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Velkoobjemové
kontejnery

Poplatek za komunální odpad
a poplatek za psa je nutné uhradit
do 31. května 2021. Preferujeme
bezhotovostní platbu, děkujeme.
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Do prostoru knihovny vstupujte
jednotlivě a dodržujte platná
protiepidemiologická opatření.
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Vyhlídka nad městem
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Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v lichý týden.

O projektu design–build
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Termín mobilního svozu
nebezpečného odpadu
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SOBOTA 15. 5. 8.00–12.00
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PONDĚLÍ 10. 5., 24. 5., 7. 6.

DEN VÍTĚZSTVÍ

ÚTERÝ 22. 6.

Představitelé města uctí památku
padlých a umučených během druhé
světové války v pátek 7. května ve
14 hodin u pomníku na náměstí
Svobody.

n Letky


n

n

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zveme všechny občany na 17. jednání zastupitelstva města, které se
koná 5. května od 18 hodin v sokolovně. Sledujte web města, pokud by
došlo ke změně. Účast veřejnosti je
možná při dodržení platných protiepidemiologických opatření.
Z důvodů epidemické situace
byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. 5. 2021
Elektronický sčítací formulář
naleznete na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci Sčítání21.
Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5.
vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři.
V případě potřeby se můžete obrátit
na infolinku 253 253 683, napsat
dotaz na e-mail dotazy@scitani.cz.
Vyplněné formuláře bude možné
zdarma odeslat v odpovědní obálce
prostřednictvím schránek
České pošty.

Studánkám
Saharou u č. p. 705
K
 ralupská
T
 ržní / Nerudova
L etecké náměstí

Termíny svozu
bioodpadu

ZNOVUOTEVŘENÁ
MĚSTSKÁ
KNIHOVNA
Knihy lze půjčovat a vracet.
Čtenáři jsou vítáni v pondělí
8.00–11.30 a 12.30–17.00 hodin
i ve středu 8.00–11.30
a 12.30–18.00 hodin.

Květen, lásky čas

z obsahu
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Jízdní řád je platný do 30. září 2021.

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

Krátce MŠ a ZŠ

str. 12

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

Nové knihy

str. 12

Pravidla přednosti
vozidel IZS
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NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ

Letní tábory Lagunino

str. 13

Letní kino Libčice
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Metal Clean, s. r. o.,
přijme pro svou provozovnu
v Libčicích nad Vltavou

Tenis

str. 15

OBSLUHU
PYROLÝZNÍ PECE
Budete dělat špinavou práci
pro velké mezinárodní firmy.
Zabýváme se čištěním pochozích
roštů a přípravků v lakovnách.
Jednosměnný provoz,
krátký/dlouhý týden.
Nástup možný ihned
nebo dle dohody.
Bližší informace získáte:
T: 602 167 788

obvykle širokou shodu na financování
většiny investičních záměrů, které
předložila rada města na březnovém
zastupitelstvu.
Nelze opomenout, že květen je také
měsícem vzpomínky na konec druhé
světové války. I v květnových dnech
roku 1945 uhasínaly životy a krutost
války si vybírala svou daň do posledních okamžiků. Uctění památky obětí
války proběhne tradičně u pomníku
na náměstí Svobody. n
Vít Penížek, místostarosta
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Květen, měsíc plně probuzeného jara
a života všude kolem nás. Po dlouhé
zimě jsou konečně uklizeny a zameteny ulice. Město je čistší i díky práci
dobrovolníků, kteří se i letos zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko
a posbírali hromady odpadků, které
skončily na skládce. Za to jim patří
dík. Škoda jen, že z důvodu platných
protiepidemiologických opatření
nebylo možné se po úklidu společně
potkat na náplavce, tak jak tomu
bývalo dříve.
Životem neoplývá jen příroda, ale
čilý ruch se odehrává i na úřadě. S cílem zvýšit atraktivitu našeho města
pro místní i přespolní vzniká ve spolupráci s Fakultou architektury Českého
vysokého učení v Praze studentský
projekt design–build, o kterém se
dočtete uvnitř novin. Také už začala
obnova stezky v Letkách vedoucí přes
moráňské skály. Zásadním počinem
na poli architektury a budování občanské vybavenosti města je finalizace
architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Už je jasné,
jak bude vypadat nový městský dům,
adaptace radnice a transformace
prostoru náměstí. Avšak na detailní
představení vítězného návrhu si musíte počkat do červnového čísla.
Dobrou zprávou je, že se napříč politickým spektrem podařilo najít ne-

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

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

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Květnové číslo vyšlo 29. dubna 2021

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 17. května 2021,
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Body z jednání rady města
RADA MĚSTA 24. 3.
Určuje termíny jednání, a to 7. 4.
a 21. 4. 2021. Návrh termínu jednaní
ZM je 5. 5. 2021. RM požádá zastupitele o vyjádření.
n

Shledala činnost Linky bezpečí jako
prospěšnou a souhlasí s poskytnutím finanční podpory 10 tisíc korun na provoz.
n

n Souhlasí s udělením cen v soutěži
Rozkvetlé Libčice.
n Projednala požadavek ZM na řešení
provozu Centra Malina a pozvala zástupce spolku na jednání RM 7. dubna 2021.

Schvaluje účetní závěrku ZŠ Libčice
nad Vltavou a souhlasí s rozdělením
kladného hospodářského výsledku následovně: fond rezervní 62 tisíc korun
a fond odměn 249 tisíc korun.
n

n Schvaluje účetní závěrku MŠ Libčice
nad Vltavou a souhlasí s rozdělením
kladného hospodářského výsledku následovně: fond rezervní 176 tisíc korun
a fond odměn 120 tisíc korun.

Schvaluje účetní závěrku ZUŠ Libčice
nad Vltavou a souhlasí s rozdělením
kladného hospodářského výsledku
následovně: fond rezervní 9 tisíc korun
a fond odměn 33 tisíc korun.

n

n Projednala dopis pana Vyhlídky ve
věci podpory monitoringu ovzduší
v Libčicích a pozvala ho na jednání RM
dne 21. dubna 2021.

Seznámila se s návrhem ředitele ZŠ
Libčice nad Vltavou na změnu názvu
školy na Základní škola Karla Hašlera
Libčice nad Vltavou. Tento návrh bude
předložen školské radě a poté ZM.

Souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy do konce června.

Seznámila se s výsledkem auditu ZŠ
a souhlasí s návrhem opatření.

n

n

n

Zápisy z jednání rady města
jsou dostupné na webu města.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Porota rozhodla o vítězném návrhu

RADA MĚSTA 7. 4.

ARCHITEKTI PO DVOU
MĚSÍCÍCH PRÁCE PŘEDLOŽILI
SVÉ NÁVRHY POROTĚ.
TA TO OPĚT NEMĚLA
JEDNODUCHÉ. VŠECHNY
BYLY VELMI KVALITNÍ. DO
UŽŠÍHO VÝBĚRU POSTOUPILY
VARIANTY ČÍSLO 3 A 4.
ROZHODOVÁNÍ BYLO
OPRAVDU NAPÍNAVÉ.

