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SERVIS

informace
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 9. 4. 8.00–12.00
n K
 e Studánkám
n P
 od Saharou
(parkoviště u bytového
domu 685-687)
n K
 ralupská
n T
 ržní / Nerudova
n L
 etecké náměstí

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
PONDĚLÍ 11. 4., 25. 4. a 9. 5.
Hnědé popelnice se vyvážejí
od března do listopadu.

TERMÍN
MOBILNÍHO SVOZU
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
ÚTERÝ 21. 6.
n Letky

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

KLUB SENIORŮ

Pravidelné setkání probíhá každou
středu od 14 do 16 hodin.

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří: 16–20 týdnů
Cena: 199–245 Kč/ks

PRODEJ 2. 5. 2022 od 10.00 hod.

Libčice nad Vltavou u Kulturního domu

VÝKUP KRÁLIČÍCH KOŽEK

INZERCE

Cena dle poptávky. Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

ÚVODNÍ SLOVO 3

kalendář
PÁ 1. 4. 16.00

PO 18. 4. 18.00

PRO RODINY S DĚTMI

Velikonoční koncert

Vynášení Morany

Zpívá pěvecký sbor Scandula a
komorní orchestr VSO, zazní Missa
Brevis od Zdeňka Fibicha.
Evangelický kostel

Lesní školka Kulíšek organizuje
tradiční jarní akci.
Oranžové dětské hřiště

PÁ 1. 4. 18.00

FILM PRO DĚTI

Tajemství staré bambitky 2
Pokračování českého
pohádkového hitu.
Kino Kotelna

PÁ 1. 4. 20.00

13. 2.–30. 4.

FILM

Hanč a Vrbata ožívají
v očekávaném českém dramatu.
Kino Kotelna

Vážení spoluobčané,

Pečovatelská služba: rozšíření
nabídky 
str. 4

poslední dva roky byly nejenom pro
Libčice, ale i pro Čechy a svět dosti
komplikované. Po sevření nekonečnými mutacemi koronaviru, jež zásadně
ovlivnily fungování evropské a potažmo české ekonomiky, jsme se probudili
do zcela jiné mezinárodněpolitické
situace. Jsme svědky historických změn
Evropy v přímém přenosu. To je zcela
nová realita, která až doposud nebyla
běžná.
Slovo válka bylo pro většinu Čechů
příliš vzdáleným pojmem, ačkoli spojenecké bombardování Svazové republiky Jugoslávie zeměmi Severoatlantické
aliance (NATO) v roce 1999 v průběhu
války v Kosovu (24. března 1999 až
10. června 1999) nás od místa konfrontace dělilo vzdáleností přibližně
500 km. Nyní však čelíme diametrálně
jinému vojenskému konfliktu. Naše
město se postavilo čelem k uprchlické
krizi a velmi brzy poskytlo možné ubytovací kapacity včetně finanční pomoci
pro příchozí uprchlíky.
Cítím, že vážnost situace zastírá
malicherné libčické politické šarvátky,
a věřím, že realistický pohled na věc
nám všem vydrží co nejdéle. Jsem
potěšen širokou shodou čtyř politických
subjektů v zastupitelstvu města v záležitosti finanční podpory pro Ukrajinu.
Zaměření tohoto obecního periodika
mi neumožňuje hlouběji se zabývat

Pozvánka na seminář 
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Anketa: svoz odpadu 
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Park Cihelka: II. etapa 
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Velikonoční knihy 
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Sváteční slovo 
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VÝSTAVA

V uzavřeném okruhu

Komentovaná prohlídka výstavy
proběhne 16. 4. od 15 hodin
a taneční workshop s Cécile
Da Costa se uskuteční v sobotu
23. 4. od 10 hodin.
Galerie Arto.to Uhelný mlýn

Poslední závod

SO 2. 4. 9.00

KONCERT

z obsahu

PÁ 22. 4. 20.00

FILM

Zátopek

AKCE PRO VŠECHNY

Ukliďme Česko

Na úřadě si můžete vyzvednout
v 9 hodin igelitové pytle,
od 12.30 hodin proběhne opékání
na náplavce.
Libčice

SO 2. 4., 16. 4. A 30. 4. 9.00

TRH

Farmářské trhy

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

SO 2. 4. 9.00

BAZÁREK

Blešák

Tradiční bazárek v rámci farmářských
trhů, kde si můžete koupit či prodat
oblečení, hračky, knihy a mnoho
dalšího.
Areál TJ Sokol

SO 2.4. 20.00

FILM

Bod varu

Úspěšný český film o legendárním
běžci.
Kino Kotelna

SO 23. 4. 19.00

HUDBA

Country koncert

Kapela Rumtorád a hosté zahrají
oblíbené country písně.
Plovárna Libčice

PÁ 23. 4. 20.00

FILM

Hrdina

Další vynikající drama Íránce Asghara
Farhadiho, držitele dvou Oscarů.
Kino Kotelna

SO 30. 4. 17.00

britský thriller nadchl diváky doma
i na festivalu v Karlových Varech
Kino Kotelna

SO 9. 4. 16.00

SO 30. 4. 18.00

RUN Lagunino OCR Race

Třetí závod série pro děti i dospělé,
které čeká krosová trať lesem
o délce 3+ km bez překážek.
Zámecký park Veltrusy
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MŠ: Jarní tradice 
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Sport: TJ Sokol 
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Pavel Bartoš, starosta

PRO RODINY S DĚTMI

Čarodějnice

Hasiči Libčice a Centrum Malina
organizují tradiční pálení čarodějnic
s doprovodným programem.
Libčická náplavka

ZÁVOD

ZUŠ: Soutěž v Neratovicích str. 10

podstatou aktuálního vojenského
konfliktu v Evropě. Jsem však ze
srdce přesvědčen, že stejně tak jako
26. dubna 1937, kdy bylo německými fašisty bombardováno španělské
město Guernica, platilo že „U Madridu se bojuje za Prahu“, tak stejně
i dnes platí že „U Kyjeva se bojuje za
Prahu“. Bohužel se tak dnes naplňuje
okřídlené rčení, že ten, kdo si nepamatuje svou historii, je odsouzen
k tomu, aby si ji znovu prožil. n

DISKO

Čarodějnice na plovárně

Pozvání k čarodějnickému ohni,
který bude zažehnut v 18 hodin, od
21 hodin DISCO, zahraje DJ PEPINO.
Plovárna Libčice
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ZPRÁVY Z RADNICE

Body z jednání rady
a zastupitelstva města
RADA MĚSTA 23.2.
n Rada města určuje termíny jednání,
a to 28. 2., 9. 3. a 23. 3. 2022.

Souhlasí s rozdělením městských
dotací v roce 2022.
n

Bere na vědomí informaci starosty
o zadání zakázky: Nákup bubnového
filtru včetně úpravy výtoků a osazení
UV lampami firmě Koi-Stahl, Proboštov
za cenu 197 150 korun s DPH.
n

Souhlasí s prodloužením termínu čerpání poskytnutých finančních prostředků ČCE na pořízení zvonu Evangelista
do konce roku.
n

Bere na vědomí zápis z komise pro
média, nesouhlasí se snížením počtu
čísel. Dále souhlasí s dočasným zachováním služby Mobilní rozhlas do doby,
než modul Smart Info od provozovatele
webových stránek Galileo Corporation,
s.r.o. bude kvalitativně srovnatelný.
n

RADA MĚSTA 28. 2.
Bere na vědomí informace starosty
o zajištění pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a bude reagovat na vývoj situace.
Rada města na základě kompetence
udělené zastupitelstvem města (výdaj do
300 tisíc korun v krizových situacích)
souhlasí s poskytnutím částky sto tisíc
korun na přímou pomoc Ukrajině prostřednictvím organizace Člověka v tísni.
n

Určuje termíny jednání,
a to 9. 3. a 23. 3. 2022.
n

Souhlasí s podpisem smlouvy se
Středočeským krajem na poskytnutí částečné dotace pečovatelské službě ve výši
179 100 korun pro rok 2022.

n Souhlasí s vypořádáním stanovisek dotčených orgánů a připomínek
vlastníků do návrhu ÚP ve společném
projednání a ukládá starostovi zajistit
podání žádosti o stanovisko nadřízeného orgánu.

