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VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY

LIBČICKÉ POSVÍCENÍ
Rumtorád, 15 hodin,
náplavka U stánku
nD
 iskotéka, hraje DJ PEPINO,
22 hodin, libčická plovárna

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

KONCERT NA NÁPLAVCE
nJ
 oybox, 18 hodin,
nD
 J ANDY, 20 hodin
n O hňostroj, 20.30 hodin
n Xindl X, 21.30 hodin
n DJ ANDY, 22.30 hodin

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU

NEDĚLE 22. 8.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

nK
 apela

ČTVRTEK 19. 8.

nP
 osvícenská

mše svatá – za farnost k výročí posvěcení kostela,
18.00 hodin, kostel sv. Bartoloměje

PÁTEK 20. 8.

nL
 unapark

Helfer, 13–22 hodin,
náplavka
n Schovanky, 19 hodin, host EV-Band,
farní zahrada kostela sv. Bartoloměje

SOBOTA 21. 8.

nL
 unapark

Helfer, 10–24 hodin,
náplavka
nV
 ýstava drobného zvířectva,
8–18 hodin, chovatelský areál
Kuželník, Český svaz chovatelů
nN
 ovákův a Grunclův memoriál
aneb X. ročník Velké ceny Libčic
nad Vltavou ve šplhu,
9–16 hodin, libčická plovárna, všestrannost muži Sokol Libčice
nF
 otbalový turnaj, AFK Libčice –
TJ Byšice, 17 hodin, fotbalové
hřiště Letky, AFK Libčice
nT
 radiční Posvícenský turnaj
v házené, 9–16 hodin,
venkovní hřiště Sokol Libčice,
oddíl házená Sokol Libčice
nU
 kázka vystoupení parkouru / TJ
Sokol Libčice a rokenrolu / TJ Sokol
Jinonice, venkovní hřiště Sokol Libčice, oddíl všestrannosti Sokol Libčice

PÁ 6. 8. 21.00

FILM

Comic Sans

Komedie / Drama, Chorvatsko, 2013,
99 minut, s titulky
libčická plovárna

PÁ 20. 8. 20.30

FILM

Barry Seal: Nebeský gauner

Životopisný / Thriller / Komedie, USA
/ Japonsko, 2017, 115 minut, s titulky
libčická plovárna

SO 28. 8. 9.00

nL
 unapark

Helfer, 10–18 hodin,

náplavka
nV
 ýstava drobného zvířectva,
8–16 hodin, chovatelský areál
Kuželník, Český svaz chovatelů
nM
 odlitba za farnost, 14.30 hodin
n Mše svatá – poutní slavnost
sv. Bartoloměje – za město, 15 hodin
nK
 omentovaná prohlídka kostela,
16.30 hodin, Katolický kostel
sv. Bartoloměje
nF
 otbalový turnaj, utkání starých
gard AFK Libčice – Sokol Dolany,
16 hodin, fotbalové hřiště Letky

PONDĚLÍ 24. 8.

nK
 apela

Rumtorád, 17 hodin, Country
koncert Pěkná, Restaurace Na žíněnce

Registrace 8.30, poplatek 200 Kč za
hráče
Tenisové kurty Sokol Libčice

SO 28. 8. 9.00

TRHY

Farmářský trh

Trh s možností nakoupit si čerstvé
kvalitní potraviny a potkat se s přáteli.
Areál Šroubáren (u bílé vily)

PÁ 3. 9. 20:00

Tradiční Posvícenský turnaj
ve čtyřhře

ŘIDIČ SKUP. B a T
Městský úřad Libčice nad Vltavou
hledá řidiče skup. B a T – pracovníka
do čety na úklid a údržbu města.

FILM

Pohádka / Fantasy / Komedie, Česko,
2020, 115 minut, hrajeme pro děti
libčická plovárna

Vážení spoluobčané,

Body z jednání rady městastr. 4

letní měsíce snad právě kvůli příjem
nému klimatu a délce slunečního svi
tu jsou nabity aktivitou, i když jedna
stará pranostika říká: „Co červenec
neupeče, to již srpnu neuteče.“ To
ovšem neznamená, že v srpnu nasta
ne poklid. Právě naopak. Probíhají
investice do majetku města.
Zejména se jedná o základní školu.
Zde realizujeme podle investičního
plánu rekonstrukci plynové kotel
ny a také probíhají zednické práce
ve vnitřních prostorách ZŠ a školní
kuchyni. Bylo dokončeno projektování
nových prostor školní družiny a rekon
strukce školní jídelny. Družiny budou
finálně přesunuty do vedlejšího objektu
č. p. 54 a tím se uvolní třídy pro vý
uku. Nyní čekáme na vhodnou dotaci
a následně vypuknou stavební práce.
Dobře se vyvíjí práce na přípravě
nového územního plánu města. Pro
běhlo projednání se zainteresovanými
orgány a nyní nás čeká projednávání
s veřejností. Ani příprava nové podo
by centra města, chcete-li libčického
náměstí, včetně plánované výstavby
městského domu nespí. Architektonic
ká soutěž je ukončena, nyní vyjedná
váme s architekty a fakticky stojíme
před podpisem smlouvy s realizáto
rem projekčních prací.
Velkou pozornost věnujeme pří
pravě smluv s TJ Sokol Libčice ve věci

Dopravní objížďkastr. 4
Vyhlídkové posedystr. 6
Posezení u Stožárustr. 6
Hlas zastupitelestr. 7

Ochutnávka posvícenístr. 8
Klub seniorů cestujestr. 9
Dotazník kvality ovzdušístr. 9

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.

Rozloučení s deváťákystr. 10

Bližší informace získáte:
T: 776 705 733,
hrebejkova@skola.libcice.cz

Galerie Golf Snail Úholičkystr. 11

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

Pozvánka na slavnost ZŠstr. 10
Z historie Libčicstr. 12
Ohlédnutí za gulášovánímstr. 12
Fotbalové zápasystr. 13
Knihy na létostr. 13

Pavel Bartoš, starosta

Z důvodů dovolené bude knihovna
v termínu od 2. 8. do 6. 8. uzavřena.

