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SERVIS

ÚVODNÍ SLOVO 3

kalendář akcí
ÚT 1. 9. 15.00

PRO DĚTI

Hurá do školy

Zábavné odpoledne ve spolupráci
MŠ a ZUŠ plné her a soutěží
se Sněhurkou
zahrada MŠ

SO 5. 9. 14.00

HUDBA

Majáles

Country festival, vystoupí kapela
Rumtorád a pět dalších kapel
areál Sokol Libčice

NE 13. 9. 15.00

SPORT PRO DĚTI

Libčický sportovní den

Soutěže a ukázky sportovních
disciplín pro nejmenší děti a rodiče,
doprovodný program
areál Sokol Libčice

ČT 17. 9. 15.00

ZUŠ

Výroční slavnost ZUŠ

Slavnost při příležitosti 70 let
fungování, představí se všechny
obory školy
zahrada ZUŠ

ČT 17. 9. 18.00

BESEDA

Světová a evropská
bezpečnost

Monika Le Fay moderuje besedu
s generálem Petrem Pavlem a bývalým velvyslancem Petrem Kolářem
Kotelna

PÁ 18. 9. 20.00

FILM

Havel

Životopisné drama, Česko, 2020,
105 minut
Kino Kotelna

SO 19. 9. 18.00

FILM

Lassie se vrací

NE 20. 9. 14.00

HUDBA

Libčická Hašlerka

7. ročník hudebního festivalu
k poctě písničkáře Karla Hašlera
areál Sokol Libčice

SO 26. 9. 21.00

HUDBA

Disko

Zakončení sezony na plovárně,
hraje DJ Pepino
plovárna

PÁ 2. 10. 18.00

Dokumentární film o zneužívání dětí
na internetu, Česko, 2020, 64 minut
Kino Kotelna

PÁ 2. 10. 20.00

FILM

Šarlatán

Životopisné drama v českém znění,
Česko/Irsko/Polsko/SR, 2020,
118 minut
Kino Kotelna

PÁ 2. 10. 19.30

HUDBA

Benefiční koncert
Českých madrigalistů

Zaznějí skladby G. P. da Palestrina,
A. V. Michna, J. D. Zelenka a další
kostel sv. Bartoloměje
SPORT

Turnaj v házené

Turnaj mladších žáků systémem
každý s každým; účast: Vršovice,
Mladá Boleslav, Kostelec nad Labem,
Úvaly B a Libčice
areál Sokol Libčice

SO 3. 10. 14.00

JÍDLO

Gulášování

Rodinný dobrodružný film v českém
znění, Německo, 2020, 97 minut
Kino Kotelna

5. ročník sportovně-gulášového
odpoledne ve vaření kotlíkového
guláše včetně pivní soutěže
hřiště AFK Letky

SO 19. 9. 20.00

SO 10. 10. 13.00

FILM

Walesa: člověk naděje
Životopisné drama s titulky,
Polsko, 2013, 127 minut
Kino Kotelna

Vážení spoluobčané

Velkoobjemové kontejnery

Oznámení o konání voleb str. 4–5

SOBOTA 12. 9. 8.00–12.00
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Připomínky města
k jízdnímu řádu ČD 

str. 7

Jak se povedlo
letošní posvícení 

str. 8

Libčické posvícení pomalu uzavřelo
léto. Věřím, že si každý v bohatém
programu našel akci, která ho potěšila.
Letošní posvícení mělo opět bohatý
program. Rád bych poděkoval všem,
kteří se podíleli na jeho organizaci.
Září je symbolem začátku nového
školního roku. V tom letošním škola
nečeká jen na své stávající i nové žáky,
ale i na nového ředitele školy. S koncem minulého školního roku skončila
ve své funkci ředitelka a její konec
bude mít pravděpodobně dozvuky,
neboť panuje podezření, že při konkurzu na svou funkci předložila padělaný
diplom.
Ve světle těchto událostí vedení
města usilovalo o to, aby škola získala
nového ředitele, který s novým školním
rokem začne její novou etapu. Proto
byl ihned po odstoupení paní ředitelky
vypsán konkurz na nového ředitele.
V době, kdy píšu tento příspěvek, již
výběrová komise, složená ze zástupců
vedení města, odborníků z České školní inspekce, inspektora České školní
inspekce, zástupce odboru školství
Středočeského kraje, pedagogů a školské rady rozhodla, že žádný ze tří kandidátů, kteří se do konkurzu přihlásili,
není vhodný nebo nesplňuje zákonné
podmínky pro jmenování do funkce.
Školu tedy nadále povede pověřený ředitel a vedení města v budoucnu vypíše konkurz nový. Protože se v současné

Termíny svozu bioodpadu
PONDĚLÍ 7. 9., 21. 9., 5. 10.
Hnědé popelnice se vyvážejí vždy
lichý týden.

FILM

V síti: Za školou

SO 3. 10. 9.00

z obsahu

informace

HUDBA

Otevřená zahrada

Hudební festival s bohatým
doprovodným programem
evangelický kostel a farní zahrada
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Termín mobilního svozu
nebezpečného odpadu
ÚTERÝ 13. 10.
n Letky

16.00–16.40
pod křižovatkou ul. Letecká
s ul. K Přívozu
n Libčice 16.45–17.30
spodní část náměstí Svobody
n Chýnov 17.35–18.00
sídliště Pod Saharou, parkoviště
u domu č. p. 685–687 (Stará
Sahara)

Stříbřité oblaky nad městem str. 9
Soutěž Rozkvetlé Libčice 
Hlas zastupitele 

str. 9
str. 10

Historie – o libčické škole  str. 11
Benefiční koncert
pro varhany 

str. 13

Gulášování 

str. 13

Pozvánka do Kotelny 

str. 14

Výsledky turnajů 

str. 15

Prosíme občany, aby nadále dbali
bezpečnostních doporučení
při nakládání s odpady. Děkujeme.

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
PEDAGOG Č, F
PRO 2. STUPEŇ
Základní škola Libčice nad Vltavou
hledá nové pracovníky. Nabízíme
částečný i plný pracovní úvazek,
odpovídající platové ohodnocení,
benefity, osobní rozvoj a vzdělání.
Bližší informace získáte:
E: f.bahensky@email.cz

KLUB SENIORŮ
Pravidelná setkání každou
středu od 14 hodin.