Určuje termíny jednání, a to 21. 4.
a 12. 5. 2021.
n

n Zástupci Centra Malina přednesli
problematiku provozu centra ve věci
financování včetně upozornění, že
jednou z nákladových položek je tržní
pronájem tělocvičny Sokola Libčice.
RM vzala na vědomí problematiku
financování Centra Malina a bude se
jím zabývat na příštím jednání.
n Souhlasí s prodloužením ubytovací
smlouvy do konce června.

A

n Doporučuje ZM souhlasit se záměrem
odprodeje části pozemku v katastru
Letky o výměře cca 227 m2 za cenu
200 korun za m2 na základě žádosti
o narovnání majetkoprávních poměrů.

Bere na vědomí změnu nájemce
nebytových prostor Hřbitovní 735 – výrobna knedlíků. n red
n

ÚDRŽBA MĚSTA

Pokácený strom

ČASTÉ ŽÁDOSTI OD OBČANŮ
Většina zaslaných žádostí pochází od
občanů. Jedná se převážně o stromy, které
má žadatel na vlastním pozemku, a týká
se nevhodných druhů, většinou smrků,
které byly nešikovně zasazeny v blízkosti
domu. Obvykle se z hezkého stromku stal
vysoký strom patřící do lesa.
VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTI
Ještě před rokem 2008, kdy udeřil
orkán Kyril, jsme kácení moc nepod-

porovali. Důvod zastínění nebyl tak
pádný a šlo hlavně o ochranu přírody.
Avšak po masivních vývratech především smrků u domů a komunikací se
ukázalo, že hledisko ochrany majetku
a především zdraví a životů občanů je
neopomenutelné a nadřazené ochraně
přírody. Proto je žádostem zpravidla
vyhověno a náhradní výsadbu provedou občané na svém pozemku, pokud
mají vhodné místo.
NEČEKANÝ PROTEST
Doposud jsme nezaznamenali jediný
protest veřejnosti proti kácení vzrostlých stromů a úbytku zeleně ve městě.
Překvapením proto byla emotivní
reakce některých občanů na sociálních
sítích, kteří se ohradili proti pokácení
ořešáku menšího vzrůstu v ulici U Přívozu. Tento strom pocházel z náletu,
byl vrostlý do kanalizační šachty, stál
na místě dopravního prostoru, kde mají
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FOTO: ROMAN DĚDIČ

K

e kácení dřevin rostoucích mimo
les s obvodem kmene větším než
80 cm a ve výšce 130 cm nad
zemí je třeba povolení. To vydává Městský úřad Libčice nad Vltavou jako orgán
ochrany přírody v přenesené působnosti. Povolení je vydáno pouze na základě
pádných důvodů a správní orgán může
žadateli nařídit náhradní výsadbu jako
kompenzaci úbytku zeleně.

Strom vrostlý do kanalizační šachty bylo
nutné pokácet.

být parkovací místa, a ne na plochách
veřejné zeleně.
Kácení tohoto náletu bylo městu
povoleno z opodstatněných důvodů.
Náhradní výsadba třech stromů bude
poblíž původního stanoviště na ploše
určené pro zeleň. n
Roman Dědič, tajemník města

rchitektonická soutěž představuje specifickou formu veřejné
zakázky. „V západní Evropě je
to běžný postup, avšak v ČR byl dlouho
opomíjen. Jedná se o transparentní
a zodpovědný způsob výběru, kdy odborná a nezávislá porota pozorně posuzuje klady a zápory soutěžních návrhů.
Rozhodnutí vzniká v důkladné diskusi
a každý plní svou úlohu. Zástupci
města vysvětlují záměr a požadavky
na návrh a odborníci vysvětlují, jak na
zadání a požadavky jednotlivé návrhy
reagují a jaké mají výhody a nevýhody,“ vysvětluje přednosti soutěže Igor
Kovačevič.
Může se zdát, že jde o finančně
náročný a zdlouhavý proces volby
vhodného řešení. Opak je pravdou. Za
investované peníze získá naše město
novou hodnotu, protože pečlivý výběr
z více návrhů prověří různé možnosti
řešení uvažované stavby a veřejného
prostoru. Nezapomínejme, že plánovaná investice má dlouhodobý dosah
a zásadně ovlivní centrální prostor
našeho města.

NENÁSILNÉ VČLENĚNÍ
Z pěti předložených návrhů se vcelku rychle vykrystalizovaly dva. Jejich
společným znakem byl příklon k tradičnosti a vazba na stávající zástavbu.
Předseda poroty architekt Ján Stempel
k tomu řekl: „Mám rád, když mi to
dává smysl a vidím tu logickou vazbu
a nemusím se ptát proč.“ První setkání
poroty zakončil Igor Kovačevič slovy:

VIZUALIZACE: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI S.R.O.
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V dalším čísle novin vám detailně představíme vítězný návrh.

„Váš problém je v tom, že jste obdrželi
moc skvělé nápady, proto se nemůžete rozhodnout.“ Jednání tedy bylo
odloženo o týden, aby si porotci mohli
svou volbu důkladně rozmyslet a sepsat
klady a zápory jednotlivých návrhů.
VÍTĚZNÁ VARIANTA
Po týdenním rozmýšlení a řádném
prozkoumání návrhů se porota s většinou čtyř hlasů shodla na návrhu číslo 4,
jehož autorem je ateliér EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o. Toto jsou
argumenty porotců:
Předseda poroty architekt Ján Stempel:

„Při zadání veřejné stavby je architektonická soutěž dle mého názoru nejtransparentnější cestou k zaručeně kvalitnímu
výsledku. Bylo mi proto radostí přijmout
pozvání do poroty soutěže Tři v jednom
pro Libčice nad Vltavou a věřím, že se
i tady můj názor na soutěže potvrdí a setkáme se při slavnostním otevření.“ 
Nezávislá porotkyně architektka
Lenka Křemenová:

„Na vítězném návrhu si cením velkorysého řešení sálu na celou hloubku budovy
a líbí se mi ustoupení městského domu
ve prospěch náměstí, ale volila bych zde
širší veřejný prostor na rozdíl od radnice.
Radniční věž a stísněné loubí je pro mne
architektonicky nepřesvědčivou snahou
o dominantu.“

Nezávislý porotce architekt Petr Lešek:

„Na obou návrzích je chytře zvětšeno
náměstí Libčic ustoupením čelní fasády
městského domu. Vítězný návrh je podle
mne vhodnější umístěním knihovny a případného infocentra do přízemí, protože
je možné upravit jejich velikost společně
s velikostí kavárny. V přízemí tak jsou častěji navštěvované provozy, které více oživí
předprostor městského domu. Doporučil
bych ještě zvážit větší zapojení kostela do
plochy budoucího náměstí.“
Místopředseda poroty Pavel Bartoš:

„Ukončená soutěž na novou podobu
náměstí Svobody umožní, aby naše
město získalo další funkční i estetickou
dominantu. Pro návrh 4 jsem se rozhodl
kvůli umístění sálu v patře, jeho velikosti
a logickému odvětrání do dvora. Líbí se mi
účelná vnitřní dispozice a dává mi smysl
umístění kavárny s knihovnou v přízemí.“
Závislá porotkyně Petra Pelešková:

„Návrh je sebevědomý, ego budov přesto
nepřetlačuje své sousedy. Počítá se zklidněním křižovatky, posílením veřejného
prostoru pro pěší a se změnou hlavního
směru Letecká–Chýnovská. Městský dům
má vzdušný a světlý společenský sál
a knihovnu přístupnou z ulice. Radnice
má možnost růst a zkvalitňovat služby
občanům. V dalším stupni projektu je třeba dodat důstojnost vstupu. Věžička není
nezbytná, hodiny lze na fasádu instalovat
jinak.“ n red
www.libcice.cz
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INVESTICE

Plánované investice, opravy, projekty a studie roku 2021
získá příznivější ceny. Akce navazuje na
budování páteřní komunikace z náměstí Svobody směrem Turská. Během
realizace budou položeny sítě a připraveny odbočky na obě strany.