LIBČICKÉ NOVINY / číslo 8/2021 / periodický tisk územně samosprávného celku

LIBČICKÁ PLOVÁRNA

Evidenční číslo
MK ČR E 12222

Bazény: denně 10–19 hodin

Místo vydávání
Libčice nad Vltavou

Vstupné: do 3 let zdarma,
do 15 let, důchodci, ZTP 30 Kč/den,
dospělí 60 Kč/den
T: 732 927 799
www.libcickaplovarna.cz

Vydává
Město Libčice nad Vltavou
Náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou
IČ: 00241407
www.libcice.cz
podatelna@libcice.cz
Vychází 12x ročně

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / srpen 2021

spolupráce na výstavbě sportovní
haly. Smlouva je téměř před podpi
sem.
V uplynulém měsíci rada města
zasedala dvakrát a zápisy z jednání
jsou zveřejněny na webu města. Co
projednávala, si stručně můžete pře
číst na další straně.
V srpnu nás čeká libčické posví
cení, které musíme s ohledem na
epidemickou situaci zvládnout se ctí.
Vážení občané, přeji vám jménem
svým i jménem rady města klidné
letní dny a hodně zdraví. n

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Restaurace: 10–22 hodin

Princezna zakletá v čase

SPORT

PONDĚLÍ 2. 8., 16. 8., 30. 8.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v lichý týden.
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Body z jednání rady města
RADA MĚSTA 30. 6.
Určuje termíny jednání, a to 28. 7.,
18. 8. a 1. 9. 2021.
n

n Souhlasí s prodloužením deseti nájemních a jedné ubytovací smlouvy.
n Souhlasí s pronájmem zahrádky parcelní číslo 2/1 v katastru Letky o výměře 145 m2.

Schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ, MŠ, které
byly předloženy za I. čtvrtletí 2021.
n

Bere na vědomí informaci starosty
o zadání zakázky – Projektové dokumentace pro rekonstrukci městského
sportovního areálu AFK Libčice, cena
222 500 korun bez DPH, zhotovitel Ing.
E. Bukovská.
n

n Opravuje přiznanou částku pro Libčické ochotnické divadlo na rok 2021
na 38 tisíc korun, protože v žádosti
pro rok 2021 uvedli omylem chybnou
částku.

n Starosta předložil návrh struktury
výroční zprávy SDH Libčice nad Vltavou a rada města souhlasí s návrhem
struktury a požaduje vyhotovení zprávy
od SDH do 1. 8. 2021.

Operativně rozhodla o okamžité
finanční výpomoci obcím postiženým
tornádem. Rada města souhlasí s poskytnutím finanční pomoci ve výši
20 tisíc korun pro každou obec (Hodonín, Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves).

Se seznámila a souhlasí se zněním
dokumentů k jednacímu řízení bez
uveřejnění architektonické soutěže
a pověřuje starostu města k zahájení
vyjednávání s ateliérem EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o., který
obsadil první místo v soutěži. Dále
pověřuje starostu města přípravou
rozpočtového opatření pro následující
jednání zastupitelstva města. n red

n

n V reakci na žádost o pronájem pozemku na pastviny pro koně konstatuje,
že plocha je v územním plánu pojata
jako přírodní zeleň bez zemědělského
využití, město tuto plochu nenabízí
k pronájmu.

INVESTICE

Jak pokračují
investice roku 2021
POSÍLENÍ KAPACITY ZŠ
Dle závazku strategického plánu
je v řešení přesun školních družin
ze staré budovy. V plánu je rekonstrukce a rozšíření jídelny a přesun
družiny do horního patra vedlejší
budovy č. p. 54.
„K dnešnímu dni je hotový projekt včetně prováděcí dokumentace
a byla podána žádost o stavební
povolení na místní stavební úřad.
Předpokládám, že v několika následujících dnech povolení nabude
právní moci. Co se týká projektové
dokumentace, jsme kompletně
připraveni. Dalším krokem je pro
zajištění financování přestavby
získat vhodnou dotaci,“ komentuje
investici Jaroslav Čermák.
A starosta Pavel Bartoš doplňuje:
„Dílo je odhadováno na 21 milionů
korun bez DPH, což je momentální
odhad, a ceny stavebního materiálu
a služeb dramaticky rostou. Bez
finanční podpory se do projektu nepustíme. Realizaci předpokládáme
v horizontu dvou až třech let.“

LIBČICKÁ PLOVÁRNA

OPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR ZŠ
V tuto chvíli je položená nová dlažba ve
skladech kuchyně, protože původní byla
nevyhovující i z hlediska bezpečnosti
práce. Proběhlo předláždění chodby ve
zvýšeném přízemí (přístavba školy), protože maloformátová dlažba byla popraskaná a byly pod ní dutiny. Nové vybavení
kuchyně bylo objednáno – šlehač a hnětač
včetně příslušenství, škrabka na brambory
a nové regály na zboží. Nyní se pracuje na
úpravě dívčích i chlapeckých toalet ve staré budově. Zhotovitel je smluvně vázán,
že realizace bude dokončena k 31. 8. 2021.
Snad nedojde k nepříjemnému překvapení a prvního září bude hotovo.
OPRAVA KANALIZACE
Ve spolupráci s VKM bude opravena
na sídlišti Stará Sahara kanalizace. Obě
stavební povolení jsou již platná. VKM
získalo stavební povolení na opravu
splaškové kanalizace a město provede
opravu dešťové kanalizace, v současné
době probíhají jednání o detailním
technologickém postupu a aspektech
ralizace. n red

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / srpen 2021

n

Zápisy z jednání rady města
jsou dostupné na webu města.

krátce
Dopravní objížďka
Dovolujeme si vás upozornit, že v termínu od 1. srpna do 31. srpna 2021
bude uzavřena spodní část ulice Křivá
z důvodu opravy dešťové kanalizace.
Jedná se o úsek mezi ulicemi Chýnovská a Pod Kameníčkem. Objízdná
trasa je vedena z ulice Chýnovská, ulicí
Saharská, Pod Kameníčkem do ulice
Křivá obousměrně.

Oprava herního prvku
Ve středu 21. července všímavý občan
nahlásil poškození klouzačky s řetězovým mostem na Oranžovém hřišti. Jaroslav Čermák ze správy majetku města
situaci prověřil a zajistil opravu. Opravený herní prvek byl dětem k dispozici již
od sobotního rána. Starosta Pavel Bartoš
tuto opakovanou situaci komentuje: „Nejedná se o únavu materiálu, ale o svévolné poškozování. Starší děti prolézačky
často dlouho mechanicky namáhají, až je
ulomí a zničí. Prosím nedělejte to. Dětské
hřiště slouží všem.“ Závada byla v pátek
večer odstraněna a rozlomený dřevěný
kus, který držel trám, byl nahrazen. Mechanické spojení bylo upraveno tak, aby
k tomu nedošlo opakovaně. n red

Koupaliště
na suchu
NA JAŘE SE ZDÁLO, ŽE
NĚKOLIKALETÉ OBDOBÍ
SUCHA SKONČILO. ZIMA BYLA
TAKÉ SRÁŽKOVĚ POMĚRNĚ
ŠTĚDRÁ. PAK SE NÁM
DOSTALO POČÁTKEM KVĚTNA
NEMILÉHO PŘEKVAPENÍ.