Bere na vědomí záměr umístění
bývalé nákladní lodě předělané pro
účel konání kulturních, společenských
a sportovních akcí, provozování kavárny, půjčovny a prodejny potřeb pro
vodní sporty. Rada města konstatuje, že
probíhá architektonická soutěž na využití prostoru náplavky. Do doby ukončení
soutěže nelze sdělit, zda je možné se
záměrem souhlasit.
n

Souhlasí se zadávacími podmínkami
výběrových řízení na zhotovitele: Oprava dvou tříd I. a II. patro (5. A a 8. třída)
a rekonstrukce kabinetu ZŠ, Oprava
stávající vzduchotechniky kuchyně ZŠ,
Zhotovení nové tlakové kanalizace v ulici Pod Hrádkem, Ozelenění panelového
plotu – spodní zahrada ZUŠ.
n

n Schvaluje zadávací dokumentaci
projektu Náplavka Libčice – návrh
krajinářského řešení veřejného prostoru
a pověřuje místostarostu ve spolupráci
s externím administrátorem Mgr. Janem
Lašmanským, LL.M., vyhlášením veřejné zakázky.
n Souhlasí s vypracováním studie
proveditelnosti na sběr papíru a plastů
formou „od prahu domu“ za cenu
40 tisíc korun bez DPH.

Určuje termíny jednání,
a to 30. 3. a 27. 4. 2022
n

Bere na vědomí zápis a jednací řád
Strategické komise a souhlasí se zveřejněním na webu města.
n

Souhlasí s poskytnutím 25 tisíc korun
z fondu školského rozvoje pro MŠ na
koncert kapely Jaroslava Uhlíře.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Rozšíření
poskytovaných
služeb

V

ážení klienti a případní
zájemci o pečovatelskou
službu, oznamujeme vám,
že od letošního roku jsme rozšířili
rozsah poskytovaných služeb o
úklid domácností. Noví zájemci
mohou o službu požádat e-mailem
na tajemnik@libcice.cz nebo telefonicky na čísle 233 101 653. n

Roman Dědič, tajemník

AKTUÁLNÍ CENY ÚKONŮ
Obědy – dovoz jednoho oběda 
Pedikúra – komplexní
ošetření chodidel

20 Kč
160 Kč

Koupání – vstup a použití prostor 50 Kč
Nákupy a pochůzky
20 Kč

(+10 Kč za každý další úkon)
Praní, sušení a žehlení (40°) 50 Kč/1 kg
Praní, sušení a žehlení (60°) 60 Kč/1 kg
Praní, sušení a žehlení (90°) 80 Kč/1 kg
Běžný úklid, 
mytí oken apod.

120 Kč/hod.
(min. rozsah 1 hodina)

JAK PSÁT
NOVINY

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 9. 3.

aneb Úvod do novinářské
práce a základů
žurnalistiky

Schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2022 s celkovými výdaji a příjmy ve
výši 137 145 000 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2021. ZM nově zařazuje do výdajové části rozpočtu § 6221
„ostatní činnosti související se službami
pro obyvatelstvo“ ve výši 500 tisíc korun, čímž se snižuje rezerva rozpočtu.
ZM souhlasí s poskytnutím částky sto
tisíc korun z § 6221 na přímou pomoc
Ukrajině prostřednictvím organizace
Člověk v tísni. n red

Město připravuje seminář
pro přispěvatele do novin.
Lektorka Michaela Černá
v tříhodinovém bloku vysvětlí zásady
a principy dobrého článku
po stránce konstrukční i stylizační.
Získané dovednosti lze uplatnit
i při běžné písemné komunikaci
v práci a kdekoli.
Pokud máte zájem, potvrďte
svou účast e-mailem na
libcicke.noviny@libcice.cz
do pátku 22. dubna 2022.

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

Seminář proběhne na plovárně
ve čtvrtek 28. dubna, začínáme
v 16 hodin. VSTUP ZDARMA.

n

RADA MĚSTA 9. 3.
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ODPADY

Svoz papíru a plastu přímo
od prahu vašeho domu
MĚSTO SE ROZHODLO ZAVÉST DOPLNĚNÍ SYSTÉMU SBĚRU TŘÍDĚNÝCH
ODPADŮ V RODINNÉ ZÁSTAVBĚ A TÍM LÉPE PLNIT CÍLE NASTAVENÉ
V ZÁKONĚ O ODPADECH (Č. 541/2020 SB.).

K

onkrétně se jedná o sběr papírů
a plastů. Žluté nádoby o velikosti
240 litrů (plasty) a modré barvy
(papír) budou poskytnuty na základě zájmu obyvatel rodinných domů
a umístěny na jejich pozemky. Díky
možnosti třídit odpad přímo u domu
bude obyvatelům snížena docházková vzdálenost k nynějším nádobám
a poskytnut komfort v třídění do
vlastní nádoby na svém pozemku. Tyto
nádoby budou sváženy jednou měsíčně. Zapojení do tohoto systému bude
dobrovolné a nádoby se budou poskytovat zdarma. Je na každém, zda se
do systému zapojí a zda si zvolí jednu
nebo obě nádoby.
Zavedením tohoto systému na území
města se sníží vyprodukovaný směsný komunální odpad, který se ukládá
do černých popelnic. V roce 2021 bylo
vyprodukováno 640 tun směsného komunálního odpadu, rok předtím 625 tun.
Meziročně tedy došlo k nárůstu.
Zákon o odpadech motivuje města
k efektivnějšímu třídění. S tím souvisí i zvyšující se cena za skládkování

směsných komunálních odpadů. Při
snižující se produkci skládkovaného směsného komunálního odpadu
může město čerpat slevu z poplatku za
skládkování odpadů. Díky snižování
produkce směsného komunálního odpadu a navyšování vytřídění využitelných odpadů může město více ušetřit.
Obyvatelé města Libčice nad Vltavou

Zapojení do systému bude
dobrovolné a nádoby budou
poskytnuty zdarma. Novinkou
je možnost vkládat k plastovým
odpadům i tetrapakové obaly,
což není možné na stanovištích
separovaného odpadu.

FOTO: ODPADOVÁ PORADENSKÁ S.R.O.
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Nádoby na plast a papír mohou být
umístěny přímo na vašem pozemku.

nádoby i tetrapakové obaly. Toto není
možné míchat ve velkých kontejnerech,
umístěných na jednotlivých stanovištích v městě. n
Petra Novotná, Odpadová poradenská s.r.o.

Online anketu najdete zde:

v roce 2021 vytřídili 98,8 tuny papíru
a 88,4 tuny plastů a se zavedením třídění papíru a plastů u rodinných domů
by se vytříděnost těchto druhů odpadů
mohla výrazně navýšit.
Novinkou tohoto systému je možnost vkládat k plastovým odpadům do

Anketa

Anketa pro občany města Libčice nad Vltavou na zjištění zájmu
doplnění systému třídění odpadu o svoz papíru a plastu přímo
od prahu vašeho domu. Vyplněný formulář můžete do 22. dubna 2022
vložit do schránky na plakátovacích plochách:
n

Chýnov (u prodejny potravin)

n

Libčice (náměstí Svobody naproti úřadu)

n

Letky (autobusová zastávka Letecká / K Přívozu)

Zapojení do systému je dobrovolné a nádoby budou poskytnuty zdarma.
Svážení odpadu bude probíhat jednou za měsíc.
Novinkou tohoto systému je možnost vkládat k plastovým odpadům do nádoby
i tetrapakové obaly (to není možné míchat ve velkých kontejnerech umístěných
na jednotlivých stanovištích ve městě).
Případné dotazy směřujte na odbor správy majetku města (sprava.majetku@libcice.cz)

Mám zájem
o nádobu 240 litrů
na tříděný odpad
Možné zaškrtnout jednu
nebo obě varianty:




PLAST
žlutá popelnice
PAPÍR
modrá popelnice



Uveďte č. p. vašeho
rodinného domu, na jehož
pozemek bude umístěna
popelnice.

www.libcice.cz
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BYTOVÁ VÝSTAVBA 7
SKANSKA REALITY

Jedním z diskutovaných témat je i vytvoření vodní plochy přímo v prostoru náplavky.