N

avržený dokument byl projednán investiční komisí, finančním výborem a v radě města. Je
odrazem volebního programu koalice
Liběhrad a TOP 09.

STEZKA NA ÚHOLIČKY
Obnovení cesty z ulice Na Výsluní ve
směru na Úholičky. Tato stezka umožní
průchod pro pěší s návazností na
turistické cíle Stříbrník, Levý Hradec
a jiné. Cesta tu původně existovala, ale
v průběhu let zarostla. Nálety budou
odstraněny, povrch cesty se srovná tak,
aby byla průchodná. Důvodem obnovení cesty je také navázání na značené
turistické trasy. Úkol vyplývá z akčního

FOTO: REDAKCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Přístavba školy byla postavena před
40 lety a za dobu používání je tamní dlažba opotřebená a popraskaná.
Technologie pokládky dlažby odpovídala tehdejším možnostem. Dlažba ve
skladech kuchyně z 70. let minulého
století nesplňuje limity BOZP, protože
není protiskluzová. Za léta používání
klouže a hrozí nebezpečí úrazu. Kvůli
bezpečnosti pohybu dětí a personálu je
navržena oprava.
Pokračujeme ve výměně zařízení
kuchyně. Tato technika je stará 40 let
a pochází z kuchyně bývalé šroubárny.
V plánu je nákup hnětacího a šlehacího stroje s příslušenstvím a škrabka
brambor.
Další položkou jsou regály na
zboží. Dle ustanovení BOZP nesplňují
parametr únosnosti. Kuchyně bude
také vybavena novými stoly a skříní
na příslušenství zařízení. K investici
nás nutí nejenom ustanovení BOZP
a hygieny ČR, ale především fakt, že se
zde vaří čtyři stovky obědů pro školní
děti a seniory.

KANALIZACE POD HRÁDKEM
Je prioritou dokončit kanalizační síť ve
všech ulicích města. Jde o strategické
rozhodnutí města a oprávněný požadavek obyvatel. Vzhledem ke sklonovým
poměrům je nutné budovat kanalizaci
tlakovou. Po výstavbě kanalizace bude
provedeno technologické zhutnění
a následná realizace povrchu vozovky.

Moderní přístroje usnadní pracovníkům
kuchyně práci.

plánu – zlepšení průchodnosti krajinou.

STARÁ SAHARA
Tato investice je velmi potřebná kvůli
způsobu provedení splaškové a dešťové
kanalizace a neodborných zásahů
v 80. až 90. letech. Po degradaci armatur a neodborných propojení se udělá
rekonstrukce a důsledné oddělení obou
kanalizací.
KOLONIE
Místní komunikace je součástí postupné revitalizace prostoru bývalé kolonie.
Rekonstrukci ulice předcházela oprava
části hlavního řadu splaškové kanalizace a nyní je třeba vytvořit standardní
povrch vozovky včetně úpravy parkoviště a kontejnerového stání. Parkovací
stání je využitelné i pro návštěvníky
zdravotního střediska.

OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
Při provádění kamerových průzkumů
v oblasti sídliště Stará Sahara došlo
i k prohlídce odtokové větve dešťové
kanalizace v ulici Křivá až po napojení
do ulice Chýnovská.
Průzkum ukázal rozpadlou část původního padesát let starého betonového potrubí. Havarijní oprava proběhne
v úseku mezi ulicemi Pod Kameníčkem – Chýnovská. Tato investice má
úzkou souvislost s opravou a oddělením dešťové a splaškové kanalizace na
sídlišti.

KOTELNA ZŠ
Škola má v provozu plynovou kotelnu
z počátku devadesátých let. Kotle jsou
již za limitem technické životnosti a náhradní díly se již neprodávají. Kotelna
bude osazena novými kondenzačními
kotli včetně souvisejících armatur a řídícího systému.

ZASÍŤOVÁNÍ
MĚSTSKÉHO POZEMKU
Městský pozemek 1156/6 nad koupalištěm je strategickou investicí. V této
lokalitě bude pozemky zasíťovávat skupina podnikatelů a město spoluprací

OPRAVA STŘECHY GARÁŽE
Stávající střecha společné garáže pochází z 80. let a technologicky té době
odpovídá. Krytina bude nahrazena
modifikovanými pásy. V minulosti byly
prováděny pouze lokální opravy.
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Investiční akce


Rozpočtová cena
tis. Kč s DPH

Oprava podlahy ZŠ – chodba
před kabinety přístavba 1. patro
90
Výměna dlažby ZŠ –
sklady kuchyně
100
Nákup vybavení kuchyně
ZŠ – stroje, regály stoly atd.
600
Obnovení cesty z ulice
Na Výsluní směr Úholičky
400
Havarijní oprava části
dešťové kanalizace v ulici Křivá
600
Zasíťování městského pozemku
nad koupalištěm (PD a provedení) 500
Tlaková kanalizace
Pod Hrádkem
900
Oprava komunikace
Pod Hrádkem
1 100
Oprava kanalizace a řádné
napojení Stará Sahara
4 400
Oprava komunikace před č. 411
včetně parkoviště a točny,
úprava kontejnerového stání
2 300
Havarijní oprava kotelny ZŠ
a výměna kotlů
700
Oprava střechy společné garáže 
200
Celkem 

11 890 000

Další položku výdajů města tvoří
zpracování studií, příprava projektů
a projektové dokumentace.
SPORTOVNÍ HALA
Vybudování sportovní haly je dáno
strategií rozvoje města. Předpokládáme
následující kroky: 1. převod pozemků
TJ Sokol do majetku města, 2. zpra
cování projektové dokumentace,
3. stavební povolení, 4. získání dotace
a 5. realizace. Cena projektové dokumentace vyplývá z procentuální částky
za celkový objem investice a bude
vysoutěžena.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
S ohledem na demografický vývoj
a odhad nárůstu počtu obyvatel
v souvislosti s bytovou výstavbou bude
zpracována studie, která naznačí směr

přizpůsobit jej modernímu využití
veřejného prostoru. Plánujeme nové
dětské hřiště, dendrologické úpravy
a obnovu parkových cest.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Kapacita školy se naplňuje, a proto je
nutné družinu přesunout mimo hlavní
budovu. Zpracování projektové dokumentace je v běhu a řeší dislokaci čtyř
tříd družiny a rozšíření školní jídelny.

FOTO: REDAKCE

BŘEZNOVÉ ZASTUPITELSTVO SE ZABÝVALO
NÁVRHEM INVESTIC PRO LETOŠNÍ ROK.
SKLADBA INVESTIC ODPOVÍDÁ DOPORUČENÍM
STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA.