P

ři spuštění generálkovaného čerpadla ve šroubárenské studni, která
zásobuje koupaliště od šedesátých
let a je opředena pověstí „nevyčerpatelná“
a spojená s Vltavou, se za 20 minut voda
ztratila a dotékala minimálně.
A nebyla to jediná studna, která
takzvaně vyschla. I povolaní odborníci
z vodohospodářského ústavu kroutili
hlavou a dotazovali se, jestli nebyla
snížena hladina na jezu. Nebyla, Vltava
zřejmě teče zahloubena do skály a studny jsou napájeny z podzemních vod
stékajících až od Turska. Několikaleté
sucho prostě řeklo DOST.
ZAVŘÍT KOUPALIŠTĚ?
A nyní došlo na rozhodnutí zavřít
koupaliště, nebo se pokusit o rychlé
řešení s jiným režimem nežli desetiletí
praktikovaným neustálým průtokem
ze studny na koupaliště a do Vltavy.
Ostatně čisticí efekt tohoto průtoku cca
12 m3 za hodinu byl minimální.
Na studie a projekce nebyl čas, za
měsíc a půl se musel spustit alespoň
zkušební provoz.
BROUZDALIŠTĚ
Díky ochotě a rychlosti nasazení
místních firem se podařilo malý bazén
přestavět na uzavřený filtrační okruh
s kombinací jezírkových a bazénových
technologií, bez nichž bychom se v některých detailech napojení ani neobešli.
Dnes se ještě potýkáme s dalšími problémy ztráty vody při šplouchání koupajících se osob, protože malý bazén po
rekonstrukci z roku 2005 má některou

FOTO: ROMAN DĚDIČ
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Instalace filtrační techniky malého bazénu

stěnu o šest centimetrů nižší. K naší
smůle platí fyzikální zákony a vodní
hladina je bohužel rovná, takže voda
vytéká, ale i to se dá opravit. Po sezoně
zbývá ještě vyměnit nedostatečně dimenzovanou spodní výpusť a systém by
měl pracovat na plný výkon.
VELKÝ BAZÉN
Tvrdým oříškem zůstává budoucnost
čištění velkého bazénu. Přede dvěma
lety jsme se seznámili s technologií
biotopu Radotín, která je poměrně
složitá a obtížně provozovatelná.

Nyní je v plánu jednodušší, biologicky účinnější a finančně méně nákladná
technologie, kterou by bylo možné realizovat na podzim 2021 a během jara
2022. Místo průtoku 12 m3 za hodinu
pro oba bazény má dnes malý bazén
30 m3 za hodinu a velký by mohl mít
cca 100 m3 za hodinu přes biologickou
aktivaci za použití bakterií. Nyní stojíme před rozhodnutím investovat cca
1,5 milionu korun. Investiční náročnost
jiných biotopů je podstatně vyšší. n
Roman Dědič, tajemník

www.libcice.cz
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BYTOVÁ VÝSTAVBA

HLAS ZASTUPITELE 7

LIBOVÉ LIBČICE

Sedněte si a rozhlédněte se

ROMAN ŠEBL ZA LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

Vydejte se
na piknik
ke Stožáru

VIZUALIZACE: TOMÁŠ VOJTÍŠEK

Když zastupitelský mandát
předává pravý doyen

D

ROZVOJ MĚSTA

Studentské posedy budou
nakonec instalovány U křížku
V RÁMCI SNAHY ZVELEBOVAT NAŠE MĚSTO JSME NAKLONĚNI SPOLUPRÁCI
SE STUDENTY FAKULTY ARCHITEKTURY ČVUT. LÍBÍ SE NÁM NEOTŘELÉ, I KDYŽ
NĚKDY MOŽNÁ NEVYZRÁLÉ, ALE VĚŘÍM ŽE FUNKČNÍ NÁVRHY STUDENTŮ.

ODKALIŠTĚ
Nejprve jsme uvažovali o lokalitě
bývalého odkaliště nad městem. Za
optimální viditelnosti jsou odtud vidět
Krušné hory, je tu opravdu velice pěkný
výhled. S majitelem pozemku společností SCREWS & WIRE Libčice, a. s.,
jsme téměř půl roku jednali o možnosti
instalace. Šlo o složitá jednání, která
se táhla, a nakonec se ukázalo, že to
není vhodná lokalita. Je zde vodohospodářské dílo, které obsahuje tři vrstvy
hydrofólií, a stavební zásahy (betonování patek) by je mohly porušit. Od této
lokality jsme museli ustoupit.
MORÁŇSKÉ SKÁLY
Dalším uvažovaným místem byly
Moráňské skály. Zde jsme však narazili
na nevhodné geologické poměry. Strmá
rokle navíc generuje zvýšené finanční
náklady na zabezpečení a museli bychom

řešit přístup přes soukromé pozemky, což
se majitelům pozemků nelíbí.
U KŘÍŽKU
Chvíli se jevilo jako bezvýchodná situace, pak padlo rozhodnutí, že vyhlídkové objekty najdou své místo U křížku.
Stavba posedů se posune cca o 300 metrů od původního záměru, ovšem s tím,
že se nacházíme v katastru obce Tursko.
A tak na základě povolení obce Tursko
vznikne vyhlídkový komplex do krajiny
v prostoru, která se v mapách nazývá
U křížku. Je to v blízkosti obce Těšina,
na samé hranici katastru Libčic. Prochází zde žlutá turistická trasa, proto je
toto umístění nakonec pro turistickou
veřejnost atraktivnější.
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Renata Vildomcová
za společnost Skanska Reality a. s.

ZAPOJENÍ DSO
Tento záměr jsem také projednal na
setkání Dobrovolného svazku obcí
od Okoře k Vltavě a požádal starosty
a starostky okolních obcí, zda by se na
akci nemohli finančně podílet. Naším
společným zájmem a cílem je podpora
turistických tras a budování zajímavých
míst a zážitkových bodů. Instalace vyhlídkového komplexu do krajiny bude
stát zhruba 300 tisíc korun. n
Pavel Bartoš, starosta

S ČÍSLEM PĚT BYL
NA KANDIDÁTNÍ LISTINĚ
NAŠEHO LIBČICKÉHO
OBČANSKÉHO SPOLKU
LOS V POSLEDNÍCH
KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH
V LIBČICÍCH. V ŘÍJNU
ROKU 2018, KDY TYTO
VOLBY PROBĚHLY, BYL
DO ZASTUPITELSTVA
TAKÉ ZVOLEN A MANDÁT
S OCHOTOU PŘIJAL.