PROVOZ
MĚSTSKÉ KNIHOVNY
pondělí 8.00–11.30 a 12.30–17.00
středa 8.00–11.30 a 12.30–18.00

době škola potřebuje stabilizovat, což
si žádá čas, není možné očekávat další
konkurz dříve než s koncem tohoto
školního roku.
S příchodem měsíce září se budeme
opět setkávat s přísnějšími opatřeními
v rámci epidemie koronaviru. Prosím
všechny, aby sledovali aktuálně přijatá
opatření. Městský úřad bude fungovat
nadále ve stejném režimu jako na jaře.
Jak jste jistě postřehli, od září jsme
změnili kvalitu papíru, na které jsou
Libčické noviny tištěny. Napište nám,
zda se vám tato změna líbí. Těším se
na vaše názory. n
Vít Penížek, místostarosta
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Oznámení o době a místě
konání voleb do Zastupitelstva
Středočeského kraje
a do 1/3 Senátu Parlamentu
České republiky
STAROSTA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU PODLE § 27 ZÁKONA Č. 130/2000 SB.,
O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A PODLE § 15 ZÁKONA Č. 247/1995 SB.,
O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ
NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, OZNAMUJE:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky se
konají:

Holubická (41, 78, 278, 292, 350,
733, 758, 761, 762, 838, *38, *41)

n v pátek 2. října 2020 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a

Chýnovská (73, 80, 83, 84, 85, 86,
93, 122, 129, 131, 132, 136, 137,
138, 140, 141, 142, 143, 145, 146,
147, 151, 154, 155, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 175, 179, 180, 182,
196, 202, 207, 209, 237, 240, 252,
291, 301, 333, 367, 578, 579, 580,
586, 587, 730, 777, 799, 839, 864)

n v sobotu 3. října 2020
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku číslo 1 je obřadní síň Městského úřadu Libčice
nad Vltavou, náměstí Svobody 90,
pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:

Hřbitovní (1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89,
92, 97, 205, 288, 342, 735, 789)

Na Spojce (115, 118, 119)
náměstí Svobody (81, 90, 130, 152,
177, 218, 227, 244, 247, 249, 254,
255, 305, 346, 356, 377, 765, 817,
841)
Nerudova (124, 144, 149, 172, 178,
190, 290, 320, 725, 797)
Pod Hrádkem (12, 13, 14, 20, 28, 29,
57, 58, 294, 780, 781)
Pod Kameníčkem (603, 604, 606, 679,
680, 682)

K Nádraží (22, 33, 37, 38, 75)

Pod Kostelem (21, 30)
Pod Nádražím (74, 341)

Areál Šroubáren (*40)

K. H. Borovského (110, 200, 219,
262, 267, 283, 347, 379, 720, 727,
729, *25)

5. května (42, 43, 54, 60, 64, 66,
67, 68, 70, 72, 76, 77, 99, 109, 160,
173)

Kralupská (4, 5, 26, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 176, 266, 753, *35,
*36, *39,*40, *44)

Bratrská (126, 127, 128, 150, 170)

Křivá (352, 577, 743, 749)

Bratří Fischerů (798, 804, 836)

Letecká (87, 88, 91, 98, 111, 112,
113, 116, 117, 120, 121, 213)

Dělnická (161, 274)
Fügnerova (135, 156, 157, 158, 159,
169, 186, 187, 197, 198, 220, 221,
223, 224, 225, 235, 241, 242, 243,
272, 276, 293, 296, 297, 298, 299,
308, 323, 328, 358, 755, *5)
Hašlerova (25, 35, 36, 65, 133, 134,
188, 206, 268, 325, 334, 340, 344,
820, 824, 833, 834, 840, 844, 861,
863, 866, 867, *10)

Libušina (34, 39, 41, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 61, 69, 94, 95, 96,
108, 738, 750, 760)
Lidická (234, 238, 248, 250, 251,
264, 270, 280, 281, 285, 303, 310,
312, 313, 314, 315, 329, 338, 343,
348, 355, 359, 724, 736, 748, 782,
818)
Na Růžku (153, 316, 773, 776)
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Proti Škole (279, 326, 770, 783)
Tyršova (168, 171, 181, 183, 184,
185, 189, 192, 194, 195, 199, 201,
203, 204, 210, 228, 229, 231, 239,
246, 256, 261, 277, 324, 769, 794,
805, 825, 845,848)
U Černé hory (62, 71)
U Krytu (123, 217, 284, 345, 368,
759, 784)
U Staré školy (107)
V Pražce (317, 318, 319, 321, 339,
363, 369, 375, 740, 741, 775, 785,
807, 852)
Ve Staré cihelně (16, 330, 332, 351,
357, 361, 364, 365, 366, 370, 371,
372, 378, 719, 721, 731, 734, 754,
763, 767, *6, *7)

Vltavská (6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17,
18, 19, 23, 24, 56, 82, 100, 360,
716, 751)
Zahradní (114, 125, 214, 215, 232,
258, 259, 260, 263, 269, 271, 273,
275, 282, 300, 304, 307, 309, 311,
327, 331, 335, 337, 349, 353, 373,
732, 771, 778, 786, 787, 830)
Za Kovárnou (376, 826)

* evidenční číslo
ve volebním okrsku číslo 2 je Základní umělecká škola Libčice nad
Vltavou, Letecká 441, pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Areál Šroubáren (859, 860, *40, *43)
Bratrská (230, 253, 306)
Dělnická (422, 442, 472, 517, 728,
822)
Drážní domek (407)
Družstevní (193, 216, 245, 257,
265, 289, 374, 802, *3)
Hřiště (527)
Kolonie (411)
Letecká (148, 174, 191, 286, 302,
336, 354, 362, 410, 416, 426, 429,
430, 431, 432, 435, 436, 437, 438,
439, 440, 441, 450, 473, 480, 481,
482, 483, 484, 485, 489, 491, 497,
508, 518, 519, 520, 521, 522, 523,
524, 525, 526, 528, 529, 530, 531,
538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 547, 548, 549, 739, 742, 747,
757, 790, 810)
Letecké náměstí (380, 390, 393,
394, 395, 396, 397, 461, 464, 494,
505, 509, 552, *1)
Na Radosti (447, 448, 452, 453,
454, 457, 458, 462, 463, 466, 801)
Na Výsluní (400, 418, 467, 475,
476, 492)
Palackého (208, 211, 212, 222, 226,
233, 236, 295, 322, 746)
Pod Strání (446, 501, 504, 516,
803)
Pod Viničkou (490, 495, 496, 498,
499, 500, 503, 507, 511, 513, 546,
752, 774, 788, 791, 792, 793, 796,
806, 808, 827, 828, 829, 832, *15,
*17, *27)
Pod Zastávkou (387)
Tržní (449, 451, 468, 470, 842)