Letos vznikne studie na obnovu parku.

dalšího rozvoje mateřského školství.
Studii poptáme variantně: 1. možnosti
výstavby dalších kapacit v areálu MŠ,
2. možnost využití poloviny areálu
Ludvík nebo 3. stavba nové budovy.
LIBČICKÁ NÁPLAVKA
Revitalizace prostoru náplavky stagnuje. Je potřebné prostor náplavky
poskytnout k efektivnímu využití veřejností. Bude vyhlášena architektonická
soutěž na její revitalizaci.
PARKOVÁNÍ
Ulice U Krytu je součástí komplexu
ulic kolem náměstí Svobody. Ulice
poskytuje svými parametry možnost
parkování vozidel pro potřeby koupaliště i pro potřeby budoucí sportovní
haly. Z hlediska dopravního inženýrství je nutné provést technické úpravy. Předmětem studie bude navržení
organizace parkování, řešení dopravy
v lokalitě a řešení chodníků.
PARK VEDLE ZUŠ
Tento park měl původně kvalitní
zahradní architekturu. Dnes je nutné

KANALIZACE HAŠLEROVA
Lokalita ulice Hašlerova je poslední
částí města, kde není vybudovaná technická infrastruktura (voda, kanalizace,
plyn). Nyní je zpracovávána projektová
dokumentace, protože usilujeme o zvýšení standardu bydlení.
Projekty a studie


Odhad ceny
tis. Kč s DPH

Stavební dokumentace
sportovní hala města
Studie a projektová
dokumentace MŠ
Revitalizace náplavky 
Rozšíření, oprava a organizace
parkování ulice U Krytu
Studie a PD revitalizace
parku vedle ZUŠ
PD pro čp. 54
PD voda, kanalizace
a plyn ulice Hašlerova
ZŠ úprava kotelny
a návrh výměny kotlů
Spolupráce s FA ČVUT
Celkem

4 400
150
400
200
200
500
200
100
300
6 450

Akce zasíťování pozemku města nad
koupalištěm, projektová dokumentace
(PD) pro čp. 54 a PD zasíťování Hašlerovy ulice budou ještě předmětem
jednání květnového zastupitelstva.
Usilujeme o plynulý rozvoj města, což
umožňuje finanční rezerva z minulých let. n
Pavel Bartoš, starosta města
Jaroslav Čermák, správa majetku města
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Vzniká vyhlídkový komplex do krajiny

V

roce 2019 společnost Skanska
dala impulz ke stavbě stožáru
s vyhlídkou v území budoucí
bytové výstavby. Stožár od ateliéru Hlaváček–Čeněk jako iniciační bod získal
čestné uznání Grand Prix Architektů
– Národní ceny za architekturu 2020
a zvláštní cenu v soutěži Stavba roku
Středočeského kraje 2019.
Původním záměrem byl rekreační
objekt na libčické náplavce. Z toho
bohužel sešlo, protože státní podnik
Povodí Vltavy zcela vylučuje stavbu
většího objektu v prostoru aktivní
povodňové zóny. Proto byla vytipována
dvě náhradní témata, která se prověřila studentskými návrhy při zahájení
semestru.
VYHLÍDKA DO KRAJINY
Studenti navrhli objekty vyhlídky do
krajiny v oblasti severozápadně od

Schéma
rozmístění
posedů
a výhledy
do krajiny
VIZUALIZACE: ATELIÉR HLAVÁČEK–ČENĚK

STUDENTI FAKULTY
ARCHITEKTURY ČVUT V PRAZE
Z ATELIÉRU HLAVÁČEK–ČENĚK
POSTAVÍ V LOKALITĚ NAD
MĚSTEM VYHLÍDKOVÝ OBJEKT.
JEDNÁ SE O DRUHÝ POČIN
TOHOTO DRUHU V LIBČICÍCH.

Rozmístění třech posedů, které připomínají tradiční myslivecké stavby.

města. Ve třech odkalovacích jezerech
se zde v minulosti likvidovaly odpadní
látky ze šroubárny. V současnosti je
první jezero zavezeno a vytváří podobu
plochého kopce, ze kterého se otevírají
zajímavé výhledy na České středohoří a za dobré viditelnosti dohlédnete
Krušné hory i Krkonoše. V navážce
se nachází izolační vrstva tvořená jíly
a fólií, čímž uzavírá její obsah proti vnějším vlivům. I přes negativně
vnímanou průmyslovou historii místa
jsme přesvědčeni, že ji lze přetavit v zajímavé zastavení v krajině. V prostoru
se nachází síť stezek a pěších cest, které
lze napojit na žlutou turistickou značku
k jihu a severně směr Dolany.

Sochařské tvarování s křehkou podnoží a dřevěným letícím geometrickým
tvarem navozuje pocit, že se vznášíte
nad krajinou. Studenti navrhli válcovitý
posed „silo“ pro individuality a páry,
kostkovité „křeslo“ přístupné také
dětem a starším lidem a kvádrovitou
„lavičku“ pro skupiny přátel. Nové prvky nahradí skutečný myslivecký posed,
který jejich vznik inspiroval. Z každého
posedu můžete vyhlížet do různých
segmentů krajiny. Nerušený rozhled do
zvlněné krajiny tak vytváří zajímavost
Libčic, která se stane lákadlem pro
návštěvníky. n

ŠATNY NA PLOVÁRNĚ
Druhým nabízeným řešením byla novostavba venkovních šaten na libčické
plovárně. Zde se nachází dosluhující
objekt. V následném procesu si studenti sami zvolili vítězný návrh, na němž
nyní společně pracují. Pochopitelně je
důležitý studentský konsenzus, protože
skupina se musí nad návrhem semknout
a dál na něm pracovat jako tým.
VÍTĚZNÉ POSEDY
Nakonec zvítězily tři posedy. Jedná se
o vyhlídkové plošiny, které připomínají
tradiční myslivecké stavby v krajině.
Odlišují se však kultivovaným detailem,
kvalitním a trvanlivým materiálem.

Jiří Opočenský, městský architekt

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

B

607 016 620, 777 962 443
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V minulosti spolupracoval Ústav
navrhování II mimo jiné se Správou
Krkonošského národního parku, pro
kterou postavil do Krkonoš pět lávek
a šest útulen, nebo s městskou částí
Praha 6. n
Jiří Opočenský, městský architekt
Kateřina Rottová,
Ústav navrhování II, FA ČVUT

I letos se uklízelo jednotlivě

Ve Staré cihelně 731
252 66 Libčice nad Vltavou

www.zahradnictvikvepo.cz
Po dobu mimořádných opatření proti
šíření koronaviru vám objednané zboží
ponahlo.michal@centrum.cz
dovezeme na adresu zdarma. Na přání
osázíme vaše truhlíky a zahradní nádoby. f: zahradnictvikvepo

Stožár se dočkal několika ocenění.