FOTO: REDAKCE

B

ereme je cenově i z hlediska efektivnosti a využitelnosti jako velmi
zajímavé. A chceme v našem městě dát studentům prostor. Již dříve v Libčicích vznikl projekt pod vedením ateliéru
Dalibora Hlaváčka a Martina Čeňka.
Nyní připravujeme tři posedy. Jedná se
o vyhlídkové plošiny, které připomínají
tradiční myslivecké stavby v krajině.

íky bujné vegetaci je Stožár
s výhledem, nová libčická turistická destinace, možná až
příliš ukryt před zraky návštěvníků
města. Pro snadnější orientaci proto
nechal investor projektu nainstalovat
novou navigaci vedoucí od nádraží
až ke Stožáru. Součástí značení je
i QR kód, který návštěvníka odkáže
na webové stránky „Libové Libčice“. Proč zrovna „libové“? Studenti ČVUT, kteří ve spolupráci se
společností Skanska drobnou stavbu
navrhli a vlastnoručně vystavěli, se
dle vlastních slov ve městě cítili libě
nebo prostě libově. Návštěvník se
v jejich prezentaci dozví příběh jeho
vzniku – od prvotní myšlenky po
soutěžní boj až k samotné realizaci.
Spolu s novým značením zajistila
Skanska vyčištění přístupové cesty
od Družstevní ulice ke Stožáru a přímo pod ním pak instalovala posezení v podobě stolu s lavicemi. Věříme,
že obojí zpříjemní pobyt nejen turistům, ale i místním, kteří si tu mohou
uspořádat malý piknik. V srpnu tu
své místo najde ještě nový informační panel s řadou zajímavostí. n

Příjemné posezení na klidném místě

racovně má zkušenosti spojené
s řízením velkých vydavatelství,
novinářských asociací, z ředitelování ve velké tiskárně či z práce
komunikačního náměstka ředitele
v pražské zoo. Rada města v Libčicích
jej do redakční rady novin obecních
jmenovat odmítla.
Je stále velmi aktivní a to tak, že většina z nás mnohem mladších by mohla
jen závidět. Je pravidelným přispěvatelem do Libčických novin a své články
věnuje především libčické historii.
Snaží se i přes ni vytvářet pozitivní
vazby mezi nově „naplavenými“ a těmi,
mezi něž sám patří. Tedy těmi, kteří
byli naplaveni dříve. Jeho rodina tu žije
už skoro 100 let.
Je doyenem spolku LOS. Jeho
fascinující slovní pohotovost a trefnost ve vyjadřování, v čemž obojích
zcela vyniká, je plně doložena i v jeho
oznámení o rezignaci na post zastupitele města. Svou promyšlenou rezignaci
oznámil na posledním zastupitelstvu
dne 16. 6. 2021. Pro plnou autentičnost
jsem si ji dovolil přepsat. Obsahuje
v sobě totiž přesně odraz osoby, o které
byly dosud všechny úvodní řádky tohoto příspěvku.

FOTO: ROMAN ŠEBL
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Petr Schönfeld a Petra Pelešková – 6. Libčická hašlerka

PhDr. Petr Schönfeld pronesl:
„Chtěl bych říct, že v roce 1955 jsem
nastupoval do zdejší základní školy.
Nastupoval jsem tam ve věku necelých
šesti let, tím pádem jsem byl všude po
dlouhou dobu nejmladším.
Pak se stala nějaká záležitost, kterou
dodneška nechápu, a stal jsem se všude
nejstarším.
Jak čas postupuje, tak jsou přede
mnou takové alternativy, že buď tady
budu žvanit, nebo tady budu sedět jako
mlčenlivá pecka, eventuálně mne budete muset budit na hlasování.
Z tohoto důvodu jsem se rozhodl, že
ukončím své angažmá v zastupitelstvu
a k 1. 9. 2021 rezignuji.
Jenom bych ještě k tomu chtěl říct,
že z povahy věci po mně určitě přijde
někdo mladší, a při té příležitosti vás
oblažím citátem z jedné cimrmanovské

hry, kde ta smrtka říká: Přijde mladší
a ten se nezakecá.“
Petře, děkujeme ti za veškerou práci
v zastupitelstvu i mimo něj. Ve spolku
nás pak všechny obzvláště těší, že k sobě
budeme mít i nadále velmi blízko, a těšíme se na pokračování ve spolupráci.
Na příštím zastupitelstvu složí slib
zastupitele Mgr. Jan Menšík, velitel
jednotky sboru dobrovolných hasičů
Libčice nad Vltavou a člen řady dalších
libčických zájmových spolků, čímž
jeden rok před dalšími komunálními
volbami doplní složení šesti zastupitelů,
kteří jsou v zastupitelstvu za Libčický
občanský spolek LOS. n
Roman Šebl
zastupitel LOS

www.libcice.cz
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POZVÁNKA

DOTAZNÍK

Libčické posvícení 2021
Kostel sv. Bartoloměje

Xindl X

Schovanky

Pátek 19 hodin, farní zahrada

Úctyhodných 50 let uplynulo
od založení kapely a za tu dobu
zvládla odehrát čtyři tisíce
vystoupení. Od osmdesátek
v repertoáru převážilo moderní
country, které si svou rozsáhlou
posluchačkou obec udrželo
dodnes. Schovanky i letos vystoupí s hostem kapelou
EV-Band. n

Joybox

Sobota 21.30 hodin, náplavka

Hvězdou večera bude Xindl X,
český písničkář s mnoha
talenty. Kromě vlastní tvorby
píše texty pro jiné interprety,
věnuje se scénaristice, napsal
knížku, divadelní hru, složil
muzikál. Vydal sedm studiových desek a sbírá hudební
ocenění. V jeho hudbě se mísí
pop, folk, hip hop, country
a společně tak s trefnými
texty vzniká břitká kompilace.
Je poprvé v Libčicích, takže
u toho musíte být. n