Turská (381, 384, 406, 417, 419,
425, 427, 488, 506, 514, 515, 532,
533, 551, 850, *19, *37)
U Přívozu (420, 493, 537, 779)
U Zastávky (382, 383, 385, 388,
391, 392, 479)
V Zahrádkách (386, 398, 399, 402,
403, 415, 421, 423, 424, 428, 443,
444, 455, 456, 459, 460, 465, 469,
471, 474, 477, 478, 486, 487, 502,
512, 554, 756, 766, 768, 800, 858,
*23, *28, *34)
* evidenční číslo
ve volebním okrsku číslo 3 je Mateřská škola Libčice nad Vltavou,
Chýnovská 367, pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Chýnovská (556, 563, 581, 582,
583, 588, 596, 602, 605, 608, 610,
611, 618, 683, 684)
K Sídlišti (555, 744)
Ke Křižovatce (560, 561, 570, 576,
835)
Ke Studánkám (717, 809, 811, 812,
814, 815, 819, 821, 823, 831, 837,
843, 846, 849, 853, 854, 855, 862,
869)
Křivá (621, 639)
Lesní (557, 558, 559, 564, 565, 566,
573, 642, 772)
Luční (851, 857)
Na Vrchách (584, 585, 589, 590,
591, 592, 593, 594, 595, 597, 598,
599, 600, 601, 607, 609, 612, 613,
614, 615, 616, 617, 623, 624, 625,
626, 627, 628, 629, 671, 672, 673,
674, 675, 676, 677, 678, 764, 813,
856, *20)
Na Vršku (567, 568, 569, 571, 572)
Pod Hájem (630, 631, 632, 633,
634, 635, 640, 641, 643, 644, 645,
646, 647, 648,649, 650, 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 664, 665, 666,
667, 668, 669, 697, 699, 700, 701,
702, 703, 704, 706, 707, 708, 709,
710, 711, 718)
Pod Kameníčkem (619, 620, 636,
637, 638, 670, 681, 698, 726, 847)
Pod Saharou (534, 535, 536, 685,
686, 687, 688, 689, 690, 691, 692,
693, 694, 695, 696, 705, 712, 713,
714, 715, 722, 723, 795, 868)

Saharská (737)
V Akátech (574, 575, 622, 816, 865)

* evidenční číslo
3. Voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na
žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak
označené hlasovací lístky nové.
4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství
České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky.
5. Volby do Senátu Parlamentu
České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním
průkazem).
6. V případě konání II. kola voleb
do Senátu se tyto uskuteční:
n v pátek 9. října 2020 od
14.00 hodin do 22.00 hodin a
n v sobotu 10. října 2020
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu
volič obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti ve dnech voleb.
7. V době konání voleb lze požádat, aby volič mohl hlasovat mimo
volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková volební komise
k voliči dva své členy s přenosnou
volební schránkou. Tuto žádost je
možno telefonicky uplatnit před
konáním voleb na Městském úřadu
v Libčicích nad Vltavou na tel. číslech 233 101 651, 233 101 654,
233 101 655 a 233 101 656.
Pavel Bartoš, starosta
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Oprava opěrné zdi

Nejdůležitější body
z jednání města

Probíhá postupná oprava opěrné zdi
za hasičskou zbrojnicí v Letkách. n

RADA MĚSTA 19. 8.

krátce
Polopodzemní
kontejnery

n Odmítla v souladu se soutěžními
podmínkami předloženou nabídku
firmy OTISTAV, s. r. o., Praha 9, ve
výši 1 424 943 korun a ruší soutěž na
zhotovitele Rekonstrukce sociálních
zařízení ZŠ.

Ukládá radní Zuzaně Bělohradské
zajistit provedení externí kontroly hospodaření ZŠ za období 2017–2020.
n

Připravuje se nové stanoviště
polopodzemních kontejnerů na
separovaný odpad v Hašlerově ulici.
Stanoviště v Letkách bylo zprovozněno a původní kontejnery byly
odstraněny. n

Získání dotace
Na základě podané žádosti město
obdrželo dotaci na odměny pracovníkům pečovatelské služby za období
nouzového stavu. n

Protikoronavirová
opatření
V souladu s pokyny státní správy
budou zavedena opatření proti šíření
nemoci covid-19. Upozorňujeme,
že od 1. 9. bude nutné při návštěvě
městského úřadu mít roušku a při
příchodu si dezinfikovat ruce. n

Úklid města
Četa pracovníků města je v současné
době plně vytížena úklidem města po
posvícení a úpravou zeleně, například
sekáním trávy a vyřezáváním náletových porostů. n

Peníze
Město obdrželo jednorázový
nenávratný vyrovnávací příspěvek
od Ministerstva financí ČR ve výši
1250 korun za každého trvale přihlášeného občana. n red

n Souhlasí s rezervací středního sektoru náplavky Lunaparku Karel Helfer
během posvícení na dobu 5 let.
n Projednala program a organizaci
posvícení a stanovuje začátek a konec
akce.
n Souhlasí s prominutím poplatků za
užívání veřejného prostranství podnikatelům, kteří nabízejí výrobky či
služby na náplavce během posvícení.

n

Souhlasí s prodloužením ubytovací
smlouvy paní B. do konce roku.

Bere na vědomí vypořádání připomínek k návrhu jízdního řádu ČD
2020/21.

Schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ, MŠ za druhé
čtvrtletí letošního roku.

Bere na vědomí příspěvek na kompenzaci poklesu daňových příjmů ve
výši 4 322 500 korun. n red

n

n

n

Všechna přijatá usnesení rady města jsou dostupná na webu města.

REAKCE OBČANA

Omluva? Pomluva.

V

minulých Libčických novinách jste se dočetli, že Rada
města... „Bere na vědomí
omluvu pana Mgr. Jana Menšíka.“
Ptáte se jakou omluvu a za co? Stejné
otázky si kladu i já...
3. června uveřejnil starosta pan Pavel Bartoš jménem členů Rady města
„Stanovisko vedení města Libčice nad
Vltavou k situaci v základní škole“.
Zde hájil dosavadní kroky, označil
občany za viníky situace ve škole
a podněty rodičů na Českou školní
inspekci (ČŠI) nazval udáním.
4. června směřuji na Radu města žádost o omluvu za tyto výroky,
neboť řešit nespokojenost podáním
na ČŠI byla přímá rada místostarosty
a předsedy Školské rady Víta Penížka.
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Následně starosta vyjádření upravil a část o udávání odstranil.
29. června Rada města projednala
mou žádost o omluvu a přijala výše
uvedené, nesmyslné usnesení o mé
omluvě.
Byl by to hezký vtip na mou
adresu, kdyby na rozhodnutí nebylo
oficiální razítko města. Pokud by
se radní raději soustředili na svou
práci a nezpackali výběrové řízení
na ředitele ZŠ v minulosti, byl bych
spokojen. Takto musím stále trvat na
své původní žádosti o omluvu.
Nicméně plánuji naplnit usnesení
Rady města a na zářijovém zastupitelstvu se omluvit. n
Jan Menšík

DOPRAVA

Pracujeme na posílení vlakových spojů
JAKÁ JE ODPOVĚĎ
NA ZASLANÉ PŘIPOMÍNKY
K NÁVRHU JÍZDNÍHO ŘÁDU?
A BUDOU VLAKY POSÍLENY?

Z

ačátkem července rada města
odeslala pět konkrétních připomínek k návrhu jízdního řádu
Českých drah 2020/2021. Přinášíme
vám zkrácené stanovisko zástupce ředitele dopravy Středočeského kraje
Ing. Pavla Wintera. Plnou verzi odpovědi si můžete přečíst na webu města.