ROZVOJ MĚSTA

Týmy pracují na návrhu náplavky
MĚSTO VYZVALO PĚT PRESTIŽNÍCH ATELIÉRŮ KRAJINÁŘSKÉ
ARCHITEKTURY KE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA REVITALIZACI
NÁPLAVKY. TERMÍN ODEVZDÁNÍ NÁVRHŮ JE 18. KVĚTNA.

V

e středu 23. března byla po intenzivních přípravách konečně
vyhlášena soutěž pro architekty
s názvem Náplavka Libčice – návrh
architektonicko-krajinářského řešení
veřejného prostoru. Soutěž má podobu
veřejné zakázky malého rozsahu, avšak
je navržena tak, že splňuje atributy
architektonické soutěže, což stvrzuje
i vydané potvrzení regulérnosti Českou
komorou architektů (ČKA). Porota se
shodla na vyzvání těchto pěti architektonických studií:
n ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE
ARCHITECTS s.r.o.
n ATELIER PARTERO s.r.o.
n STAVEX Praha s.r.o.
n TERRA FLORIDA v.o.s. + IN SITE
n REHWALDT LANDSCAPE
ARCHITECTS
Ateliéry mají na zpracování návrhu
9 týdnů a koncem května proběhne
jednání poroty, která vybere vítězný

návrh a udělí druhé a třetí místo. Město
vyčlenilo na odměny celkem 400 tisíc
korun a tým, který obsadí první příčku,
získá 110 tisíc korun. Čtvrté a páté
místo obdrží skicovné ve výši 50 tisíc
korun, porota má však pravomoc dohodnout se na jiném rozdělení odměn.
PROHLÍDKA
Na vyhlášení navazovala prohlídka
místa, které se kromě týmů architektů
zúčastnili i externí odborníci. Byl zde
přítomen zástupce státního podniku
Povodí Vltavy pan Pawinger, dále za
Agenturu ochrany přírody a krajiny
ČR dorazil pan Just a vodohospodář
pan Vokurka, který je i nezávislým
porotcem. Samozřejmě tu nechyběli
zástupci města a městský architekt
Jiří Opočenský a předseda poroty
architekt Štěpán Špoula. Po diskuzi
přímo na místě se skupina přesunula
do obřadní síně, kde mohli architekti
pokládat doplňující dotazy a upřes-
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nit si zadání či způsob odevzdání
návrhu.
ZADÁNÍ
Klíčové je správně definovat, co má na
náplavce vzniknout. Tento dokument
(tzv. Soutěžní podmínky) je dostupný
na webu města společně se zadávací
dokumentací, kterou schválila rada
města počátkem března. Relativně
zdlouhavé bylo vyjasňování komentářů
ČKA, ale nakonec se ke spokojenosti
obou stran podařilo vypořádat veškeré
připomínky. Architekti také obdrželi
kompletní podklady, jehož součástí
jsou samozřejmě i výsledky průzkumu
mezi občany, který proběhl v prosinci
2021.
VÝSTAVA
Chceme věřit, že se prostor naší náplavky architektům líbil a bude je inspirovat
k zajímavým návrhům. Po vyhlášení
výsledků soutěže proběhne výstava
návrhů a o detailech vás budeme informovat. Také je plánována beseda pro
veřejnost, kde budou návrhy představeny. n red

sousedními pozemky, tedy
lokalitou nad koupalištěm.
A jak bude projekt
vypadat? O tom v současnosti intenzivně diskutujeme
s architekty z renomovaných studií XTOPIX a EBM
Architekti. Důležitým
vodítkem pro nás bude
urbanistická koncepce,
kterou 16. února letošního
roku schválilo zastupitelstvo
města Libčic nad Vltavou.
Zájemcům o bydlení tu
nabídneme bydlení v domech o maximálně třech bytových jednotkách, k tomu
velkorysý veřejný prostor se

Přestože výsledná podoba domů v druhé etapě Parku Cihelka
je zatím v rané fázi plánování, už nyní je jisté,
že se bude jednat o viladomy.

zeleným parkem a hřištěm,
vybudujeme tu mimo jiné
stezku podél celého areálu
a také zútulníme okolí Stožáru. Domy, jak je u Skanska
zvykem, budou zajímavě
řešené nejen z pohledu hos-

podaření s energiemi, v rámci celého projektu budeme
také klást důraz na využití
dešťové vody. n
Renata Vildomcová,
ředitelka marketingu
a komunikace

z knihovny
Kouzelné čtení

Jana Uhlířová

Naše tradice,
interaktivní
mluvící kniha

O pejskovi
a kočičce,
jak slavili
Velikonoce

Nakladatelství
Albi 2021

Nakladatelství
Baset 2018

Dorota
Loskot-Cichocka

Čekání na
Velikonoce
Nakladatelství
Portál 2019

KVĚPO JIŘÍ PONÁHLO
NABÍZÍ OD KONCE DUBNA
PŘÍMO OD PĚSTITELE:

PRODEJ OD KONCE
DUBNA DLE POČASÍ

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

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

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

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

Na přání osázíme vaše truhlíky
a zahradní nádoby.

ponahlo.michal@centrum.cz
f: zahradnictvikvepo

www.libcice.cz

INZERCE

FOTO: RED

V

ýstavba první etapy
libčického Parku
Cihelka úspěšně
probíhá dle stanoveného
harmonogramu. Rýsovat už
se začíná i navazující druhá
etapa, která vyroste na svažitém pozemku nad prvními třemi bytovými domy
a budou ji tvořit atraktivní
viladomy.
Obě etapy budou do budoucna vzájemně propojeny
pěšími přístupovými cestami
vedoucími přes park, nebudou ale průjezdné. Celé
území také bude umožnovat budoucí propojení se

VIZUALIZACE: XTOPIX

Bytový komplex
se pomalu rozrůstá
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SVÁTEČNÍ SLOVO

POMOC UKRAJINĚ

Život povstává a „ožívá“ na pozadí smrti

Libčice pro Ukrajinu

JAKO KAŽDÝ ROK: VELIKONOCE. VLASTNĚ BY TO MĚLA BÝT
VELIKONOC. VELIKÁ NOC. JEDNA JEDINÁ NOC.
TEMNÁ A AŽ DĚSIVĚ HLUBOKÁ.

V

e které kdysi dávno šel … COSI
nebo KDOSI – smrt nebo anděl
smrti – a zabíjel ve všech domech,
neoznačených krví velikonočního beránka, všechno prvorozené mezi samečky
– od kohoutků, holubů, kozlíků, beranů až po kluky. Protože velmoc chtěla
vyhladit jeden otrocký národ a nedala
na žádné sankce (nálet kobylek, invazi
jedovatých žab, Nil plný krve, fatální
krupobití, mor…) ani tři dny trvající tma
nepřiměla skřečka na trůnu, aby přestal,
aby dal svobodu, aby nezabíjel židovské
chlapečky … pak teprve přišla ta děsivá
noc. A děsivá zbraň hromadného ničení.
A teprve pak faraon na několik vteřin
povolil svoje kruté kleště – izraelský lid
se osvobodil, utekl do pouště – a kleště
se zase sevřely, vládcův vztek vybuchl
o to víc a nejmodernější armáda vyrazila
osvobozené otroky zlikvidovat, zahnat
do moře. Zotročený národ prošel nocí
a smrtí i mořem do svobody. Malý národ
chtěl být svobodný a stálo to tak strašně moc … tak strašně moc krve. Proč?
Zmetek na trůnu, považující se za pána
světa, prolezlý chorobami i syfilidou,
zařval NE! Něco vám to připomíná?
Právem. Proto si naši bratři při slavnosti
jara a zázračně se obnovujícího života
připomínají hodnotu ve vyšším levelu:
svobodu, která prošla smrtí ve Veliké
noci. A beránka, který chudáček zahynul, ale jeho krev se stala neskutečně
zázračným znamením – a kdo stihl tím
znamením označit svoje dveře … ten nezahynul – ten běs ho přeskočil – pascha.
Velikonoce je prostě i veliká vděčnost
tomu velikonočnímu beránkovi.
Na podzim a v zimě všechno jakoby
umírá. A pak na jaře ožívá – i když už
jsme tomu skoro nevěřili. Znovu a znovu
je to základní zážitek. Život povstává
a „ožívá“ na pozadí smrti. V kontrastu
k ní, proti ní. Je neskutečné, jak se to dere
ven a rozkvétá! Zima pominula a naše
životy jsou zachráněny! Každý to cítí až