SPORTOVNÍ
Sobota 18 hodin, náplavka

Jak název kapely Joybox
napovídá, v repertoáru najdete
bohatou a chutnou směsku.
Joybox v mžiku spustí veškeré hudební styly, jsou doma
v popu, jazzu, latino americe
i v českých a slovenských hitovkách, více na www.joybox.cz.
Každý si přijde na své. n

DUCHOVNÍ

Srdečně vás zveme na Novákův
a Grunclův memoriál jako již
jubilejní X. Velkou cenu Libčic
nad Vltavou ve šplhu na laně
a doprovodném šplhu na tyči.
Zaregistrovat se můžete na
stránkách svetsplhu.cz nebo
přímo v den konání akce. Memoriál začíná prezencí dětí od
9 hodin a započne tak závodem
na tyči od 10 hodin. Těšíme se
vás. n
Karel Janda
za sportovní všestrannost a šplh

Házená

Utekly
nám dvě
sezony a po
roce a půl se
rozbíhají amatérské soutěže.
Hráči i diváci se
už opravdu těší na
pořádný fotbal. Rádi
přivítáme zpět své fanoušky. n
Dan Blažek za AFK Libčice

Petr Česák za házenou
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Poslední červencový výlet na zámek Brandýs nad Labem

KLUB SENIORŮ – CESTOVATELÉ

Prokop Šatava za Římskokatolickou farnost Roztoky

Pojeďte s námi
v září na výlet

SVĚTSKÉ

DOVOLTE MI INFORMOVAT VÁS O LETNÍCH VÝLETECH,
KTERÉ JSME ABSOLVOVALI V RÁMCI KLUBU SENIORŮ.

I letos vás čeká náplavka plná
atrakcí. Samozřejmě nebude
chybět populární CRAZY WAVE,
BREAK DANCE i chobotnice
a moře dalších. Letošní novinkou bude simulátor virtuální
reality a BUSTER XXL, který
vás zvedne do výšky 40 metrů.
Užijte si ten adrenalin. n

ZÁJMOVÉ

Zveme vás na sobotní
posvícenský turnaj mužů
o putovní pohár města Libčice kombinovaný se zápasy
starších žáků. Turnaj bude
zahájen prvním utkáním
v 9 hodin a bude hrán
systémem každý s každým.
O přestávkách vystoupí děti
s ukázkou parkouru
(TJ Sokol Libčice) a rokenrolu (TJ Sokol Jinonice). n

Fotbal

Během posvícení bychom chtěli
vybírat na pomoc římskokatolické farnosti Moravská Nová Ves,
filiální kostel sv. Bartoloměje
v Hruškách. Svou ochotu pomoci
můžete projevit finančním darem nebo peníze zašlete na číslo
účtu: 172 651 125 / 0600
variabilní symbol 2021. n

Na výstavě drobného zvířectva
můžete obdivovat králíky, drůbež, holuby i exotické ptactvo.
Čeká vás zvláštní terarijní expozice. A jako každý rok jsme pro
vás připravili bohatou tombolu
i občerstvení. n
Stanislav Hyka
za ZO ČSCH Libčice

V

červenci jsme nejprve navštívili
zámek a pivovar ve Svijanech
a poté zámek Humprecht. Za
druhým výletem jsme se vypravili do
skanzenu lidových staveb v Kouřimi
a na zámek Radim. Prohlídka zámku
byla velmi zajímavá i tím, že nás jím
provedl jeho samotný majitel. Třetí
výlet byl do Kladrub nad Labem, kde
jsme navštívili zámek, kočárovnu a stáje a v odpoledních hodinách jsme se
zastavili v Kolíně.
Poslední organizovaný červencový
výlet se uskutečnil do našeho nedalekého okolí. Navštívili jsme Zámek
v Brandýse. Potom jsme se ve Staré
Boleslavi zašli podívat na krásně
opravenou baziliku Nanebevzetí Panny
Marie, kde je uložen milostný obraz
nádherné Palladium země české (kovový reliéf nesmírné historické hodnoty
spojovaný se svatováclavskou tradicí).
Tento výlet jsme ukončili v Panenských Břežanech, kde jsme si prohlédli
barokní kapli sv. Anny, která byla
postavená v letech 1705 až 1707 podle
plánů Jana Blažeje Santiniho Aichla.
Na čtvrtek 2. září plánujeme výlet na

Kovový reliéf Palladium země české

hrad Grabštejn se zastávkou v Jablonném v Podještědí. Zde se chystáme
prohlédnout si barokní baziliku svatého Vavřince a svaté Zdislavy. Odjíždíme autobusem z Libčic v 7.30 hodin
a zveme i ostatní seniory, kteří mají
rádi historii a chtějí si udělat hezký
den. Ráda bych také poděkovala městu
za finanční příspěvek, díky němuž
můžeme financovat dopravu. n

CHCEME ANALYZOVAT, ZDA,
KDE A JAKÝM ZPŮSOBEM
OVLIVŇUJE ŽIVOT
OBYVATEL LIBČIC SKLÁDKA
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
ÚHOLIČKY.

O

bjevují se pozorování, že se
zápach ze skládky v Úholičkách dostává i do katastru
obce Libčice. Zjistili jsme, že nikdo
tato pozorování nezaznamenává,
a zůstává tak jen u pocitů a domněnek. Tuto chybu teď chceme napravit.
Vytvořili jsme tento formulář, jehož
prostřednictvím může jednoduše
každý své pozorování zaznamenat,
a to za méně než dvě minuty.
Stačí jen
chytrým
telefonem
naskenovat
QR kód
a můžete
dotazník
hned vyplnit.

FOTO: ALENA MAXOVÁ

HUDEBNÍ

Gymnastika, šplh

FOTO: MILADA KROPÁČKOVÁ

KONCEM SRPNA OPĚT OŽIJE NAŠE MĚSTO
BOHATÝM SPOLEČENSKÝM RUCHEM.
A ABY VÁM NIC NEUNIKLO A MOHLI JSTE SI
NAPLÁNOVAT PROGRAM, PŘINÁŠÍME MALOU
OCHUTNÁVKU. ČEKAJÍ VÁS TYTO AKCE.

Vliv skládky na
život v Libčicích

Zapsaná pozorování pak náš
tým datových odborníků
bude průběžně analyzovat,
což nám pomůže odpovědět
na otázky:
n M
 á vliv rozšíření skládky Úholičky na Libčice?
n K
 de a kdy se v Libčicích zápach objevuje?
n J
 ak je zápach intenzivní?
n J
 ak souvisí pozorování s povětrnostními podmínkami?
Cílem projektu je mapovat
díky hlášení výskyt zápachu
a poskytnout zejména kompetentním úřadům data pro zahájení
jednání o nápravě se zdroji tohoto
zápachu.
Děkujeme vám za zájem o život
v Libčicích. n
Markéta Kratochvílová a Libčich, z. s.