UKLIĎME ČESKO

INZERCE

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

Ateliér Dalibora Hlaváčka a Martina
Čeňka je součástí Ústavu navrhování II
FA ČVUT, jehož zaměřením je výuka udržitelné architektury a tzv. design–build
projekty. Výuka formou „navrhni a postav“ umožňuje studentům stavbu nejen
vymyslet a nakreslit, ale také vlastníma
rukama realizovat. Na FA ČVUT se zpravidla jedná o zadání na jeden semestr,
výsledkem je drobný objekt, jehož
design se vybírá z individuálních návrhů
všech studentů. Dopracování a realizace
je pak týmovou prací. Studenti si kromě
návrhu a stavby vyzkoušejí jednání
s investorem, specialisty, dodavateli
a také prezentaci projektu. Mimo jiné
řeší ekonomické aspekty realizace. Na
projektech se finančně podílejí partneři projektů, obce, státní správa nebo
soukromé objekty, financování probíhá
i formou grantů ČVUT.
Studenti dotují výsledek svou prací,
nadšením a talentem zdarma. Pořizovatel tak za své peníze získává vyšší
hodnotu, než kdyby obdobnou akci
realizoval standardně.
Pedagogický smysl design–build
projektů spočívá v tom, že si studenti
osahají velmi konkrétně celý proces od
návrhu k realizaci. Poučí se z vlastních
chyb a přiblíží se významně skutečnému navrhování a stavění, které je čeká
v jejich praxi.

FOTO: DAVID LANDGRAF

O projektu
design–build

ROZVOJ MĚSTA

řezen nás přikoval
k Libčicím. Dle platného nařízení jsme mohli
volně korzovat jen na území
obce. A to striktně individuálně.
Nárůst počtu chodců, běžců
a místních výletníků se projevil
větším množstvím odhozených
odpadků. A tak se plánovaný
úklid hodil. Občané mající na
zřeteli ochranu přírody a blízký
vztah ke svému okolí se vypravili uklidit naše město. Uklízelo se
potichu, jednotlivě a intenzivně.

Velké poděkování náleží všem,
kdo jste nelitovali času a námahy a poslední březnovou sobotu
uklízeli.
Vedle toho je třeba apelovat
na ostatní, kteří si našeho společného prostředí neváží a zcela
bezohledně odhazují odpadky.
Stálým nešvarem je zbavování se
odpadu v lese a v přírodě. Opět
jsme z lesa vykutáleli množství
pneumatik a domovního odpadu, skla, stavebního odpadu,
plastů. Nedělejte to! n red

FOTO: REDAKCE
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Pracovníci města svážejí nasbíraný odpad.
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HLAS ZASTUPITELE

HISTORIE 11

PETRA PELEŠKOVÁ A ROMAN ŠEBL ZA LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

Zastupitelstvo
nemusí být kolbištěm

Střípky z května 1945

R

ealita je v Libčicích mnohdy
zcela opačná. Pak slýcháme
výtky, že se při jednání zastupitelstva pořád jen hádáme. Ale spor není
cílem. Přesto je občas prostředkem, jak
se dobrat kvalitnějšího nebo právně
čistšího řešení.
Chceme vám nastínit, jak je možné
v budoucnu těmto sporům předcházet.
Aby návštěva jednání zastupitelstva
byla pro posluchače informačně i společensky přínosná. Aby neodcházel
otráven negativní energií proudící
sálem.
VZÁJEMNÝ RESPEKT
A SDÍLENÍ INFORMACÍ
Základ kvalitní spolupráce v zastupitelstvu je ve vzájemném respektu a otevřenosti ve sdílení informací. Příkladem
přijetí těchto principů může být příprava investičních záměrů či zpracování
projektů.
Je bezesporu v zájmu našeho města
využít veškerý odborný potenciál,
který je v rámci skupiny zastupitelů ale
i veřejnosti k dispozici. To znamená
přípravu investic již ve fázi prvotních
představ se všemi široce probrat. To by
mělo být zájmem a povinností vedení
města. Tím se totiž otupí hrany názorových rozdílů a zvýší pravděpodobnost
všeobecného přijetí záměrů širší veřejností. Navíc se včas nejspíš podchytí
i možné nedostatky. Profitovat tím
bude jednoznačně občan i město.
PROJEKTY AVIZOVAT
A ZVEŘEJŇOVAT
Všechny projekty, které se budou připravovat, musí být avizovány předem.

4 cesty,

jak zlepšit fungování
zastupitelstva:

1.

intenzivní komunikace
a tok informací mezi vedením
města a zastupiteli

2.
3.
4.

aktivní komunikace
s občany
zveřejňování projektů
a ročních plánů realizací
v nímat oponenty jako
partnery a jejich
připomínky jako impulzy,
nikoliv jako kritiku

Zveřejněny budou všechny projektové
dokumentace. Výběrová řízení budou
vyhlašována v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek s důrazem na transparentnost, aby se mohl
přihlásit širší okruh uchazečů. Cílem
je samozřejmě získat kvalitní doda
vatele.
Informovanost je nutná i ve zveřejňování materiálů, které připravuje
městský úřad pro jednání zastupitelstva. Nejvhodnější bude zpřístupnit
je přímo na městském webu ve složce
zastupitelstva města. Seznámit se s nimi
pak budou moci všichni občané, nikoliv jen členové zastupitelstva. Podklady
pro jednání zastupitelů nepovažujeme
za materiál tajný, protože na jeho základě se rozhoduje o veřejných finančních
prostředcích.
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TRANSPARENTNOST
A PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
To není jediný krok, který je nutné
udělat na cestě ke zvýšení transparentnosti samosprávy v Libčicích. Velmi
důležité je každý rok sestavit a zveřejnit
přehledný plán investic, které budou
kompletně připravené a bude tak jistota
jejich realizace. Dosavadní soupis záměrů uvedených v městském rozpočtu
není dostatečně komplexní. Projekty
k záměrům veřejné zatím nejsou.
Pro aktivní zapojení občanů do
rozhodování města chceme rovněž
prosazovat zavedení tzv. klikacího rozpočtu. Ten občanům umožní průběžně
sledovat čerpání i plnění jednotlivých
kapitol městského rozpočtu. Každý
si díky tomu může na webu města
postupným rozklikáváním ve schématu
rozpočtu zobrazovat větší podrobnosti
struktury rozpočtu. Chtěli bychom
také, aby občané mohli sami v rámci
participativní části rozpočtu navrhnout
záměry vhodné k realizaci ve veřejném
prostoru. O návrzích se bude hlasovat
veřejnou anketou. Občané tak získají
možnost rozhodnout, na co se určitá
část rozpočtu použije.
JDE TO JINAK UŽ NYNÍ
Březnové zastupitelstvo bylo důkazem,
že když nenadálá situace a srovnání sil na 7 : 7 přimějí vedení města
vyslechnout všechny opoziční připomínky, proběhne jednání zastupitelstva
najednou ve zcela odlišné kvalitě – ne
jako na kolbišti. O takovou spolupráci
máme zájem a takovou konstruktivní
spolupráci dlouhodobě nabízíme.