do morku kostí. Zároveň je přirozené,
že smrt – „přirozeně“ kolem přítomnou,
přirozeně všemu kontrastující, nechceme vidět. Snažíme se před ní chránit.
Chránit před ní děti. I před pouhým
vědomím, že tu je a musí být. Chceme
žít trochu bezstarostně a nemyslet na to,
že přece jednou musíme také zemřít a že
je to v pořádku. Odsunujeme ji a raději
jdeme chvíli na rozvrzaný veselý kolotoč,
který právě rozmrzl. To je v pořádku.
Však ona se sama dřív nebo později ozve.
Jako razantně vstoupila do našich životů
s válkou na Ukrajině. Najednou je tu
s námi. Ráno. V noci. Na cestě do práce.
Při jídle. Ano, slabší národ se hlásí o svoji
samostatnost a svobodu. Netušili jsme, že
i dnes musí projít tratolištěm krve. Ptáme

se proč? … jedni druhých, někteří se
ptají v modlitbách. Chvílemi nás to drtí.
Naší odpovědí asi má být bezbřehé rašení
pomoci, solidarity, soucitu – prostě na
protest proti té zbytečnosti, krutosti,
tuposti smrti, která teď přichází z Kremlu. Nezadržitelným životem musíme
protestovat.
Naše Velikonoce jsou křesťanské.
Přestože s Francouzi jsme dva nejateističtější národy Evropy, přesto to tak je,
ani tohle nejde zadržet... jako to jaro.
V pojetí našich Velikonoc se celý zápas
posouvá na ještě úplně jinou hranici
svobody, než byla kdysi ta egyptská
nebo třeba dnes ukrajinská. A to na
hranici života a smrti jako takové. Jestli
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smrt je prostě „konečná“ a její klepeta
nás stejně nakonec sevřou… Jestli je na
konci prostě jen … tma. Velikonoce po
Ježíši Nazaretském jsou zprávou, že ta
děsná vrata prolomil. Ano – zemřel při
tom a padnul. Hodně podobně jako ti
stateční vojáci v Chersonu nebo Mariupolu. Ale doslova rozzářil neuvěřitelnou
naději, že konečná není konečná. Že
musíme projít – projít tím nejtěžším –,
ale že i tudy projdeme do vyššího. Tmou
do světla, jaké jsme tu neuviděli. Je to
zpráva. Svědectví. Není to vědecky popsatelné ani potvrditelné. Je to obrovské
osobní svědectví a vyznání. Víra, že JE
cosi nesrovnatelně vyššího – podobně
jako věří umírající voják, že ztrácí svůj
život pro to, co má ještě vyšší smysl…
A i v hranici mezi životem a smrtí
o sobě – to nejde bez víry, že to tak je.
Ta víra je pak to přesvědčivé. Co se zásadně vrývá a otiskuje do nás ostatních.
I Ježíš musel projít nejtěžší zkouškou
víry a smrtí. A proti všem zvyklostem
neobětoval nikoho za sebe – aby mohl
žít. Ale sám sebe – a dobrovolně. TO
… mění svět, který už po všech zúčtováních padá po zásluze do zkázy. Ne!
A just ne! Ještě je pořád něco, co můžu
dát jenom já sám. Dobrovolně. Dokonce … z lásky. TO … zachránilo svět.
TO drží svět. TO mění svět. Jakékoli
zřeknutí se mění svět. A krajní, dobrovolná oběť sebe … je odpověď kruté
pravdě o smrti. Z té odpovědi všechno
raší a bují a vykvétá – a zachraňuje a těší
a hojí a objímá … nikdy tomu nebudeme úplně rozumět!
Známý obraz, co patří k Ježíšově
smrti: na konci zimy zasejete do půdy
zrna, která jste celou zimu chránili jako
oko v hlavě. A najednou jsou mimo vaši
kontrolu kdesi dole v zemi ve tmě, jako
by byla mrtvá. Nebylo to celé bláznivé?
Není po nich? Ano, neklíčí! Zahynula!
Jsou mrtvá! A pak … vyraší – a nejdou
zastavit! A všechno je zelené a pak žluté
a pak a pak! Život je zachráněný! A jak
je úžasný! Je to dar. Ke svobodě. I svobodě od smrti. Ty jo! TY JO! n
Tomáš Cejp, evangelický farář

OD 24. ÚNORA 2022 JSME SE ZAČALI DÍVAT NA SVĚT
NOVOU OPTIKOU. PO DVOU LETECH S COVIDEM PŘIŠEL
DALŠÍ ZVRAT, V JEHOŽ DŮSLEDKU SE VĚTŠINĚ
Z NÁS OPĚT PŘESKLÁDALY PRIORITY.

Kde hledat
informace a jak
pomoci u nás
v Libčicích:
nz
 ákladní

informace pro občany
Ukrajiny a odkaz na nabídku
nebo poptávku pomoci najdete
na webu města v sekci Pomoc Ukrajině (www.libcice.cz).
Kontaktní osobou pro pomoc
Ukrajině je místostarosta pan
Vít Penížek, mistostarosta@
libcice.cz,

np
 růvodce

po Libčicích v ukrajinštině i formou tisknutelného letáku, koordinaci pomoci a další
potřebné informace najdete na
Libčických křižovatkách (www.
libcickekrizovatky.cz) nebo se
obraťte na e-mail info@libcickekrizovatky.cz,

M

éně šťastným lidem z Ukrajiny
se obrátil život zcela naruby.
I v Libčicích se téměř okamžitě
vzedmula vlna pomoci. Někteří akční
jedinci hned v prvních dnech po invazi vyrazili s humanitární pomocí na
ukrajinské hranice, mnozí další přispěli
do materiálních a finančních sbírek,
jiní nabídli své obydlí k pronájmu nebo
dočasnému ubytování.
Dnes je v Libčicích ubytováno několik desítek ukrajinských rodin, převážně
žen a dětí. Část dětí již nastoupila do
místní školy, několik jich dojíždí do škol
v okolí. Další lidé Libčicemi jen prošli
a využili dočasné ubytování, například
v Komunitním centru fara Libčice nebo
v soukromí. Místní spolky zaměřené na
volnočasové aktivity dětí a sportovní
sdružení nabízejí dětem z Ukrajiny své
kapacity, objevují se i nabídky práce. Nabídka pomoci se průběžně mění podle
aktuální situace a potřeb lidí z Ukrajiny.
Pomoc a podpora jednotlivců,
spolků a institucí bude bohužel potřeba
delší dobu, proto jsme se rozhodli
nabídnout městu pomoc s koordinací
aktivit a prací.
Na přelomu února a března jsme se
nejprve s místními spolky a instituce-