Jana Janovská, vedoucí zájezdu

www.libcice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

POZVÁNÍ
NA SLAVNOSTNÍ
PŘEJMENOVÁNÍ
ZŠ KARLA
HAŠLERA

Rozloučení s deváťáky

V

úterý odpoledne poslední červnový týden proběhlo rozloučení
se žáky 9. třídy Základní školy
Libčice nad Vltavou. Vlastně to byli poslední žáci, kteří opustili tuto školu, neboť
od 1. září 2021 se škola přejmenuje na
Základní školu Karla Hašlera Libčice nad
Vltavou. Přestože byl tento školní rok pro

nás všechny zvláštní, náročný a moc jsme
se neviděli, zvládli jsme nakonec vše nacvičit a dobře zorganizovat. Poděkování
patří panu řediteli Vladimíru Klimentovi
za to, že mohla být tato významná akce
uspořádána v krásném prostředí ZUŠ. n

4. 9. 2021

Jana Kejmarová, koordinátorka akce

Doprovodný program:
občerstvení a prodejní stánky

PÓDIUM PŘED ŠKOLOU
moderuje František Albrecht

10.00 Slavnostní zahájení
10.30 Kapela Šmrnc
12.00 V
 ystoupení
pěveckého sboru ZUŠ
13.00 V
 ystoupení MŠ
Kapela Šmrnc
16:00 K
 apela The Dixie Hot Licks
Taneční workshop
Lenka Sekaninová s partnerem
18.00 Losování výherců soutěže
kapela The Dixie Hot Licks

VÝSTAVA

Sousedské pozvání
do výstavní galerie

P

o době, kdy se mnoho z nás
obávalo, kdy nás situace nutila
myslet jinak, zabývat se problémem covidu, je tu období rozvolnění,
vyjasnění. Právě včas, v čas léta.
Plány a představy se pozvolna plní.
Galerie Golf Snail Úholičky představila podle svého ročního galerijního
plánu Evžena Nováka, občana z Libčic
nad Vltavou, tvůrčího malíře a karikaturistu. Jako na půl cesty mezi
Libčicemi a domovskou obcí golfového klubu Úholičkami leží právě Snail
Golf. Mnohým za deset let činnosti
neznámým místem. Propojovat a nacházet, zvát hosty umělce a golfisty,
poskytovat prostor a čas lidem, kteří
i třeba jen prohlédnou galerii a vy-

pijí v Lesní kavárně výbornou kávu
z rodinné pražírny Otvovice, je cílem
všech projektů.
Pozvání pak přijímají vzácní hosté jako pan Petr Kostka, herec, který
je jednou z tváří projektu kalendáře
osobností dvacátého století. Ing. Terezie
Kořínková, starostka obce Úholičky,
neváhala a v klobouku a letních šatech
ocenila výstavu obrazů.
PROGRAM VEŘEJNÝCH VERNISÁŽÍ:
n 8. srpna galerie přivítá Janu Motolovou z Velkých Přílep
n 12. září galerie přivítá Ivu
Vodráškovou a Aničku Matějíčkovou
n 10. října galerie přivítá Ivanu
Visičovou

FOTO: MARCELA HANÁKOVÁ

10

Evžen Novák, tvůrčí malíř a karikaturista

Na vernisáže vás zve Petr Šedina,
prezident klubu Snail Golf Úholičky
společně s výkonnou ředitelkou galerie
Marcelou Hanákovou.
Požehnané léto všem krásným
a úžasným lidem. n
Petr Šedina, prezident Snail Golf Úholičky

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
A POSTRANNÍ VCHOD
10.30 Dětský svět
„Hašlinky a Hašleráčka“
dílny, sportovní aktivity,
skákací hrad, hry a soutěže
11.00 Stezka k Hašlerově vile
start soutěže na školním hřišti
16.00 Divadelní představení
17.30 Dětská diskotéka se soutěžemi
20.00 Letní rodinné kino

BUDOVA ŠKOLY
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INZERCE

Slavnostní šerpování žáků 9. třídy
proběhlo dne 29. 6. 2021 v 17 hodin.

FOTA: SÁRA HRACHOVCOVÁ

10.30 Síň slávy Karla Hašlera
soutěž o ceny

www.libcice.cz
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ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

PRVNÍ MISTROVSKÉ UTKÁNÍ

Trhy byly v Tržní

S

místem konání byl a je trochu
problém, a tak se farmářské trhy
často stěhují. Libčičtí je však vždy
hojně navštěvují. Trhy mívaly v Libčicích v minulosti s místem konání
nejeden problém. Zde například záznam
v předválečné kronice: „V roce 1931 byly
ve zdejší obci zavedeny trhy a schváleny

tržní řády. Bohužel lidé neměli moc
peněz. Jako nejlepší místo byla vybrána
ulice od hostince U Škramlíků nahoru
(dnešní Tržní) od domu č. p. 33 k domu
č. p. 93. V této ulici není žádná frekvence. Též po stránce zdravotní tato
ulice vyhovovala. Po čase Libčičtí žádali
přeložení trhů do hlavní ulice od hotelu
Brejcha (dnes MěÚ) dolů k panu Hyklovi (směrem k dnešní poště). Ale po roce
byly trhy přeloženy na původní místo
pro velkou frekvenci povozů.“
Mimochodem si myslím, že vyhradit místo dnešním farmářským trhům
v ulici Tržní by nebyl špatný nápad.

V květnu 1978 se město pokusilo
obnovit tradici trhů. Několikrát se
to řešilo na různých schůzích. „Byly
zhotoveny stánky pro prodejce, kteří se
však dostavili na zahajovací trh jen dva.
Místní zahradník a jedna zahrádkářka
s květinami. Následující tržní den už
prodávala jen zahrádkářka, další neděli
nikdo. Trhy byly zrušeny pro nezájem.“
Kronikářský zdroj bohužel neuvádí,
kde se tento pokus o znovuzavedení
trhů v Libčicích tehdy konal. Nevzpomněl by si některý pamětník? n
Petr Schönfeld

GULÁŠOVÁNÍ

Mimořádně vydařený ročník
POSTŘEHY Z GULÁŠOVÁNÍ
– POSLEDNÍ ČERVNOVOU
SOBOTU PROBĚHL NA NAŠEM
FOTBALOVÉM HŘIŠTI ŠESTÝ
ROČNÍK OBLÍBENÉHO SPORTOVNĚ
GULÁŠOVÉHO ODPOLEDNE.