1.

 ově zastavit vlak
N
9607 i ve stanici Letky,
protože mezi vlaky 6903
(5.51 hod.) a 9711
(6.31 hod.) je časová
prodleva 40 minut.
Vlak 9607 je veden zrychleně, když
projíždí zastávky s menšími obraty cestujících z důvodu posílení ranní špičky.
Vzhledem k silnému provozu na trati
091 a nedostačujícímu počtu kapacitních jednotek 471 je hustší provoz
možný pouze za cenu zrychlení vybraných spojů, aby vlaky stihly provést
obrat na Masarykově nádraží a vrátit
se včas zpět. Zastavení v zastávce Letky
by vedlo k navýšení počtu vozidel bez
zlepšení obsluhy nebo ke snížení frekvence spojů na půlhodinový interval,
což by poškodilo všechny obce po trase
a prohloubilo kapacitní problémy na
lince S4 ve špičce.

2.

 osílit spoje mezi vlaky
P
6905 (6.49 hod.)
a 6907 (7.49 hod.)
během školního roku
z důvodu přetížení.
Bohužel v pražské aglomeraci panuje nedostatek vhodných kapacitních
vozidel ekvivalentu jednotky 471
CityElefant. V ranní špičce je vypraveno maximum vozidel a z důvodu
nedostatku vozidel nelze posílení
zajistit. Středočeský kraj ve střednědobém horizontu uvažuje o případném
zavedení spěšné vrstvy vlaků v úseku

FOTO: ARCHIV
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Podle průzkumu jezdí vlakem za prací nebo do školy 60 % občanů města.

Kralupy n. Vlt. – Praha. Tento koncept
vyžaduje zvýšené náklady na pořízení
vozidel a zajištění provozu, proto s ním
nelze uvažovat v rámci následujícího
jízdního řádu.

3.

 ově zastavit spěšný vlak
N
1494 ve stanici Libčice
nad Vltavou, protože vlaky
vyjíždějící z Prahy po
16. hodině jsou přetížené.
Je naším záměrem zastavení zmíněného vlaku v Libčicích realizovat.
Tuto možnost jsme nechali posoudit
z dopravně-technologického hlediska
u dopravce, neboť požadavek generuje prodloužení jízdní doby. Pokud by
k zastavení došlo při současné podobě
jízdního řádu, dojde k opoždění křižujících vlaků na jednokolejné trati 110
a ztrátám přípoje v relaci Slaný–Praha. Na podzim je plánována výměna
zabezpečovacího zařízení ve stanici
Zvoleněves, která umožní zavedení
nového provozního konceptu na trati,
který již zastavení vlaku 1494 v Libčicích umožní bez negativních dopadů.
Vzhledem k realizaci stavby plánované
na měsíc listopad nelze zaručit zasta-

vování vlaku 1494 již od prosincové
změny jízdních řádů.

4.

 avedení nového spěšného
Z
vlaku z Masarykova
nádraží v 17.23 hod.
Aktuálně nelze realizovat z důvodu
nedostatku vhodných a disponibilních
vozidel.

5.

 avedení nového spoje
Z
z Masarykova nádraží
ve 23.42 hod.
Spojení v tuto méně frekventovanou dobu je zajištěno vlakem 9666
(23.12 hod.) a 9600 (0.30 hod.) z hlavního nádraží, což je vzhledem k poptávce dostatečné. Časový rozestup
nepovažujeme za problém, neboť je
adekvátní této denní době. Případné
čekání je komfortní, protože se odehrává v centru hlavního města. Středočeský kraj vynaložil na regionální
železniční dopravu minulý rok více než
1,4 mld. Kč a i s ohledem na výhled
veřejných rozpočtů je to maximum,
co lze na tyto účely alokovat. Z tohoto
důvodu není možné požadavku v tuto
chvíli vyhovět. n red
www.libcice.cz

8

ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRÁVY Z RADNICE 9

LIBČICKÉ POSVÍCENÍ

ZAJÍMAVÉ ÚKAZY

Náplavku rozezněly
tóny kytary a bicí

Stříbřité oblaky zářily v červenci

„

Jsem nadšený z počasí. Měly
přijít bouřky a nakonec bylo
parádně, a tak můžu zhodnotit
závod jako povedený i přes velké
technické problémy, se kterými jsme
si pohotově poradili. Hned na samotném začátku odešel jeden ze zesilovačů, pak tiskárna a nakonec přestal

fungovat i jeden z mikrofonů. Jinak
jsem měl plné ruce práce od pátku do
neděle a večer po šplhu už jsem chtěl
jen odpočívat.

„

„

Vystoupení hvězdné kapely ABBA STARS

Ze sportovního pohledu oddílu házené se letošní posvícení
povedlo na jedničku. Počasí vydrželo
a umožnilo odehrát kombinovaný turnaj mužů a mladších žáků. Po slabších
letech se tak navázalo na dlouholetou
tradici nejstaršího turnaje v házené
v ČR. Třešničkou na dortu pak bylo
první vítězství žáků, které se také náležitě oslavilo. A do dalších let moc nového neplánujeme. Rádi bychom udrželi
tento formát mixu mužů a mládeže.

Karel Janda za všestrannost muži

Dávám palec nahoru, protože akce byla naprosto super.
Návštěvnost byla kvůli koncertu
dobrá, tržby byly slušné, lidi byli
uvolněnější, dobře se bavili a užili si
od obojího. Za nás velká spokojenost
a těšíme se na příští rok.

„

Karel Helfer, majitel lunaparku

„

Já jsem spokojená, protože ve
finále všechno dobře dopadlo.
Chci poděkovat kolektivu pizzerie
Cipollita za zajištění občerstvení
a všem, kteří pomohli s přípravou
a organizací. Vše bylo v pohodě
a pro příští rok musíme vyřešit kapacitu toalet a možná přesněji domluvit ozvučení.

Petr Česák za házenou

Posvícení mám ráda a i letos
jsem si ho užila. Zvládla jsem
hudební vystoupení, bylo toho akorát,
až dost. Část rodiny se šla podívat na
sportovní utkání. A pochopitelně jsme
s vnučkou vyrazily na pouť a nakoupily si sladkosti. Příští rok by bylo
dobré mít více času mezi koncerty.

Tereza Čermáková za organizaci koncertu

„

Marcela Majtenyiová, návštěvnice

Za mě to byl velký úspěch,
protože dorazilo hodně lidí.
Tak vysokou návštěvnost jsme ani
nečekali. Byl to první, úvodní ročník
posvícenského koncertu a pro roky
další chceme zajistit širší nabídku
občerstvení a zpestřit program pro
děti, kterých tu bylo hodně. Chci poděkovat všem, kteří dorazili, a vážím
si toho, že svůj čas strávili s námi.
FOTO: ARCHIV

Jakub Šíma, moderátor

Návštěvníci koncertu tančili a dobře se bavili.