na
 ktuální

mi spojili prostřednictvím dotazníku
a následně uspořádali koordinační
setkání na městském úřadě, kterého
se zúčastnili zástupci města, zastupitelé a zástupci devíti místních spolků a sdružení. Smyslem bylo zjistit
možnosti a záměry a vzájemně se
informovat. Obdobně vznikly dotazníky určené jednotlivcům. Výstupem
z těchto dotazníků, které jsou stále
aktivní a které najdete na webu města
nebo na Libčických křižovatkách, je
databáze konkrétní pomoci a poptávkový list, které průběžně párujeme.
Zatím se nám díky vaší nabídce
a pomoci povedlo dovybavit několik
domácností a bytů matracemi, postelemi, nábytkem, lůžkovinami a dalším
vybavením. Nyní organizujeme pomoc
městu se zprovozněním dočasného
ubytování v domech na náměstí, které
by v budoucnu měl nahradit nový
městský dům. O třetím víkendu v březnu se tu při úklidu, malování a drobných stavebních úpravách vystřídalo
mnoho místních dobrovolníků z řad
AFK Libčice, členů LOS a Libčice.net.
Další víkend nás ještě čeká pokládka
koberců, svoz vybavení a jeho rozmístění, kde domlouváme pomoc s dalšími

informace, zkušenosti
a nabídky se dále sdílejí na facebookové skupině Libčice pro
Ukrajinu

nC
 entrum

Malina zorganizovalo
1. sousedské setkání, pro další
aktivity sledujte facebookovou
stránku https://www.facebook.
com/malinaLibcice

Na rozdíl od zpomalené doby covidové jsou současné dny turbulentní. Jedna akce střídá druhou, nové
aktivity se objevují i v rámci hodin,
proto je možné až skoro jisté, že
tento přehled v době vydání novin
již neobsahuje všechny informační
zdroje a realizované aktivity.

spolky z řad Traktor klubu Libčice či
Sboru dobrovolných hasičů. Jinak řečeno aktivně se zapojují všechny místní
spolky a sdružení. Zajištění materiálu,
instalace topení a napojení na sítě a nejen to zajišťuje město.
Vám všem i mnoha dalším, o kterých ani nevíme, patří velký dík! Je fajn
v tuto složitou dobu cítit pospolitost,
která tu v Libčicích rozhodně je. n
Martina Macurová a Tereza Nehasilová
a ostatní dobrovolníci
z řad libčických spolků a sdružení

www.libcice.cz
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Výsledky soutěží ZUŠ
vyhlášené MŠMT

Obdiv si zaslouží všichni, neboť tancovali, jak nejlépe dokázali.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Chlapci získali zlaté pásmo za
choreografii „Boj NEboj (se)“
VE STŘEDU 9. BŘEZNA JSME SE
S TANEČNÍM OBOREM ZÚČASTNILI
OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
V NERATOVICÍCH.

Z

Libčic jsme vyjeli v počtu tří
tanečních skupin, díky čemuž
jsme na soutěži byli nejpočetnější výpravou. Hned po příjezdu nás
čekaly zvukové a světelné zkoušky.
Měli jsme štěstí, neboť skupin nebylo
moc, a tak zbyl čas na seznámení se
s prostorem. Po zkouškách jsme pouze
doladili účesy a kostýmy a šlo se na
ostro. Po dotančení poslední choreografie jsme se převlékli a vyrazili na
průzkum města, aby porota měla klid
na rozhodování. Po zmrzlině, limonádě a kafíčku jsme se s dobrou náladou
vrátili a počkali na vyhlášení výsledků.
Nálada se hodně zlepšila po vyhlášení.
Nejmladší tanečnice (nejen z Libčic,
ale i na celé přehlídce) s choreografií
„Moře“ získaly stříbrné pásmo. Sice
nepostoupily do krajského kola, ale
zaslouží si velký potlesk. Na přehlídce
byly poprvé a vše zvládly na výbornou.
Naopak my nejstarší tanečnice z Libčic
jsme na přehlídce byly už poněkolikáté. Nakonec jsme za naši choreografii
s názvem „Samy sebou“ získaly pásmo
zlaté s návrhem na postup. Zda postupujeme, ještě tedy nevíme. Jsem na nás
ale pyšná, choreografii jsme stihly totiž
vytvořit za pouhé čtyři vyučovací hodi-

ny. Největší úspěch měla naše chlapecká
skupina. S choreografií „Boj NEboj
(se)“ získali zlaté pásmo a přímý postup.
Ti si zaslouží největší obdiv. Udělat při
vystoupení tolik chyb, a přitom to nedat
ani náznakem najevo je totiž doopravdy
umění, a že o tom něco vím. Každopádně obdiv si zaslouží všichni, neboť
všichni tancovali, jak nejlépe dokázali.
A na výsledcích nezáleží, hlavní je, že
jsme si výlet užili. A jak to vidí ostatní?
Tonda Juda: „Je to zajímavý, ten prostor je jiný a před tou porotou.“
Mikuláš Jányš: „Mně to přijde zajímavé, udělali jsme nejvíce chyb a postoupili jsme. Moc děkuji Hubertovi, že
to tak dobře zaimprovizoval.“
Fanda Štros: „Bylo to tam jiné než
u nás. Když jsem viděl ostatní, přišlo
mi, že nemáme šanci. Ještě k tomu jsme
udělali spoustu chyb. Když jsem zjistil,
že jsme postoupili, přišel jsem si jako
nejšťastnější člověk na světě (možná že
jsem i byl). Moc se mi tam líbilo.“
Magdaléna Coufalová: „Na přehlídce jsem nebyla poprvé a jsem ráda, že
jsem mohla jet znovu. Vždy je to skvělý
zážitek. Vidět naše tanečníky na velkém
pódiu, jak si užívají, ale i tanečníky z jiných škol. Trocha nervozity, která když
vstoupíte na jeviště, zmizí. Ani nestihnete mrknout a už je potlesk a gratulace od diváků a kamarádů. Pokaždé to
uteče tak rychle.“ n

V

tomto školním roce se kromě
tanečního oboru účastní soutěží i žáci dalších studijních
zaměření. Zde jsou výsledky:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Děti se rozloučily
se zimou tradičním
vynášením Morany

Sólový a komorní zpěv okresní kolo
Červenaková Anita (III. kategorie) –
1. místo s postupem do krajského kola
Žukov Andrej (IV. kategorie) – 2. místo
Jarosilová Adéla (V. kategorie) –
2. místo
Volemanová Jana, Runštuková Hana
(VIII.a kategorie) – 2. místo
Klievský Filip (VIII.b kategorie) –
1. místo s postupem do krajského kola
Trio – Klievský, Runštuková,
Volemanová (III. kategorie) –
1. místo s postupem do krajského kola
Učitel: Markéta Džuneva
Korepetitor: Pavel Loukota

S BLÍŽÍCÍM SE ZÁPISEM DO PRVNÍ TŘÍDY SE VE VŠECH TŘÍDÁCH PŘEDŠKOLÁCI
POCTIVĚ PŘIPRAVUJÍ A PANÍ UČITELKY S DĚTMI PRAVIDELNĚ PRACUJÍ, ABY
DĚTI ODEŠLY ZE ŠKOLKY CO NEJLÉPE PŘIPRAVENÉ, A TO NEJEN Z HLEDISKA
ROZUMOVÝCH DOVEDNOSTÍ, ALE I V OBLASTI SOCIALIZACE.
e moc dobře, že i v letošním roce
opět mohl proběhnout kurz předškoláček, protože dětem se tak
velmi usnadní přestup do základní školy.
Děti mají možnost se seznámit s novým
prostředím a poznají paní učitelky. A za
to patří škole velké poděkování.

dítě zvládne, nebo naopak uvažovat
o odkladu. Screening probíhal v malých
skupinkách dětí, vedl ho dvoučlenný
tým psychologů a byl zdarma. Následně rodiče obdrželi vyhodnocení a je
na rozhodnutí rodičů, jak s výsledky
budou dále pracovat.