PODĚKOVÁNÍ

FOTO: DAVID LANDGRAF

M

yslím, že se tento ročník mimořádně vydařil. Počasí nám přálo
užít si nádherné odpoledne.
Zúčastnilo se celkem devět týmů. Všem
zúčastněným patří velký dík za výborný
gulášek, do něhož všichni vložili svůj
největší um tak, aby nám chutnal a mohli jsme se stát součástí poroty a ohodnotit kuchařské umění soutěžících.
Ke gulášování patří také doprovodné
soutěže, ve kterých si mohli náležitě
měřit své síly jak soutěžící, tak i fandící
přátelé našich kulinářů. Velké poděkování patří kapele Rumtorád, která nám
svou hudbou velmi zpříjemnila celé
odpoledne a večer. Zajisté také všichni
ocenili obsluhu místní restaurace, která
s noblesou a grácií zvládla velký nápor
požadavků na občerstvení.
Nesmím zapomenout zmínit i přítomnost pana starosty a dalších členů
zastupitelstva, kteří se aktivně zapojili

Vyladit dokonalou chuť guláše je umění.

do pořádání celé akce. Pan starosta
společně s porotou dohlížel na správné
dodržování hygienicko-epidemických
opatření a na závěr měl tu čest vyhlásit
pořadí účastníků vaření guláše a doprovodných soutěží. Předal krásné ceny od
sponzorů, kterým tímto děkujeme. Největší poděkování však patří organizáto-
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Děkuji všem sponzorům za věcné
a finanční dary věnované na realizaci
6. ročníku gulášování.
Poděkování patří také všem soutěžícím
za výborné guláše a sportovní výkony
v doprovodných soutěžích. Úžasné
porotě za dohlížení nad dodržováním hygienických opatření, správným
hlasováním, sčítání hlasů a předání
cen panem starostou. Hudební skupině
Rumtorádi za krásné písně a všem
pomocníkům s přípravami, organizací
soutěží i následným úklidem. Díky
všem příznivcům dobrého guláše
a stále usměvavé obsluze místního
občerstvení.
Velké DĚKUJI patří VŠEM, kteří
finančně přispěli celkovou částkou
19 000 Kč na pomoc obci Hrušky na
Moravě postižené tornádem.
Petr a Jana Veszeleiovi

rovi celé akce Petru Veszeleii. Doufám,
že jste si gulášování užili všichni stejně
dobře jako já, a už nyní se těším na
následující ročník. n
Hana Kaščáková

Sobota 21. 8. v 17 hodin
n AFK Libčice – TJ BYŠICE

UTKÁNÍ STARÝCH GARD
FOTO: REDAKCE

V NĚKOLIKA POSLEDNÍCH LETECH
OBNOVILY AGILNÍ ČLENKY LOS
TRADICI LIBČICKÝCH TRHŮ,
KTERÉ SE STALY OBLÍBENÝM
MÍSTEM NÁKUPŮ I SETKÁVÁNÍ LIDÍ
Z CELÉHO MĚSTA.

Sobota 14. 8. v 17 hodin
n AFK Libčice – SLOVAN VELVARY B

Loňský posvícenský fotbalový turnaj AFK Libčice – SKK Hovorčovice

FOTBAL

Plánované srpnové zápasy
MILÍ SPORTOVNÍ PŘÁTELÉ, V SOBOTU 14. SRPNA NÁM ZAČÍNÁ
DOMÁCÍM UTKÁNÍM NOVÝ FOTBALOVÝ SOUTĚŽNÍ ROČNÍK I. B TŘÍDY.

K

ádr našeho mužstva AFK Libčice
na startu soutěže doznal několik změn. V libčickém dresu již
neuvidíme opory z předešlých sezon
Jirku Mráze, Honzu Jeřábka, Kamila
Klempta (vážné zranění kolene), Jakuba
Šímu a na začátku podzimní části
i Michala Punčocháře. Za jejich výborné
výkony v našem dresu jim náleží veliké

poděkování. Důležitou informací pro
návštěvníky našich domácích utkání
je, že vstup do městského sportovního
areálu v Letkách bude podléhat hygie
nicko-protiepidemickým opatřením
pro konání amatérských soutěží vydané
Fotbalovou asociací ČR. Tato opatření
korespondují s platnými nařízenými
MZ ČR pro konání akcí na veřejnosti.

Neděle 22. 8. v 16 hodin
n AFK Libčice – SOKOL DOLANY
Vždy hrajeme na domácím hřišti.
Aktuální podmínky pro účast osob
na utkání (i diváků) jsou:
n osoba absolvovala nejdéle před 7 dny negativní
RT-PCR vyšetření,
n osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami
negativní POC test na přítomnost antigenu,
n osoba byla očkována, což doloží národním
certifikátem,
n osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a neuplynulo více než 180 dní,
n osoba na místě podstoupí preventivní antigenní
test s negativním výsledkem, který je určen pro
sebetestování,
n osoba ve školském zařízení absolvovala nejdéle
před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu s negativním výsledkem a tato skutečnost
se dokládá čestným prohlášením.

Těšíme se na vaši návštěvu a podporu našich hráčů při konání domácích
utkání.
Sportu zdar a kopané zvláště! n
Günter Bittengel, předseda klubu

knihy na léto
Pro cestovatele za uměním

Pro ty, co rádi leží v trávě
Yuval Zommer:

David Vávra:

Tři cesty za architekturou
Nakladatelství Grada 2015
Pro ty, co vědí, že když mlha stoupá
nad lesy, tak lišky pečou chleba
Kristýna Gregorová:

Vodavoděnka.
Voda není
nuda!
Nakladatelství
PIKOLA 2021

Velká kniha
drobné havěti
– Brouci,
mouchy,
žížaly a jiné
potvůrky

Pro děti, které zajímá,
jaké může být přátelství finské holčičky
Maikki s bubákem Grahem
Tuutikki Tolonen:

Strašidelná
chůva
Nakladatelství
Portál 2018

Nakladatelství
Slovart 2016
Pro ty, co si chtějí přečíst román
o Americké knihovně v Paříži
Janet Skeslien
Charlesová

Pařížská
knihovna

Pro všechny, co rádi vzpomínají
Arnošt Goldflam:

Hlavně
o mamince
Nakladatelství
Větrné mlýny 2021

Nakladatelství
JOTA 2021

www.libcice.cz

14

SPORT

INZERCE 15

TJ SOKOL LIBČICE

Krátké shrnutí činnosti našich
oddílů v postcovidové době
DOVOLTE MI STRUČNOU REKAPITULACI FUNGOVÁNÍ
SOKOLA. PŘEDEVŠÍM JSME MOHLI JIŽ OD KVĚTNA
ZA DODRŽENÍ HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ ZAHÁJIT
SPORTOVNÍ ČINNOST V ODDÍLECH A KOLEKTIVECH.