Prohlédněte si fotky z posvícení
na www.libcice.cz,
odkaz galerie/fotografie z akcí.

Vzácný jev noční svítící oblaky nad Libčicemi

Tyto unikátní snímky vyfotil
7. července fotograf libčický Jan Hodač
a poskytl je redakci Libčických novin
ke zveřejnění zdarma, za což mu patří
velký dík. Více fotek noční oblohy si
můžete prohlédnout na jeho instagra-

movém profilu https://www.instagram.
com/welcome2libcice/. Zdrojem pro
popis tohoto fenoménu je web http://
ukazy.astro.cz/nlc.php, kde se dočtete
další zajímavosti a podrobnosti o tomto
úkazu. n red

soutěž o ceny

Poděkování
Rádi bychom poděkovali paní
Věře Procházkové z Letek za to,
že se postarala o naši zaběhnutou
a zraněnou, starou a slepou fenku.
Paní Procházkové nebyl lhostejný osud
malého psíka a díky tomu se naše
kamarádka již úspěšně zotavuje doma.

Rozkvetlé Libčice 2020
Připomínáme 2. ročník výherní
soutěže. Zapojit se mohou všichni
milovníci květin a pěkného
životního prostředí, kteří na svých
oknech, balkonech či
předzahrádkách pěstují kvetoucí
rostliny a zajímavé výsadby.
1. Soutěž je určena pro všechny,
kdo bydlí v Libčicích nad Vltavou
a trvalé bydliště není podmínkou.
2. Květiny a výsadba musejí být dobře
viditelné při pohledu z ulice.
3. Do soutěže se mohou zapojit i veřejné instituce, například školy a firmy.
4. Soutěžit můžete 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.

Zuzana a Dan Bělohradských
FOTO: ARCHIV

M

ilovníci sportu, hudby i pouťových atrakcí si i letos přišli
na své. Úmorné páteční vedro
spalovalo město a sobotní předpověď
avizovala vytrvalý déšť, což nebyla
dobrá zpráva pro organizátory. Počasí
se nakonec umoudřilo a lehký deštík
osvěžil Libčice v sobotu odpoledne. Do
té doby sportovci zvládli odehrát většinu zápasů. Nezklamala ani každoroční
výstava drobného zvířectva, tombola
byla opravdu bohatá a málokdo odcházel s prázdnou. K vidění byly kromě
králíků, hus a slepic i další zajímavé
exempláře. A jak hodnotí letošní posvícení organizátoři? Zeptali jsme se. n red

FOTO: ARCHIV

DALŠÍ ROČNÍK LIBČICKÉHO POSVÍCENÍ JE ZA NÁMI.
KONCERT NA NÁPLAVCE SLAVIL ÚSPĚCH.
DORAZILO HODNĚ LIDÍ.

FOTO: JAN HODAČ

N

CL, tedy noční svítící oblaka
jsou vzácný druh oblaků. Mají
vzhled stříbřitých závojů často
s modravým nádechem, občas v nich
bývají pozorovatelné jemné struktury,
Zatímco běžná oblačnost se vyskytuje
v troposféře zhruba ve výšce 12 km,
stříbřité oblaky se vyskytují ve výšce
80–85 km v horní vrstvě mezosféry
v nejchladnější části zemské atmosféry.
Jsou tvořeny drobnými krystalky ledu
a jsou velmi tenké. Můžeme je spatřit
za soumraku za jasného počasí a nejlépe jsou pozorovatelné před a po půlnoci. Vidět je můžete od poloviny května
do poloviny srpna, ale nejlépe viditelné
jsou v době letního slunovratu. Ukazuje
se, že v posledních desetiletích je výskyt
nočních svítících oblaků vyšší, což
může souviset se změnami klimatu.

JAK NA TO?
Stačí zaslat jednu až dvě výstižné
fotografie nejpozději do středy 7. října
2020 na adresu MěÚ Libčice nad Vltavou, nám. Svobody 90, 252 66, nebo
e-mailem na podatelna@libcice.cz.
U fotografie musí být uvedeno jméno
a příjmení, úplná adresa a kontakt (telefon, e-mail). Obálka musí být označena
Rozkvetlé Libčice 2020 a v případě, že
fotky posíláte e-mailem, uveďte to do
předmětu zprávy.
Vyhlášení výsledků proběhne do konce
roku 2020.
Bez názvu-4 1
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HLAS ZASTUPITELE

HISTORIE 11

MAREK COUFAL ZA LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

ŽIVOT V CENTRU LIBČIC PŘED LETY

Snad se tentokrát trefí

Uč se, synu, moudrým býti
(škola 1955–1964)

CELÉ JARO SE STAROSTA S MÍSTOSTAROSTOU SNAŽILI PODRŽET
BÝVALOU PANÍ ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE FUNKCI. ZDRŽOVALI
A ODKLÁDALI ROZHODNUTÍ. OSOČOVALI RODIČE, KTEŘÍ PŘEDKLÁDALI
RACIONÁLNÍ ARGUMENTY. A PAK SI Z NICH NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DOKONCE UDĚLALI NEMÍSTNOU LEGRACI (USNESENÍM O OMLUVĚ). MÍRU
VINY AŤ SI PROSÍM VYŘÍKAJÍ MEZI SEBOU.

N
Hlavní vstup do základní školy

jediný špatný, je dost pravděpodobné,
že nám ho pan starosta znovu vybere.
A naše základní škola se k světlým
zítřkům neodrazí. Držme palce libčické základní škole. n
Marek Coufal
zastupitel za Libčický
občanský spolek LOS

a první školní den si nepamatuji,
zato přesně vidím obraz naší třídy 1. B, jejíž okna vedla směrem
k evangelické faře. Malé lavice se sklápěcími sedátky. Obrázky po stěnách…
Do dvou tehdejších prvních tříd
chodilo více než 60 dětí. Kromě libčických to byly děti z Turska a dalších
okolních obcí. Počty tu bývaly takové, že škola musela být v průběhu let
zvýšena o jedno patro. Neměla dnešní
přístavky, vstupovalo se jen předem.
V přízemí před jídelnou, panstvím
kuchařky paní Reniové, byl byt školníka, kterým byl přísný a obávaný pan
Tyban. Nic nám nepomáhalo, že naším
spolužákem byl jeho syn Milan. Družina nebyla v sousedním domě, tam v tu
dobu ještě byla místní pošta.
Mojí první třídní učitelkou byla
nesmírně laskavá a hodná paní Helena
Čacká. Pak se v třídnictví vystřídaly učitelky Věra Frýbortová, kterou ještě dnes
v Libčicích potkávám, a paní Boženka
Cajthamlová, které jsme jinak neřekli
než křestním jménem a která byla naše
blízká sousedka. Zajímavé je, že obě
se během třídnictví vdaly a pokaždé
byla na svatebním obřadu celá třída.
V prvním případě jsme všichni jeli na
Staroměstskou radnici. Nevím, kde se
konal sňatek Boženky, ale dodnes o něm
po Libčicích kolují legendy, zejména
pokud jde o hygienické požadavky paní
učitelky při novomanželském polibku.
Manželským párem ve škole byli
Sládkovi. Tělocvikář Sládek byl řečeno
dnešní mluvou skutečný frajer, pravý klukovský vzor a dívčí idol. S ním
a jeho paní jsme jeli o prázdninách mezi
osmou a devátou třídou na Lužnici. Od