Sólový a komorní zpěv krajské kolo
Klievský Filip – 1. místo s postupem
do ústředního kola
Trio – Klievský, Runštuková,
Volemanová – 1. místo s postupem
do ústředního kola
Učitel: Markéta Džuneva
Korepetitor: Pavel Loukota

SCREENING ŠKOLNÍ ZRALOSTI
V rámci předškolní přípravy proběhl ve
spolupráci se speciálně pedagogickým
centrem Lexik screening školní zralosti.
Součástí screeningu byla i online přednáška psycholožky Mgr. Lenky Oppové, kde se rodiče dozvěděli, co vše by
děti v rámci školní připravenosti měly
zvládnout. Tato přednáška pomohla
rodičům v rozhodování, zda školu

SOCIÁLNÍ OBLAST
Samozřejmě nevěnujeme pozornost
jen předškolákům. Covidová situace se
dramaticky podepsala na docházce dětí
do školky, a tak je nyní třeba věnovat
větší pozornost sociální oblasti. Vracíme se k tvoření pravidel soužití v kolektivu. Při různých hrách podporujeme
pocit sounáležitosti, rozvíjíme umění
porozumět si, vyjít si vstříc, spolupracovat, ale také umět se prosadit.

Hra na dechové nástroje okresní kolo
Lapáčková Anežka (II. kategorie) –
3. místo
Kynclová Sofie (III. kategorie) – 3. místo
Učitel: Gabriela Plachá
Korepetitor: Pavel Loukota

J

Volemanová Eva (VIII. kategorie) –
1. místo s postupem do krajského kola
Učitel: Hrachovcová Marie
Korepetitor: Pavel Loukota
Hra na saxofon
Volemanová Eva (VIII. kategorie) –
1. místo s postupem do krajského kola
Učitel: David Vrobel
Korepetitor: Dan Fiedler

Všem žákům a učitelům patří velká
gratulace a doufáme, že tyto velké
úspěchy zdaleka nekončí, neboť nás
stále ještě čeká krajské kolo soutěží
pro taneční obor, dechové nástroje
a hlavně celostátní kolo ve zpěvu,
kde máme dvě želízka v ohni, což
je opravdu skvělý výsledek. Držíme
všem palce! n

FOTO: TEREZA ČERMÁKOVÁ
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Vladimír Kliment, ředitel ZUŠ
Lenka Vašicová, nejstarší tanečnice
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Zimo, zimo, táhni pryč nebo na tě vezmu bič

JARNÍ TRADICE
Pochopitelně neopomíjíme ani rozvoj
rozumových, jazykových, tělesných dovedností a tvořivé dětské fantazie. Jaro
vybízí ke zkoumání v přírodě, k různým pokusům a k výtvarnému tvoření.
Příroda nás zve, a tak se s dětmi účastníme toho velkého zázraku probouzení.
A samozřejmě pozornost věnujeme
i jarním tradicím a svátkům. První
jarní den děti pustily na řeku Vltavu
vlastnoručně vyrobenou Moranu, aby
už konečně zima odplula a nastalo jaro.
Figuru Morany tradičně tvoří třída Žabiček, ostatní vyrobí korále z přírodnin
a psaníčka.
Díky zlepšení epidemické situace
můžeme konečně naši práci doplnit
o různé akce a divadelní představení,
což velmi vítáme. n
Zdenka Frantová, ředitelka

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dle zákona č. 561
ze dne 24. 9. 2004,
§ 34 vyhlašuje ředitelka školy
zápis dětí do Mateřské školy
Libčice nad Vltavou
Zápis proběhne
dne 2. 5. 20022
od 12.00 do 16.00 hodin
v Mateřské škole
Libčice nad Vltavou
Náhradní termín po telefonické
dohodě na čísle 727 813 875.
Přineste si s sebou rodný list dítěte,
občanský průkaz a vyplněnou
přihlášku.
Přihlášku lze dodat kdykoli během
měsíce dubna, nejpozději však v den
zápisu do 12 hodin. Vzhledem
k tomu, že epidemiologická situace
stále ještě není dobrá, preferujeme
přihlášky e-mailem a poštou.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme
na telefonním čísle 727 813 875
vždy lichý týden dopoledne.

Základní škola
Karla Hašlera pořádá
ve dnech 6. a 7. 4. 2022
od 15.00 do 17.00 hodin

zápis do prvních tříd.
K zápisu přijďte spolu s dětmi,
s sebou přineste občanský průkaz
a rodný list dítěte.
Náhradní termín pro zápis bude
12. 4. 2022
od 15.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na budoucí prvňáčky!

www.libcice.cz

12

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

SPOLKY 13

HUSICE NILSKÁ

LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

Zajímavá návštěva

Místo setkávání, nakupování i zážitků

je také do jihozápadní Asie. Ve starém
Egyptě byla husice částečně domestikována. Byla chována jako hlídač, domácí
společník a posvátný pták zasvěcený
bohyni Eset.
V 17. století byla husice nilská introdukována do Velké Británie. Angličané
ji vysadili v nížinné říční a bažinaté oblasti tzv. východních hrabství, do Norfolku. Zde bylo v roce 1991 odhadnuto
na 400 hnízdících jedinců. V druhé
polovině 20. století začala husice nilská
obsazovat také kontinentální Evropu.
Poprvé vyhnízdila v roce 1967 v Nizozemsku, přičemž se zřejmě jednalo
o únik ptáků ze zajetí! Od osmdesátých
let 20. století se husice nilská šířila do
Německa, Dánska a Švýcarska. Ptáci
uniklí ze zajetí v Bruselu dali vzniknout
populaci v Belgii, která se rozšířila do
Francie ze zoologických zahrad.
V České republice se husice nilská
objevuje od sedmdesátých let. Mezi lety
2008 a 2016 bylo zaznamenáno
72 hnízdění ve 40 lokalitách, z toho
nejvíce (18), jak uvádí literatura, v severních Čechách. Příležitostně nejsou
ojedinělá hejna na Mělnicku v počtu
několika desítek kusů. Ačkoliv je husice
v naší přírodě nepůvodním druhem,
který sem podle ornitologů nepatří, je
těžké zabránit její větší expanzi. Je po-

Kdyby zde husice vyvedly
mladé a přezimovaly, zpestřete
jim jídelníček trochou
suchého, světlého pečiva, ale
i okrájenými slupkami z jablek,
okurek, listy od kedluben,
salátu, vařených brambor apod.
Přirozená a žádaná rostlinná
potrava je pro ně v zimě
nedostupná.
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FOTO: JAROMÍR ŠANTRŮČEK

N

a břehu Vltavy v Libčicích se lze
kromě divokých kachen setkat
s ptáky z čeledi vrubozobých
včetně exotičtějšího druhu – husicí
nilskou, která zde letos v počtu dvou
kusů poprvé přezimovala jako úspěšně
se šířící druh.
Husice nilská, někdy též egyptská
(Alopochen aegyptiaca) patří mezi
největší husice, váží i přes dva kilogramy. Rozpětí křídel dosahuje až
130 centimetrů. Je menší než husa
velká, větší než divoká kachna. Peří je
převážně šedohnědé až světle hnědé
s výrazně kaštanově hnědou skvrnou
kolem oka a hnědou na šedě zbarvené
hrudi. Má zelenou pásku a velká bílá
pole na rozevřených křídlech. Ocas je
tmavý a pokud stojí na břehu všimnete
si dlouhých růžových nohou. Zobák je
světle růžovočervený. Existuje mnoho
barevných rozdílů v opeření od šedé po
hnědou, což není ovlivněno stářím ani
pohlavím jedinců. Mladí ptáci nemají
tmavou skvrnu okolo oka ani na hrudi.
Hlas husic egyptských zní jako
husí „haa“. Prostřednictvím zvukových
projevů lze pohlaví rozlišit. V klidu
samec vydává chraplavý a tlumený
zvuk, který připomíná syčení. Pokud
není vyrušen či vzrušen, jeho hlas zazní
zřídka. Při námluvách se stane výřečnější. Svoji partnerku vábí složitými
a hlučnými námluvami, při nichž
protahuje krk, troubí a naparuje své
opeření. Samice, když najdou společnou řeč, se k zásnubnímu tanci připojí
a je z toho hlučná podívaná. Samice
je „upovídaná“ mnohem víc. Běžně se
projevuje hlučnějším kejháním a štěbetáním, které může znít až agresivně. Při
vyrušení intenzita hlasu narůstá.
Husice nilská pochází z Afriky
(Egypt), kde se vyskytuje na většině
kontinentu s výjimkou Sahary. Zasahu-