Petra Pelešková a Roman Šebl,
zastupitelé za Libčický občanský spolek LOS

V

e Šroubárně dali dohromady
provizorní obrněný vlak. Dva
vagony byly obloženy zevnitř
bednami se šrouby a železnými pláty.
Výzbroj tvořily dva kulomety, pušky
a několik panzerfaustů. Vlak hlídkoval
po trati do Roztok a zpět. Do velkých
akcí se vlak nedostal. Ve skutečnosti
se do opravdových bojů dostali jen ti
libčičtí občané, kteří odjeli do Prahy
na barikády. V Libčicích šlo zejména
o bezpečnost obce a lidí. Největší střet
v okolí byl v nelahozevských tunelech,
kde čeští povstalci lstí zlikvidovali skutečný obrněný vlak nacistický.
Pod vedením náčelníka Sokola Jaroslava Gruncla se ráno 5. května sešel
revoluční výbor. Před polednem se
podařilo odzbrojit hlídku dozírající na
vlaky. Doposud měli odbojáři jen pár
loveckých pušek, které si lidé schovávali celou válku. Po akci na nádraží pušek
a granátů přibylo. Projíždějící vlaky
byly zastavovány a odzbrojován doprovod. První den revoluce bylo zajato
80 vojáků, dva příslušníci SS, několik
členů hitlerjugend a kolem 20 civilistů.
Ti tudy prchali z Prahy. Všichni Němci
v obci byli zajištěni a po Libčicích byly
postaveny hlídky. Ve vile německého
ředitele Šroubárny byl polní lazaret.
S místní posádkou ve škole se jednalo o odzbrojení. Němci se stáhli do
sokolovny. V noci na 6. května 1945
povstalci odzbrojili i jednotky Na Dole.
Na přístupech k obci byly záseky.
Zapojení členů Sokola do čela dění
nebylo některým po chuti. Zřetelné je
to ze vzpomínek komunisty J. Cílka,
který o tehdejším dění v Libčicích napsal: „Již v prvních dnech květnových
byla patrna diferenciace mezi příslušníky prozápadního smýšlení a komunisticky smýšlejícími členy revolučního
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OD ZVOLENÝCH ZÁSTUPCŮ OBČANŮ SE OČEKÁVÁ,
ŽE SE BUDOU ZASAZOVAT O BLAHO OBCE. ŽE BUDOU
ZA VŠECH OKOLNOSTÍ PŘIPRAVENI HLEDAT SMÍRNÁ ŘEŠENÍ,
ABY Z VÝSLEDKU TĚŽILI VŠICHNI OBČANÉ.

PODÍVEJME SE NETRADIČNĚ
NA DROBNÉ MOMENTY
KVĚTNA 1945, O NICHŽ SE
DŘÍVE NEMLUVILO, NEBO
DOKONCE NESMĚLO MLUVIT.

Sovětští vojáci se rádi nechávali
fotografovat. Zde u Kropáčků a u Rubešů.

výboru. Bylo to patrné například při
rozdělování zbraní.“
Do Libčic dopravili 7. května z Roztok asi 450 vojáků zajatých v Praze.
Byli drženi s místními Němci ve škole.
Pamětníci udávají, že některé Němky
lidi stříhali dohola. Německý komisař Röhlich musel vynášet utopené
německé vojáky z řeky a pohřbívat je.
To se později z libčické historie někam
vytratilo.

Největší střet v okolí byl
v nelahozevských tunelech,
kde čeští povstalci lstí
zlikvidovali skutečný
obrněný vlak nacistický.
Večer 8. května došlo k jedinému vážnějšímu střetnutí. Těsně nad
silnicí v Letkách bydleli Budilovi a vše
dobře viděli: „Ve tři hodiny rána a záře.
Mysleli jsme, že hoří dům. Blízko byla
na silnici hlídána barikáda. Zbloudilá
německá kolona vystřelila světlici. Člen
hlídky Jirka Doležal se neudržel a do
Němců střelil. Ti stříleli také a Jirkovi

prostřelili plíce. Pan Novák z obecního
úřadu začal volat – nestřílet. A začal
jednat s Němci. Řekl jim, že jedou
špatně, že musejí obrátit, jet na rozcestí
a pak na Kralupy.“ Němci se otočili
a odjeli. Byl konec války.
Ráno 10. května předali Libčičtí zajaté vojenským úřadům. Místní Němci
byli přemístěni do restaurace U Suků,
kde čekali na soudní řízení. O tom,
zda a jak proběhlo a dopadlo, není nic
známo. Svědci vypovídali, že kolem
Libčic se skrývali v lese a ve skalách
stále Němci. Lidé je chytali. Střílelo
se, údajně i na okraji obce, konkrétně
v Letkách.
Dopoledne 10. května přijeli Rusové.
Jednotky. Udělali si v Chýnovském háji
zemljanky. Někteří vojáci bydleli v obci.
Celkem jich tady bylo asi 2500.
Jaké bylo soužití s ruskými vojáky?
Cituji z budilovské rodinné kroniky:
„Přijel ruský důstojník, ubytovatel, dal
k domácí krejčího. Půjčili jsme mu šicí
stroj. Pak přichází sto ruských vojáků,
mají v obci odvšivovací stanici. Je zákaz
dávat Rusům alkohol. V sokolovně
uspořádali zábavu. Byli jsme na procházce u háje, vojáci táboří, vaří si. Nás
navštěvuje Griša a jiní. Jožka, Saška,
Voloďa. Rusové vyměňují za jídlo koně,
kola, šaty, látky. Přišli k nám vojáčci,
chtěli kořalku a hned šli. Najednou
jsem zjistil, že také zmizely moje kapesní hodinky Merado...“
Po Vltavě ještě nějakou dobu připlouvaly mrtvoly Němců. Místní jeli
16. května do Prahy vítat vracejícího se
Beneše. Téhož dne byli zatčeni zdejší
kolaboranti. Oběsil se pan Dort, stavitel
a otec dvou dětí, ze strachu, že bude
souzen. V jedné rodině se vrátil syn
z koncentráku, druhý syn byl zatčen
jako kolaborující.
Na evangelickém hřbitově je hrob
ruského vojáka Dmitrijeva. Do naší
obce přišel dlouhou a nebezpečnou
cestou přes Duklu. V míru v červnu
1945 se nešťastně utopil ve Vltavě. n
Petr Schönfeld

www.libcice.cz
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Připravujeme letní
kurzy, pro žáky
budou zdarma

Mateřská škola
Školka se otevřela 12. dubna zatím
nejstarším dětem. Spolu s nimi školku
navštěvují i děti rodičů, kteří pracují
v IZS. Celkově se ve třídách sešlo
60 dětí a pravidelně se testují dvakrát
týdně. „S testy nám velmi ochotně
pomáhají rodiče, a tak pro děti není
testování stresující,“ popisuje netypickou
situaci paní ředitelka Zdeňka Frantová.

V

naší umělecké škole probíhala téměř po celý tento školní
rok online výuka, proto jsme
s radostí uvítali umožnění prezenční
výuky od 12. dubna, a to v režimu
jeden žák – jeden učitel. Doufáme,
že situace se bude vyvíjet příznivě
a v brzké době se vrátíme naplno do
prezenční výuky včetně hromadných
předmětů.

LETNÍ KURZY
Jelikož cítíme potřebu vynahradit
žákům absenci prezenční výuky, připravujeme na letní prázdniny umělecké kurzy napříč všemi obory, tzn.
hudební, taneční, výtvarné a literárně-dramatické. Náplň kurzů, termíny
a bližší informace o kurzech najdete

FOTO: VLADIMÍR KLIMENT

AKTUÁLNĚ
V květnu budeme připravovat akce
pro veřejnost, které budou, jak pevně
věřím, již v posledním měsíci školního roku povolené. První červnový
týden zasvětíme přijímacím a talentovým zkouškám. Rozpis zkoušek a podrobné informace o jejich organizaci
bude zveřejněn v polovině května na
webu školy. Ke konci června plánujeme tradiční „Zahradní slavnost“.