FOTO: ARCHIV AUTORA

jednat o osamostatnění svých poboček
ZUŠ. Protože ti si na rozdíl od našeho
vedení uvědomili, že pan Filek nedělá
svou práci dobře.
Dva výběry ze tří, kterých se pan
starosta zúčastnil, se ukázaly jako
špatné. Jeden brzy, jeden pozdě. S takovým skóre by se možná dalo říct,
že pan starosta tuhle disciplínu prostě
neovládá, a tak by se logicky další své
nominace do výběrové komise měl
vyvarovat.
Přesně v tomhle duchu jsme za LOS
poslali radě města žádost. Aby se zdržela nominace starosty a místostarosty
do výběrové komise. Aby za město
nominovala po jednom koaličním
a jednom opozičním zastupiteli. Znalce
místní politiky určitě nepřekvapí, že
nám nevyhověli.
Pan starosta raději zkusí své štěstí
znovu. A tak doufejme, že se přihlásí
jen samí dobří a kvalifikovaní žadatelé.
Protože pokud bude mezi uchazeči

FOTO: ARCHIV

P

aní ředitelka nakonec odstoupila. To, jak velká to bude ostuda, nakonec určí až policejní
vyšetřování. Bohužel po průtazích se
to z hlediska organizace školního roku
odehrálo velmi pozdě.
A proto – hekticky a ve velké časové tísni – začalo výběrové řízení na
nového ředitele naší školy. Taková věc
se v Libčicích neděje příliš často. Za
aktuální vlády Liběhradu se tak stalo
naposledy v roce 2012.
A nedopadlo to slavně. Ze tří konkurzů (ZŠ, MŠ i ZUŠ) vzešli jako vítězové právě paní Raveane pro ZŠ a pan
Filek pro ZUŠ. Ředitelka základní školy
se vybírala dokonce dvakrát. Navíc sice
vyhrála u pana starosty, ale v celkovém
hodnocení celé komise skončila až druhá. Přesto byla radou města nakonec
ustanovena.
Pokud vám jméno pana Filka nic
neříká, byl odejit velmi záhy poté, co
starostové přidružených obcí začali

JE ZÁŘÍ. KDY JINDY
PSÁT O LIBČICKÉ ŠKOLE.
NASTUPOVAL JSEM DO
NÍ V ROCE 1955, BYLO MI
NECELÝCH ŠEST LET.

Třída 3. B v roce 1958 s třídní učitelkou paní Věrou Frýbortovou

místního převozníka jsme měli půjčené
dvě pramice, z nichž jedna byla strašně těžká, a do druhé teklo, takže jsme
museli před odjezdem asi týden všechny
škvíry vycpávat koudelí. Stejně se nám
na posledním jezu nenávratně utopila.
Ten výlet byl vůbec dost dobrodružný
a žádný z dnešních pedagogů by si něco
takového nevzal na triko. Ale pro nás
to bylo úžasné. Někdy v polovině nám
došly peníze a já jsem s dvěma dalšími
kluky, dnes už oběma mrtvými – Jardou Králem a Honzou Čejkou, podnikl
„pochod hladu“ do Dobronic. Tam měl
Jarda nějaké příbuzné a ti nás založili.
Z dalších pedagogů dodnes vzpomínám na učitelky Skřivánkovou,
hezkou blondýnku, a černovlasou paní
Blumenttritovou. Do obou jsme byli
asi tak od šesté třídy zamilovaní. První
reálnější zážitky v tomto směru nám
v deváté třídě zprostředkovávala mladá,
asi osmnáctiletá vedoucí celoškolní
pionýrské organizace. Mimo jiné jsme
s ní nacvičili divadelní představení
Modrá Karkulka, které jsme předvedli
na závěr školní docházky.
Řediteli během mých devíti let byli
pánové Kohout a Jódl. Kohout měl na
jedné ruce jen tři prsty a kouřil dýmku,
kterou prý vyklepával do díry v hlavě
busty Jana Amose Komenského. Ta byla

ERINA
KRALUPY
VETERINA KRALUPY
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na fasádě pod oknem ředitelny, zhruba
v místě dnešní sovy. Jeho manželka ve
škole rovněž učila. Pan Jódl dojížděl myslím z Kralup, byl vysoký, hubený a velmi
přísný. Z něj jsme měli skutečný respekt.
Kromě obligátních předmětů
vzpomínám na tzv. pozemky a dílny.
Při dílnách jsme pracovali převážně se
dřevem a rodiny byly zaplaveny krmítky
a bedničkami. Zázemí jsme měli v bývalé pekárně naproti evangelické faře.
Při pozemcích jsme pěstovali všelicos
a někdy v prvních třídách jsme chodili
na mandelinku bramborovou. Dodnes
si vybavuji heslo poplatné tehdejší době:
Cholera, mor, brabenci, Trumanovi spojenci. Jestli se to doneslo k Trumanovi,
americkému prezidentovi, nevím.
Nakonec slovo k tématu, o kterém se
dnes dost ve spojení se školou diskutuje.
Kvalita výuky. Z deváté třídy nás šlo na
kralupský gympl, kterému se ovšem
říkalo Střední všeobecně vzdělávací
škola, ne více než pět. Přestože jsme byli
premianti, v novém působišti jsme měli
problémy. Já jsem v Libčicích měl téměř
vždy vyznamenání, ale v Kralupech to
byl prudký pád až ke čtyřkám. Možná
však za to nemohla škola, ale puberta,
která v té době už naplno propukla. n
Petr Schönfeld

www.libcice.cz

ŠKOLSTVÍ

SPOLEČNOST 13

krátce
Mateřská škola

Od září bude provoz školy probíhat bez omezení. Budou zajištěna
zvýšená hygienická opatření – vnitřní
prostory budou pravidelně dezinfikovány ozonem, děti budou důsledně
dodržovat pravidla správné hygieny.

FOTO: ARCHIV

Základní škola

Výroba pohádkových kulis nás bavila.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Přijďte s námi
oslavit začátek roku
MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA PŘIPRAVILY
AKCI PRO DĚTI S NÁZVEM HURÁ
DO ŠKOLY.

