách. Zemřela
v Paříži. Věděli jste o tom? V roce 1980? n
Šárka Sekerová, knihovnice

Günter Bittengel, předseda klubu

www.libcice.cz
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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
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