OBNOVENÍ TRÉNINKŮ
V průběhu června již probíhal plný
trénink například v oddílu házené,
a to ve všech žákovských kategoriích,
dále stolní tenisté zahájili přípravu na
soutěže a jejich oddíl ještě 5. června
zorganizoval kvalitní turnaj registrovaných hráčů o počtu 27 účastníků
z osmi oddílů. V kategorii dvouher to
dopadlo následovně: 1. místo získal
Miloš Frýdl (Sokol Středokluky,
2. místo obsadil Štefan Fišer (Sokol
Libčice) a 3. místo patří Jiřímu Čermákovi (S. Žižkov). V kategorii čtyřher krásné 1. místo obsadili J. Špiegel
(S. Libčice) a R. Urban (S. Lety),
2. místo získala R. Ducháčková (TJ
Úholičky) a J. Čermák (S. P. Žižkov)
a 3. místo náleží týmu J. Gurtner
a P. Kotek (Slatina)
Také ostatní oddíly se zapojily do
plné sportovní přípravy. Oddíly vše-

strannosti ženy a tenisu pořádají letní
sportovní kempy pro mládež, bližší
informace získáte v rámci oddílů.
POZVÁNÍ NA POSVÍCENÍ
Muži se zúčastnili několika úspěšných
závodů ve šplhu a připravují v areálu
koupaliště Memoriál Jardy Gruncla
a Jardy Nováka ve šplhu, který se koná
tradičně v době posvícení, letos
21. srpna. Ve stejném termínu bude
probíhat v areálu Sokola Posvícenský
turnaj v házené a také čtyřher v tenisu. Na všechny jmenované akce vás
srdečně zveme. Další upřesnění najdete
v programu posvícení.
DĚTSKÝ DEN
Nerad bych opomenul Dětský den, jehož se zúčastnil náš oddíl všestrannosti
žen a parkouru, který se stal na sokolském hřišti součástí kosmických her,
kterými děti procházely od koupaliště
až po náplavku. U nás si děti vyzkoušely stav beztíže prostřednictvím skoků
z trampolíny do měkkých žíněnek po
vzoru parkouristů, kteří jim předvedli
své nejlepší triky.
PODĚKOVÁNÍ
ZA DLOUHOLETOU PRÁCI
Rád bych se ještě zmínil o jedné
zvláštní akci, která proběhla 19. června
v areálu Sokola. Jednalo se o společnou
akci házenkářů a parkouristů. Házenkáři se sešli i s rodinami na společensko-sportovní akci v rámci přípravy
na příští sezonu a oddíl parkouru u té
příležitosti předvedl přítomným své
velmi pěkné vystoupení, čímž nalákal
jejich děti, aby si vyzkoušely, že to není
tak snadné, jak to vypadá.
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FOTO: HANNAH BARTÍKOVÁ

V

zhledem ke zrušení téměř
všech amatérských soutěží
napříč sporty šlo o přípravu na
příští sezonu a v nesoutěžních oddílech o normální sportovní činnost.
V uplynulém období to bylo převážně
venkovní individuální sportování a zde
bych vyzdvihl projekt našeho Sokola
AntiCovidRun, do kterého se zapojilo
mnoho našich členů i ostatních sportovců. Po první etapě „Oběhli (a objeli)
jsme Česko“ následoval „Evropský
okruh“ a po jeho úspěšném zdolání
jsme vyrazili „Do Japonska na olympiá
du“. V rámci akce proběhlo losování
účastníků o ceny, které byly následně
předány. Velký dík realizačnímu týmu
ve složení Pepa, Petr, Michal, George
a Hannah.

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

Životní jubileum starosty Sokola
Pepy Nováčka

Důležitou osobou v centru dění byl
oslavenec a starosta TJ Sokol Libčice
Josef Nováček, který slavil významné
životní jubileum – 80 let. Sokolu a především házené věnoval velkou část svého sportovního života. Bývalý úspěšný
házenkář pracuje jako sportovní
funkcionář pro TJ a Sokol již více než
padesát let. Za jeho působení ve funkci
starosty TJ Sokol se naše organizace
rozrostla, dosáhla řady sportovních
úspěchů a významně obnovila sportovní areál Sokola včetně jeho zázemí. Za
to i za jeho dlouholetou práci funkcio
náře mu patří velké poděkování. Za
všechny členy přejeme Pepovi Nováčkovi hodně zdraví a spokojenosti.
Věřím, že příští období již bude ve
všech oblastech života, i ve sportu,
pro nás všechny příznivější a budeme
moci podávat zprávy z naší sportovní
činnosti bez jakéhokoli omezení. n
Tomáš Hykeš, jednatel a místostarosta

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
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MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU VÁS ZVE NA

LIBČICKÉ

POSVÍCENÍ

PÁTEK 20. 8.
SOBOTA 21. 8.

Schovanky

13.00 Lunapark / 19.00
, host EV-Band
8.00 Výstava drobného zvířectva
SPORT: 9.00 Šplh / 9.00 Házená / 17.00 Fotbal

Joybox / 20.00 DJ ANDY

KONCERT: 15.00 Rumtorád / 18.00

Xindl X

21.30
10.00 Lunapark / 20.30 Ohňostroj

/ 22.30 DJ ANDY

NEDĚLE 22. 8.

8.00 Výstava drobného zvířectva
KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE: 14.30 Modlitba za farnost / 15.00 Mše svatá za město
16.30 Komentovaná prohlídka
SPORT: 16.00 Fotbal / 10.00 Lunapark

PONDĚLÍ 23. 8.

17.00 Rumtorád Pěkná

Změna programu vyhrazena.
MÍSTO KONÁNÍ:
náplavka / farní zahrada / plovárna / sokolské venkovní hřiště /
areál Kuželník / fotbalové hřiště Letky

Sledujte www.libcice.cz
MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU DĚKUJE ZA SPOLUPRÁCI:
Oddíly Sokol Libčice / AFK Libčice / Český svaz chovatelů /
Římskokatolická farnost Roztoky