K

dyž máte profesi učitele a děti
v důsledku nouzového stavu
zůstanou doma, začne se vám po
nich stýskat. A tak paní učitelky připravily pro malé i ty větší zábavné odpoledne na zahradě mateřské školy. Akce s názvem Hurá do školy je vlastně obdobou
akce ke konci roku Hurá na prázdniny,
která se letos nekonala a vzniká již tradičně úzkou spoluprací Mateřské školy
a Základní umělecké školy.
Akce proběhne v úterý 1. září od
15 hodin a na programu je neformální

setkání dětí, rodičů i pedagogů. Pro
děti je připravena soutěž PO STOPÁCH SNĚHURKY. Děti obdrží herní
plán a v průběhu odpoledne budou
plnit různé úkoly a získají drahokam
i trpasličí čepičku. Pohádkovou atmosféru dokreslí malované kulisy domečků, trpaslíků, hradu či lesa. Nebude
chybět ani divadlo – Divadlo LOĎ
zahraje zkrácené představení pohádky
Sněhurka a sedm trpaslíků, odpolední
program zpestří také tanečně-pohádkové vystoupení tanečního oboru
ZUŠ a zvesela vám zahraje Učitelský
band ZUŠ. V případě zavedení mimořádných opatření proti šíření nemoci
covid-19 bude akce zrušena, děkujeme
za pochopení. n red

Nástup dětí proběhne standardně
a do školy kromě dětí bude mít přístup první školní den také doprovod
prvňáčků, ale pouze v rouškách. Jiná
omezení v tuto chvíli neplánujeme.
Výuka začne v 8 hodin pro všechny.
Jídelna pro děti bude fungovat od
středy 2. září. n

Základní umělecká škola

Po svízelné situaci zrušení prezenční
výuky v souvislosti s mimořádnými
opatřeními očekáváme návrat k běžnému provozu školy. Od září budou
otevřeny všechny obory pro prezenční výuku. Prosíme rodiče a žáky, aby
se řídili školními pokyny a poctivě
dodržovali hygienické předpisy.
Instrukce najdete na www.zuslibcice.
cz a žáci budou poučeni během první
návštěvy.
V letošním roce oslavíme kulaté
výročí 70 let založení školy. Připravili jsme pro vás ve čtvrtek 17. září
speciální zahradní slavnost. Začátek
bude v 15 hodin a čeká vás bohatý
program. Nenechte si ujít vystoupení
všech oborů a vzpomínkovou výstavu
o historii naší školy. n red

novinky z knihovny
Christie Paxmanová:

Fabien Grolleau:

Z chýší
do mrakodrapů

DARWIN

Dějiny architektury
pro děti

Nakladatelství:
Albatros, 2019

Plavba
na lodi Beagle

Nakladatelství:
ARGO, 2019
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Tereza
Vostradovská:

Hravouka
Nakladatelství:
Běžíliška, 2016

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ROZTOKY

Benefiční koncert pro varhany
NA OPRAVU VARHAN CHYBĚJÍ PENÍZE. PODPOŘTE NÁS PROSÍM.

V

ážení a milí přátelé varhan a staré hudby, za Římskokatolickou
farnost Roztoky bych vás ráda
pozvala na benefiční koncert Českých
madrigalistů s podtitulem ke cti sv.
Ludmily a sv. Václava, který se bude
konat v pátek 2. října od 19.30 hodin
v libčickém kostele sv. Bartoloměje.
Uslyšíte nejstarší písně vztahující se ke
sv. Václavu a ke sv. Ludmile, například
tříhlasé moteto Náš milý svatý Václave
z Kodexu Speciálník z konce 15. století
nebo písně A. V. Michny z Otradovic. Dále pak zaznějí skladby mistra
vrcholné renesance G. P. da Palestrina
a českého baroka J. D. Zelenky. Koncert
je především věnován všem, kteří již
přispěli na opravu varhan v kostele sv.
Bartoloměje, a zároveň těm, kteří nám

i v budoucnu projeví svou laskavost
a velkorysost svým příspěvkem na účet
172651125/0600 VS: 250.
S opravou varhan se začalo koncem
minulého roku a město Libčice nad Vltavou přispělo významnou částkou a do
května jsme nashromáždili zbytek peněz.
Při demontáži nástroje se však
zjistilo, že oprava varhan bude stát
více. Naše varhany opravuje varhanář
Petr Fischer, o jehož renomé vypovídají práce na opravách nástrojů, jako
jsou například historické varhany
v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje
nebo v katedrále sv. Ducha v Hradci
Králové.
Těšíme se na vás na koncertě! n

Srdečně Vás zveme na

Beneﬁční koncert
Českých madrigalistů
Kostel sv. Bartoloměje v Libčicích nad Vltavou
V pátek 2. října 2020 v 19.30 h
Na programu: G. P. da Palestrina, A. V. Michna,
J. D. Zelenka a další
Účinkují: Čeští madrigalisté
Diriguje: Veronika Hádková
Varhany: Miroslav Pšenička

Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu varhan
v kostele sv. Bartoloměje

O varhanách se dočtěte na www.peplum.cz

Marie Nováková, organizátorka

KUCHAŘSKÁ SOUTĚŽ

Své síly ve vaření guláše změří 12 týmů

P

okud guláš patří mezi vaše oblíbená jídla, ani letos si nemůžete
nechat ujít soutěž ve vaření kotlíkového guláše. Zveme vás na již tradiční pátý ročník sportovně-gulášového
odpoledne, který proběhne v sobotu
3. října od 14 hodin na fotbalovém hřišti v Letkách. I letos se spojili organizátoři, AFK Libčice, město Libčice nad
Vltavou a Sbor dobrovolných hasičů
Letky, aby uspořádali oblíbenou soutěž
ve vaření kotlíkového guláše a pivní
soutěž. Přihlásit se můžete do soboty
26. 9., kontakt pro přihlášení je Petr
Veszelei, telefon 724 226 331.
Své kuchařské dovednosti změří
maximálně 12 týmů. Tým tvoří 2 až
4 členové, kteří uvaří minimálně 3 až
5 litrů guláše. Suroviny na výrobu jsou
zajištěny, soutěžící dostanou 3 kg hovězí kližky. Maso je vcelku a ostatní suroviny (cibule, zelenina) jsou neloupané.
Porota je tříčlenná a o vítězi rozhodnou

FOTO: PIXABAY.COM
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Gulášová vůně probouzí chutě.

chuťové buňky návštěvníků. Soutěžní
tým si zajistí kotlík, trojnožku, plastové
talíře, příbory a vše potřebné k přípravě guláše a na místě bude zajištěno
ohniště, dříví, voda a stůl. Dovařeno
bude v 17.30 hodin. Kromě ochutnávání vynikajících gulášů se můžete zapojit
do pivních soutěží – držení tupláků na
čas a pití piva na ex vždy ve dvojicích
nebo slalom mezi pivními sudy na
50 metrů. Pro dobrou zábavu a navození správné nálady zahraje kapela
Rumtorád. Ještě je třeba doplnit, že
letošní ročník vzniká s přispěním firmy
Zemní práce Petr Veszelei, sportovního
klubu AFK Libčice, spolku SDH Letky,
města Libčice nad Vltavou, kapely
Rumtorád, spolku Liběhrad, firmy
RSMASOCZ, s. r. o, Kozomín a pana
Hudka, pana Hovorky, pana Diviše
a party PAVEL. Pro tři nejlepší týmy
jsou připraveny ceny a odměny pro
účastníky pivních soutěží. n red
www.libcice.cz
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VOLNÝ ČAS