Zápis do školky probíhá do 12. května 2021. Vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku lze zaslat e-mailem
s elektronickým podpisem, poštou nebo
do datové schránky. Osobní podání je
možné 12. května od 12 do 16 hodin,
avšak preferujeme bezkontaktní podání
přihlášky.

Škola se konečně dočkala svých žáků.

na našem webu. Velmi příznivou
zprávou je, že tyto kurzy budou pro
žáky školy zdarma, a to díky podpoře města Libčice nad Vltavou, které
poskytne finance z fondu školského
rozvoje.
Za kolektiv zaměstnanců školy chci
poděkovat všem rodičům a žákům za
perfektní spolupráci při online výuce
a budeme se těšit na viděnou a slyšenou na akcích školy. n

Základní škola
V termínu od 1. do 30. 4. 2021 probíhal
zápis dětí do prvních tříd stejně jako loni
distanční formou. „Třídními učitelkami
nových prvňáčků budou Mgr. Kateřina
Havláková a Mgr. Monika Valentová
a škola po uvolnění restrikcí v červnu
plánuje setkání rodičů, dětí a třídních
učitelek,“ informuje František Bahenský,
ředitel školy.
Od 12. dubna došlo k částečné obnově prezenční výuky na prvním stupni
v rotačním režimu. Prezenční výuka je
podmíněna testováním 2x týdně a striktním dodržováním protiepidemických
opatření. Při hudební a tělesné výchově
jsou omezeny vybrané aktivity. n red

Vladimír Kliment, ředitel

novinky z knihovny
Katja Kettu:

Woody Allen:

Daňa Horáková:

Vlčí růže

Mimochodem

O Pavlovi

Nakladatelství: Argo 2021

Nakladatelství: Argo 2021

Nakladatelství: Torst 2020

O findiánech,
o sauně, o lásce.
Tohle vyprávění
se povedlo.

„Nejdřív mi zobala
z ruky a pak jsem zjistil,
že jsem o tu ruku přišel,“
úvodní slova autobiografie slavného režiséra,
kdo by to řekl lépe...

O režiséru
Pavlu Juráčkovi.
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LAGUNINO, Z. S.

Jak správně uhnout
NEDÁVNÝ VÝJEZD
NA POŽÁR RODINNÉHO DOMU
V ROZTOKÁCH, KTERÝ PROBÍHAL
V ČASE PODVEČERNÍ DOPRAVNÍ
ŠPIČKY, NÁM PŘIPOMNĚL,
ŽE STÁLE HODNĚ LIDÍ NEVÍ,
JAK SE SPRÁVNĚ CHOVAT, KDYŽ
NA CESTĚ POTKÁ HOUKAJÍCÍ
A BLIKAJÍCÍ VOZIDLO IZS.

V

ětšina z nás slyšela o záchranářské uličce na víceproudých
komunikacích a o problematice
parkování bez dodržení minimální třímetrové šířky vozovky. Jak se ale chovat
na okresních cestách?

PRAVIDLA PŘEDNOSTI VOZIDEL IZS
Ještě než se pustíme do výčtu zásad,
zkuste se vžít do naší kůže. Hasičská
cisterna je mnohatunový kolos, často
starší a bez moderních elektronických
asistentů řízení. Rozjet ji trvá dlouho
a při vyhýbání nemůže vyjet až na
krajnici, protože hrozí její odtržení. Nebudeme si raději představovat losí test,
tedy prudký vyhýbací manévr. Z těchto
důvodů je důležité dodržet následující
zásady, které platí, i když potkáte sanitku či vůz policie. Mají rozhodně dobrý
důvod ke spěchu, tak jim nepřekážejte.

Letní tábory
s Laguninem 2021

S

Zásady vytváření záchranářské uličky

Dejte svůj záměr najevo.
Velmi nám pomůže, když vidíme,
že o nás víte. Použijte blinkry, ruku,
cokoliv, z čeho poznáme váš záměr.
Dávejte pozor. Z mnoha důvodů
můžeme chtít, abyste se zachovali jinak.
Sledujte situaci a řiďte se případnými
pokyny.
Mějte trpělivost. Když se vůz blíží
ke křižovatce, dejte nám přednost,
i když „to ještě stihnete“.
Nepředjíždějte. Ano, hasičská cisterna
do kopce nejede příliš rychle. I tak nás
prosím nikdy nepředjíždějte.

Věříme, že když k sobě budeme ohleduplní a budete se řídit výše uvedenými pravidly, vše proběhne bezpečně
a rychle. Za to vám děkujeme. n
Jan Menšík, velitel jednotky SDH Libčice

tále nám zbývají volná místa
na letních táborech! Chcete
jet s námi? Naší prioritou
není kvantita, ale kvalita. Nechceme dělat tábory, kde se sejde hodně
dětí, které se ani nestihnou během
tábora navzájem poznat. Připravujeme nabídku táborů, na které
budou děti dlouho v dobrém vzpomínat a odnesou si spoustu zážitků.
Přečtěte si podrobnosti na našich
stránkách lagunino.cz a pošlete
přihlášku do 30. června.
Těšíme se na vás! n
Tým vedoucích Lagunino
n T
 ábor

Chorvatsko,
Rovinj (9–15 let)
18. 6.–27. 6.

8000 Kč

n C
 hatový

tábor,
Horní Polubný (5–10 let)
10. 7.–17. 7.
3000 Kč

n V
 odácký

tábor, Ohře (8–15 let)
18. 7.–24. 7.
4000 Kč

n S
 urvival,

Stěžov (8–14 let)
31. 7.–6. 8.
2000 Kč

n S
 tanový

tábor, Kostelec
u Heřmanova Městce (7–13 let)
14. 8.–21. 8.
2500 Kč

n S
 portovní

příměstský tábor,
Libčice nad Vltavou (8–14 let)
23. 8.–27. 8.
800 Kč

A jak se tedy zachovat v případě,
když uslyšíte či uvidíte vůz IZS? Stačí
zachovat klid, ohleduplnost – předvídejte a dodržujte následující zásady:
Nepanikařte. Když budete pozorní,
zaregistrujete blížící se vůz s předstihem.
I když vás překvapí, většinou není vhodné
okamžitě dupnout na brzdu.
Určete směr, odkud a kam pravděpodobně vůz jede, jestli se blíží či vzdaluje
a jak je zhruba daleko – kolik času do
míjení máte.
Naplánujte vyhnutí. Hledejte místo,
kde můžete bezpečně zastavit nebo alespoň zpomalit u krajnice a je dostatečně
široké. Často je lepší pokračovat v cestě
či kousek couvnout, než zůstat stát v nejužším místě silnice.

FOTO: ROMAN KOTLÍN

krátce

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

FOTO: WWW.POZARY.CZ
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Letní chatový tábor
v Českém Švýcarsku 2020

www.libcice.cz
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KULTURA

SPORT 15
TENIS

Letní kino
na obzoru

Máte dětí plné zuby?
Pošlete je na tenis

JEN NEVÍME NA JAK VZDÁLENÉM.
ZATÍMCO V NEDÁVNÉ MINULOSTI
BYLO HLAVNÍ PODMÍNKOU
ZAHÁJENÍ SEZONY PŘIJATELNÉ
POČASÍ, OD LOŇSKA SE ALFOU
OMEGOU KONÁNÍ JAKÉKOLI
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ
AKCE STALA AKTUÁLNĚ PLATNÁ
PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ.