Pro svou nenáročnost a pěkný vzhled
je často chována v zoo i u nás.

važována za invazní druh. To znamená,
že se sem dostal s přispěním člověka
a nekontrolovatelně se šíří.
V Africe obývá řeky, potoky, mokřady a tůně, vyskytuje se i v horách. Vyhýbá se pouze pralesům, rozsáhlejším
lesům a pouštím, vyžaduje přítomnost
travnatých ploch. Na většině areálu
svého výskytu je husice stálá, pouze
lokálně přeletuje při hledání větších
vodních ploch nebo za potravou. Žije
ve vícečetných hejnech. V období rozmnožování vytváří izolované páry.
Je převážně býložravá (listy, tráva,
semena), pase se na suchozemské
i vodní vegetaci; může spásat i obilovinami osetá pole. Sbírá také drobné
bezobratlé živočichy, zejména z hladiny.
Je dobrý plavec.
Může hnízdit v dolíku na zemi,
v blízkosti vody, v trávě, ale také
v opuštěných norách, dutinách kmenů
nebo hnízdech větších ptáků v husté
vegetaci na stromech. Snáší 5–12 vajec,
na nichž střídavě sedí oba rodiče po
dobu až 30 dnů. Mláďata po vylíhnutí
jsou schopna ihned následovat rodiče.
Po dvou měsících mláďata létají, dospělými jsou za dva roky, mohou se dožít
až 14 let. n
Jaromír Šantrůček, předseda komise ŽP

161 – tolik dnů uběhlo od posledního
podzimního farmářského trhu. Po pauze
se můžeme 2. dubna těšit na první z řady
libčických farmářských trhů. Vedle
nákupu farmářských výrobků, kávy
a květin budete mít příležitost na prvním
a druhém dubnovém trhu také kreativně
tvořit. Jarní dekorace a věnce si vyzdobíte ve speciální velikonoční dílně. A to
není vše, trh bude také spojen s blešákem,
akcí, kterou pořádá sdružení Centrum
Malina. Oproti zvyklostem z minulých
sezon jsme trhy pro letošní rok přesunuli
do areálu Sokola a trhy tak vlastně budou
probíhat téměř v centru města.
Farmářské trhy se budou konat zase
každých čtrnáct dní. „Chceme pravidelnost, tak snad nám do toho nehodí
vidle covid,“ říká za Libčický občanský
spolek Petra Nováková. Organizovat
trhy během pandemických restrikcí
bylo extrémně náročné, proto se celý
tým již těší na klidnější farmářskou sezonu bez omezení. Současná doba však
přináší nové výzvy, a tak na trhu budou

FOTO: ILONA PTÁČKOVÁ

OBLÍBENÉ FARMÁŘSKÉ TRHY SE
PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE VRACEJÍ DO
LIBČIC. VEDLE STÁLÝCH PRODEJCŮ
PŘIPRAVUJEME TAKÉ ŘADU
NOVINEK. PRVNÍ TRH PROBĚHNE
V SOBOTU 2. DUBNA, TENTOKRÁT
NA HŘIŠTI V SOKOLE.

TREND OTEPLUJÍCÍHO SE KLIMATU A SOUČASNÝCH
MÍRNĚJŠÍCH ZIM SE PROJEVUJE TAKÉ V BIODIVERZITĚ,
POSTUPNÉ AKLIMATIZACI DRUHŮ I TAKOVÝCH, KTERÉ JSME
POVAŽOVALI V NAŠICH ZEMĚPISNÝCH ŠÍŘKÁCH ZA VÝJIMKY.

Již dobře známé dobroty od Šárky na farmářském trhu

mít příležitost ukázat svou práci také
nově příchozí obyvatelé z Ukrajiny.
ZAPOJTE SE TAKÉ
Máte přebytky ze své zahrady? Sazeničky? Nebo snad vejce, která nestíháte
spotřebovat? Přijďte je na trh také
nabídnout ostatním. Co možná nevíte
– pokud se takový člověk objeví na trhu
nepravidelně se svými přebytky, nejedná se o živnost a prodejce se tak nikde
nemusí registrovat. n
Markéta Kratochvílová, za organizační tým

MÁTE TIP NA LOKÁLNÍHO
PRODEJCE? NEBO CHCETE
SVÉ PŘEBYTKY NABÍDNOUT
SAMI? DEJTE NÁM VĚDĚT.
Letošní
termíny
trhů:
2. 4., 16. 4.,
30. 4., 14. 5.,
28. 5., 11. 6.
a 25. 6.
Kontakt: trhy@los-libcice.cz

CENTRUM MALINA

Připravujeme velikonoční hru a čarodějnice

V

pondělí 21. března jsme s dětmi
a jejich rodiči přivítali jaro na
tradiční akci „Ahoj jaro“. Děti si
mohly projít křídami malovanou stezku
od Kameníčku na Oranžové hřiště, kde
pak hledaly jarní kytičky a mezi nimi
poznávaly tu, která na jaře nekvete.
Nakonec si vyrobily krásné papírové
ptáčky. Už od soboty si děti mohly v Letkách projít jarní stezku s úkoly. Tahle
vydařená akce nebyla jediná. Proběhla

i úspěšná akce „Jóga správně“, první
sousedské setkání s našimi novými sousedy z Ukrajiny, připravujeme bazárek.
Společně s SDH Libčice nad Vltavou
poslední dubnový den chystáme čarodějnice, kde nebudou chybět zajímavé
soutěže pro děti. A nezapomněli jsme

ani na Velikonoce a připravili tematickou dětskou hru. V plánu máme kurz
rodinné akrobacie a doufáme, že letos
vyjde i dříve oblíbený autíčkový vandr.
Koukneme-li se ještě dál, připravujeme
příměstské tábory na léto. Kapacita je již
téměř plná, ale posledních pár míst ještě
zbývá. Více informací najdete na našem
webu www.centrum-malina.cz. n
Julie Menšík Čákiová, předsedkyně sdružení

www.libcice.cz
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Tábory
o letních
prázdninách

Z Brna jsme si odvezli medaile

V

ybírat můžete z několika typů.
Začátek prázdnin patří ryze přírodnímu stanovému táboru ve
Stěžově, již 11. ročník tohoto skvělého
tábora u lesa, potůčku a hlavně daleko od civilizace uprostřed nedotčené
přírody s partou super dětí i vedoucích.
Jedná se o turnusy 2.–16. a 16.–23. 7.
a poté turnus zálesácký 23.–30. 7.
Další tábor pořádáme ve Sloupu
v Čechách ve vybavené a prostorné chatě TOMíků, kam se moc rádi
vracíme, čeká nás úžasná příroda lesů,
skal a rybníků. Mimo hry a činnos-

Stěžov 2021

ti na chatě budeme objevovat krásy
místní přírody, navštívíme skalní hrad,
představení lesního divadla, vyhlídky, koupání a dobrodružné povahy si
vyzkoušejí lanový park. Tento tábor
proběhne v termínu 6.–13. 8.
Nejvíce dobrodružné povahy se budou moci opět přidat na již čtvrtý ročník horolezecké expedice po skalních
ferratách. Jedeme auty a spát budeme
v kempech. Vítáni jsou děti i rodiče.
Tábor je v termínu 14.–19. 8.
Poslední prázdninovou akcí je oblíbený putovní tábor. Tentokráte zamíří-

me do národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Zde nás čeká především
turistika, naučné stezky i hřebenovky.
Chybět nebude samozřejmě odpočinek
a zábava v podobě lanového parku
nebo bobové dráhy. Putovní tábor proběhne v termínu 20.–27. 8.
Informace k táborům naleznete na
našich stránkách WWW.UPIRCI.CZ
a v kalendáři akcí.
Na všechny se moc těšíme! n
Jiří Kloubec, vedoucí

KLUB SENIORŮ

Přípravy na výstavu jsou v plném proudu

FOTO: RED

D

ámy z Klubu seniorů
rozhodně nezahálejí
a velmi důkladně
se připravují na výstavu
Šikovné ruce našich seniorů,
jehož 22. ročník proběhne
v Lysé nad Labem.
Tato výstava, které se místní seniorky účastní minimálně podesáté, letos proběhne
v termínu 16. až 19. června
2022. „Nejdůležitější je pro
nás pátek 17. června, kdy
bude vyhlašování, a věřím, že
některá z našich prací získá
ocenění,“ upřesňuje paní
Eva Králová. Ruční práce je
pravidelnou aktivitou, kterou
klub seniorů pořádá každou
středu vždy od 14 do
16 hodin.