SPORT 15

KINO KOTELNA

VÝSLEDKY

Snímky, které musíte vidět

Jak si vedli naši sportovci během posvícení

ino Kotelna, pokud covid a opatření proti němu dovolí, se vrací.
Budou-li nařízení pro provoz
kin únosná z hlediska diváků i nás pořadatelů, můžete na podzim zavítat na
11 promítání, čtyři z nich jsou určené
dětem. A opět se pokusíme přivézt
do Libčic zajímavého hosta. Zářijové
projekce, životopisné filmy věnované

VELKOU SPORTOVNÍ
UDÁLOSTÍ BYLO SRPNOVÉ
POSVÍCENÍ A NYNÍ VÁM
PŘINÁŠÍME VÝSLEDKY,
KTERÝCH DOSÁHLI NAŠI
SPORTOVCI.

Jaroslav Richter, kino Kotelna

Další program kina Kotelna od října 2020
n 23.

10.
Líza, liščí víla – maďarská lehce
bizarní, ale také romantická fantasy komedie pro všechny, komu se líbila Amélie
z Montmartru, Delikatesy nebo mají rádi
(překvapivě) japonskou kulturu.

n 13.

11.
Vzhůru za sny – nový animák podobně
jako známý film V hlavě zavede dětské
diváky do nitra lidské mysli, tentokrát
tam, kde vznikají sny.
FAMU v kině + Furiant – pásmo
krátkých studentských filmů, jež sbírají
mnoho ocenění: Dcera byla nominována
na Oscara, Furiant na festivalu Sundance
získal cenu za režii!

n 4.

12.
Fabrika – poprvé uvádíme ruský film,
syrový thriller z prostředí rozpadající se
továrny.
n 18. 12.
Pojar dětem – pásmo méně známých
animovaných filmů Břetislava Pojara,
tvůrce (nejen) medvědů od Kolína.
Šťastné a veselé – vánoční romantická komedie chorvatské provenience
o propletenci několika lidských osudů.
TOTO JE ZKRÁCENÁ VERZE ČLÁNKU.
Celý příspěvek si můžete přečíst na
www.libcice.cz/noviny/co-se-neveslo

BESEDA V KOTELNĚ

Lze zvítězit ve volbách v časech
fake news a hybridní války?

S

cílem posílit důvěryhodnou informovanost a přispět k nastavení férových společenských podmínek se manželé Hoffmanovi z Areálu
Uhelného mlýna rozhodli pořádat
cyklus debat s důležitými osobnostmi
dnešního společenského života. 17. září
v 18 hodin můžete zavítat na besedu
s generálem Petrem Pavlem a bývalým
velvyslancem Petrem Kolářem, kteří
věnují čas diskusím s občany na téma
světové a evropské bezpečnosti. Více
na webu spolusilnejsi.cz. Moderuje
Monika Le Fay. n

Jaroslav Richter

Armádní generál Petr Pavel
v rozhovoru s Monikou Le Fay
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HÁZENÁ
Žáci poprvé urvali vítězství. Odnesl to
Mělník. Byla z toho velká sláva, děti si
první vítězství moc užily. Bez prohry
získaly první místo Hostivice, Zruč byla
druhá, Libčice tedy třetí, čtvrtý Mělník.
Jinak muži nezaváhali a oba zápasy
vyhráli. Takže putovní pohár zůstal
doma. Druhý byl Sokol Vršovice a třetí
Petr Česák
Lokomotiva Vršovice. 
VŠESTRANNOST MUŽI
Novákův a Grunclův memoriál 2020
aneb IX. velká cena Libčice nad Vltavou
ve šplhu na laně a doprovodném šplhu
na tyči proběhla v sobotu a za zmínku
stojí především vítězné časy u dorostenců a mužů, kde padaly opravdu kvalitní
časy, na něž na venkovních závodech
nejsme zvyklí. V mužské kategorii
vyhrál hostující Martin Vacek za Sokol
Libčice. Neuvěřitelným časem 5,78 s na
laně 8 m dosáhl snad nejrychlejší čas
vůbec na závodech pod širým nebem.
U dorostenců tentokrát vévodil Tomáš
Pouček ze Sokola Příbram a všem vypálil rybník v čase 2,87 s, což je historicky
2. nejlepší čas v dějinách českého šplhu
na laně 4,5 m v kategorii dorostenců.
Více na www.svetsplhu.cz.  Karel Janda

FOTO: ANETA TALIÁNOVÁ

K

politickým lídrům nedávné minulosti,
navazují na besedu s generálem Petrem
Pavlem a diplomatem Petrem Kolářem.
Celý podzim je pak věnován zejména
filmům střední a východní Evropy.
Přijďte se přesvědčit, že dobré filmy
vznikají i mimo Hollywood! n

Společné foto po úspěšném turnaji

ligy s účastníkem Ligy mistrů, fotbaloví
reprezentanti ČR a Československa,
legenda Sparty a další legendy, které
doplnil hokejový vítěz nezapomenutelného olympijského turnaje v Naganu
1998. Výsledek utkání 5:7 ve prospěch
hvězd. Návštěvnost byla opět výborná
a diváci mohli vidět tyto hráče v akci
na vlastní oči. Velké poděkování za
organizaci patří vedoucímu Staré gardy
Petru Kosíkovi a Pavlu Červenému.


Daniel Blažek

Plánované zápasy září 2020
n5
 .

9., sobota, 17.00 hodin
AFK Libčice – Holubice (A tým)

n1
 3.

9., neděle, 15.15 hodin
AFK Libčice – SK Kročehlavy (dorost)

n1
 9.

9., sobota, 16.30 hodin
AFK Libčice – Baník Švermov (A tým)

n2
 6.

9., sobota, 16.30 hodin
AFK Libčice – AFK Milovice (A tým)

n2
 7.

9., neděle, 10.15 hodin
AFK Libčice – AFK Tuchlovice (dorost)

Prohlédněte si fotky z posvícení na www.libcice.cz, odkaz galerie/fotografie z akcí.

FOTBAL
V sobotu 22. srpna začala sezona krajské soutěže I. B třídy skupiny B. AFK
Libčice hostilo soupeře SK kopaná Hovorčovice. Vstup do sezony se příliš nezdařil. Před návštěvou cca 240 diváků
domácí hráči podlehli výsledkem 1:3
a soupeřovo vítězství bylo zasloužené.
V neděli Stará garda hostila INTERNACIONÁLY ČR, za které hrála bývalá
„esa“ českého fotbalu a hokeje. Po našem hřišti se tak proběhl vítěz Evropské
www.libcice.cz
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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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