DALŠÍ NESTANDARDNÍ JARO, PÁR
KILO NAVÍC, NERVY NADRANC
ZE ZEVLUJÍCÍCH DĚTÍ, JE TEN
SPRÁVNÝ ČAS S TÍM NĚCO UDĚLAT.

FOTO: MAREK COUFAL

KINO KOTELNA

Louka za koupalištěm je připravena přivítat první hosty letního kina.
Snad to bude možné i letos.

P

ro příznivce promítání pod širým nebem z toho plyne alespoň
jedna výhoda – je v podstatě
jisté, že jestli půjde vůbec nějaké kino
v dohledné době uspořádat, bude to
venku. Libčické letní kino má řadu
stálých i mnoho občasných návštěvníků

z našeho města i okolí. Loni se dokonce
stalo předmětem reportáže kralupské
televize. Kinu v Libčicích letos bude
101 let, jeho nejnovější dějiny se pak
píší od roku 2015. Doufáme, že v téhle
obnovené tradici budeme moci co nejdříve pokračovat. Louka na plovárně

Vaše

je připravena, program skoro hotov –
zbývá jen počkat, až se bude moci sejít
smysluplný počet lidí, oteplí se a začneme. Snad někdy v červnu. n
Za letní kino Libčice
Jaroslav Richter, organizátor

zahrada

projektu
po údržbu
od

ŠKOLIČKA
Navazujeme na loňskou spolupráci
a i letos budeme s roztockou tenisovou
školou Václavek a Vopravil dvakrát
týdně trénovat na libčických kurtech.
Tréninky jsou určeny nejen dětem
a otrávené lenivé mládeži, ale trénovat
mohou i dospělí. Lekce jsou skupinové,
a pokud na sobě chcete zamakat, tak si
zvolte individuální trénink. Organizaci
zajišťuje Filip Zemina, kontaktovat ho
můžete e-mailem rafa89@seznam.cz
nebo telefonicky na čísle 737 033 769.
Stačí si domluvit čas, jak často chcete
trénovat a zda chcete skupinové nebo
individuální lekce. Tak neváhejte, volejte a pište, ať svůj talent nepromarníte!

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
RGB / .ai
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M

áte-li chuť, můžete vy i vaše
ratolesti zkusit štěstí s raketou v ruce na kurtech Sokola.
Díky péči správce a jarní brigádě jsou
kurty v perfektním stavu a v souladu
s platnými opatřeními je možné hrát
dvouhry i čtyřhry. Na rozdíl od jiných
sportů je pandemie k tenisu shovívavá
a umožňuje hrát prakticky neomezeně.
Můžete si zahrát jen tak pro radost
nebo se připojit k naší školičce pro
malé i velké, která trénuje dvakrát
týdně. Co je k tomu potřeba? Pár kliků
myší a můžete vyrazit! Přístup pro veřejnost je možné zarezervovat online na
stránkách Sokola – www.sokollibcice.
cz/sportoviste/tenisove-kurty, najdete
zde i spoustu dalších informací. Chcete
pravidelně trénovat? Tak čtěte dál.

LETNÍ KEMP
Nevíte, kam s dětmi o prázdninách?
Využijte příležitosti jednoho ze dvou
našich běhů letního kempu. Kemp je zaměřený na tenis, ale celodenní program
obsahuje i další sporty a hry a vaše děti

se opravdu sportovně vyřádí. Informace o kempu najdete níže. Vloni jsme
s organizací čekali, ale letos neotálíme
a vykopáváme už nyní. Věříme totiž, že
nám pandemická situace plány nezhatí.
TENISOVÝ ODDÍL
Vloni měla školička velký úspěch a díky
ní se naše řady rozrostly o 13 mladých
členů. Děti, které navštěvují tréninky,
mají možnost chodit hrát i ve svém
volném čase. Plánujeme pro ně i další
aktivity, například jarní a podzimní
turnaje. Jedinou podmínkou je členství
v TJ Sokol a zaplacení symbolického
příspěvku. Podrobné informace najdete
na stránkách sokollibcice.cz, sekce
Sokol/Co dělat, když... Také máme
upřímnou radost z toho, kolik nových
dospělých členů vloni libčický tenis
přilákal. Vstupujeme do letošního roku
se členskou základnou meziročně vyšší
o 50 %, což je skvělé!
KALENDÁŘ MÁME NAŠLAPANÝ
Díky elánu našich členů jsme aktivní
také v akcích, které připravujeme pro
tenisty nejen z oddílu, ale i řad veřejnosti z Libčic a okolí. Termínová listina
akcí na rok 2021 je hotová a opravdu
našlapaná. Tenis je sport závislý na
sportovním umu hráčů a bohužel i na
počasí, a tak se termíny mohou ještě
změnit.
15. 5. oddílový jarní pohár ve čtyřhře
29. 5. jarní turnaj mladých tenistů
26. 6. derby Libčice – Dolany
28. 8. posvícenský turnaj ve čtyřhře
11. 9. derby Dolany – Libčice
18. 9. podzimní turnaj mladých tenistů
25. 9. Svatováclavský turnaj ve čtyřhře

TENISOVÁ
ŠKOLA V&V
A SOKOL
LIBČICE POŘÁDAJÍ
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ
KEMPY 2021
V LIBČICÍCH
Tenis a hry v areálu
Sokola Libčice pro děti
a mládež ve věku 4–15 let
12.–16. července
TENIS KLASIK
23.–27. srpna TENIS A MÍČOVKY

PRÁZDNINOVÝ
POHYB PRO DĚTI
Kurz probíhá denně od 8.30
do 16 hodin se zkušenými trenéry
a trenérkami, vždy základy tenisu.
Je vhodný i pro úplné začátečníky.
V případě nepříznivého počasí je
připraven náhradní program.
Děti mají zajištěn oběd, dopoledni
i odpolední svačinu a pití po celý den.
PŘIHLÁSIT SE LZE
I NA JEDNOTLIVÉ DNY
Cena od 2900 Kč,
sourozenecká sleva 10 %,
cena za jeden den je 750 Kč.
Přihlášky: www.tenis-skola.cz/
sportovni-akce/akce
Info: sramek@tenis-skola.cz,
602 457 867

Kromě uvedených akcí organizujeme i celoroční libčický žebříček ve
dvouhře. Všechny akce jsou amatérské
a vyjma jarního oddílového poháru
jsou určené široké veřejnosti. Máte-li
chuť, připojte se! n
David Kaláb, předseda oddílu

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

BAZÉNOVÁ CHEMIE
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sleva 5% při zadání kódu xr4QPj
Sleva 7% při zadání kódu cqh6jF
(platnost od 15.3.202131.5.2021)
Objednávejte
O
bjje
b
na:

WWW.AZAVLAHYSHOP
WW
W
W
.CZ
Vše skladem, sklady
y máme
máme na Tursku a Velkých
Velk
Ve
Přílepech, dodání do 24hodin osobně
až k Vám domů. Po dohodě možný osobní odběr.
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