Výstava rukodělných prací ze soutěže Šikovné ruce
našich seniorů proběhne 16.–19. 6. 2022

Tentokrát se dámy
soustředí na jemnou práci
výroby kraslic, háčkování
a nové techniky quillingu
a živě si u toho vyprávějí, klu-

bovnou se nese veselý smích
a dobrá nálada. Práce je to
opravdu pečlivá, což ilustrují
krásně vyšívané ubrusy paní
Evy Hlaváčkové, paličkované
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ornamenty paní Králové,
obrázky vyrobené právě technikou quilling nebo nádherné papírové květy, které zdobí
klubovnu. „Jen nás trochu
mrzí, že je nás v klubu málo
a že o tuto činnost nemají
ostatní zájem,“ komentuje
pocovidovou situaci, kdy
odešli čtyři členové, paní
Marta Štrosová. Avšak na
tvořivosti a zručnosti našich
seniorek to nic neubírá,
jsou to milé dámy, které za
veselého povídání tvoří velmi
propracované výrobky. Podpořte je tedy svou návštěvou
na výstavě v Lysé nad Labem,
bližší informace najdete na
webových stránkách https://
www.vll.cz/senior. n red

AKTIVITY NAŠICH ČLENŮ
REPREZENTUJÍCÍCH MÍSTNÍ
SOKOL A NAŠE MĚSTO
PO CELÉ ČR V RÁMCI
VŠESTRANNOSTI A ŠPLHU
JSOU VSKUTKU ČINORODÉ.
JISTĚ NEJVÝZNAMNĚJŠÍ
AKCÍ TOHOTO ROKU BYLO
MISTROVSTVÍ ČR VE ŠPLHU
NA LANĚ NAHRAZENÉ ZA
ROK 2021.

K

vůli pandemii jsme skoro dva
roky čekali na vyvrcholení
tohoto sportu na české scéně.
Ale čekání se vyplatilo, i přes zrušení
MČR 2020 jsme se nakonec dočkali
odloženého termínu MČR 2021, který
připadl na 12. 2. 2022. Dokonce se
přesunulo z Galerie Harfa do Sokola
Brno I, kam jsme vyrazili v závodní
čtveřici: Jana Hurdálková, Jana Kiselicová, Martin Vacek a Karel Janda. Jako
psychická podpora nás doprovázela
i naše šplhounka Ája Vídeňská, která
se budoucích závodů jistě zúčastní na
postu závodnice.
Závod byl velice napínavý, plný
vyrovnaných výkonů a díky skvělé
přípravě většiny z nás jsme získali
hned tři cenné kovy za Sokol Libčice.
Martin Vacek, reprezentující město
Libčice a naši sokolskou jednotu, si
neskutečným výkonem zajistil s přehledem stříbro, a to dokonce v osobním rekordu 5,52 s. Tento čas posunul
Martina na historicky třetího nejrychlejšího muže na osmimetrovém laně.
Martin po dvou kolech mistrovství
významně vedl, bohužel však nestačil
na místní brněnskou hvězdu Matěje
Cígla, kterému se od 3. kola začalo
dařit. V budoucnu se ještě můžeme
těšit na velké bitvy mezi Brnem a Libčicemi.
Jako další a poslední reprezentant
Libčic v mužské kategorii jsem skončil
na 6. místě, hned za reprezentantem

FOTO: KAREL JANDA

ČAS LETÍ JAKO VODA A ZA CHVÍLI
TU MÁME LÉTO! MÁTE-LI DOMA
DÍTĚ ŠKOLOU POVINNÉ, NEVÁHEJTE
A VČAS VYUŽIJTE VOLNÉ KAPACITY
NAŠICH TÁBORŮ.

FOTO: JIŘÍ KLOUBEC

PŘÁTELÉ PŘÍRODY UPÍRCI

Tři nejrychlejší ženy

z Francie, kterému ale závod stejně jako
mě, i přes značné úsilí, nevyšel podle
představ.
Zato v ženské kategorii proběhla
pěkná mela a libčická Jana Kiselicová,
i přes slabší přípravu, nakonec uzmula
bronz a svými vyrovnanými pokusy
šokovala závodní pole. Doufám, že
k sezoně 2022 přistoupí zodpovědněji
a bude se prát o příčky nejvyšší ve
všech závodech a s lepší formou. Před
Janču K. se dostala její týmová kolegyně Jana Hurdálková, která stejně
jako její přítel Martin Vacek na vrchol
sezony tvrdě dřela a nestačila jen na
jednu závodníci ze Sokola Brno I.
Z Brna si odvezla krásnou stříbrnou

Martin Vacek, reprezentující
město Libčice a naši
sokolskou jednotu, si
neskutečným výkonem zajistil
s přehledem stříbro, a to
dokonce v osobním rekordu
5,52 s. Tento čas posunul
Martina na historicky třetího
nejrychlejšího muže na
osmimetrovém laně.

medaili. Tím skončilo MČR 2021
a my se již těšíme na další mistrovství,
které je plánováno na prosinec tohoto
roku.
Více info nejen o tomto závodě
najdete na stránkách www.svetsplhu.
cz. Všem svěřencům velice děkuji za
příkladnou reprezentaci nejen na MČR
ve šplhu na laně, ale také za vynikající
tréninky a za skvělé zážitky i mimo
sportovní pole.
Dále bych rád zmínil naši mravenčí
práci ve snaze vést mládež a dospělé ke zdravému cvičení, především
v oblasti sportovní gymnastiky, šplhu,
okrajově pak i v atletice a plavání. To
vše do všestrannosti patří a k tomu
také potřebujeme aktuální poznatky,
abychom byli schopni trénovat naše
svěřence dle platných stanov a metod,
které nám pomáhají k efektivnějšímu
vedení tréninku a rychlejšímu růstu
dovedností potřebných k závodění na
krajské a republikové úrovni. Proto se
naši cvičitelé a trenéři pravidelně školí
a dále vzdělávají.
Tento fakt platil i za koronavirové
krize, kdy jsem osobně absolvoval kurz
instruktora gymnastiky II. třídy, který
se protáhl kvůli covidu na celý rok.
Původně ho měla se mnou absolvovat
ještě naše cvičitelka Irča Rajnyšová,
která je nedílnou součástí naší cvičitelské základny a přináší dětem do
hodin vytrvalou motivaci. Ta však kvůli
těhotenství byla nucena kurz přerušit.
Zvládla celou teoretickou část, která
se odehrála formou prezentací online.
Kurz se věnoval všem oblastem gymnastiky (nejen sportovní) a příjemně
mě překvapila obsáhlá praktická část,
která mě opravdu posunula. Sice jsem
musel kvůli praktické výuce jezdit jak
vzteklej (Vršovice, 4x Tyršův dům, 2x
Brno, 2x Dobřichovice), ale rozhodně
to stálo za to!
Všem našim členům děkuji za spolupráci a cvičencům za vytrvalost, odhodlání a reprezentaci naší jednoty. n
Karel Janda,
náčelník odboru všestrannosti mužů

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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