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informace
POZOR ZMĚNA
NOVÝ WEB
S přechodem na nový systém webu
města bude ukončena služba MOBILNÍ
ROZHLAS. O aktuální a důležité
informace však nepřijdete, služba
bude nahrazena aplikací V OBRAZE
a službou SMART INFO. Jen je nutná
přeregistrace do služby SMART INFO
a instalace nové aplikace V OBRAZE.
Přesné instrukce najdete na
www.libcice.cz

ZNÁMKY NA POPELNICE
SI OSOBNĚ
NEVYZVEDÁVEJTE
Pracovníci města vám vylepí
známky přímo na popelnice,
proto je třeba nechat nádoby na
komunální odpad a bioodpad dostupné před domem. Výlep známek
proběhne v uvedených dnech v ulicích:
n 1
 2.

ledna 2022
Ke Křižovatce, V Akátech, Na Vršku,
Lesní, Pod Hájem I. a II., Ke Studánkám,
Luční, Na Vrchách, Pod Saharou, Křivá,
Pod Kameníčkem, Saharská, V Pražce,
Holubická, Zahradní, Hřbitovní,
Za Kovárnou, Kralupská
n 1
 9.

ledna 2022
Hašlerova, Vltavská, Pod Hrádkem, Pod
Kostelem, Pod Nádražím, 5. května,
K Nádraží, Proti škole, U Staré školy,
Libušina, Dělnická, Chýnovská, Tyršova,
Bratří Fischerů, Fügnerova, Lidická,
Ve Staré cihelně, Na Růžku,
K. H. Borovského, U Černé hory
n 2
 6.

ledna 2022
nám. Svobody, Letecká, Kolonie, Na
Spojce, Bratrská, Nerudova, U Krytu,
Palackého, Na Radosti, Tržní, Družstevní
n 2
 .

února 2022
U Přívozu, Turská, Letecké nám.,
U Zastávky, Pod strání, V Zahrádkách,
Na Výsluní, Pod Viničkou
Pokud nedojde k polepení nádoby
na odpad, je možné si známky
vyzvednout v náhradním termínu
v době pro veřejnost, a to
7. a 9. února 2022 v kanceláři
správy majetku na Městském úřadě.

kalendář
PRODEJ POLOVINY
RODINNÉHO DOMU
Město Libčice nad Vltavou
jako veřejný opatrovník nabízí
k prodeji ideální ½ rodinného
domu č. p. 51 v Libušině ulici
Libčice nad Vltavou. Případní zájemci
obdrží na požádání znalecký posudek
na e-mailu tajemnik@libcice.cz.

PÁ 7. 1. 20.00
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Nejlepší komedie s tématem časové smyčky od dob filmu Na Hromnice o den více.
Kino Kotelna
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FILM

Slalom

Dospívání mladé dívky v nezdravém
vztahovém prostředí vrcholového
lyžařského týmu.
Kino Kotelna

SO 8. 1. 09.00

PRO DĚTI

Horolezecký-boulderový
závod

Nabídky zasílejte do 28. února 2022
na adresu Městský úřad Libčice nad
Vltavou, nám. Svobody 90, 252 66,
Libčice nad Vltavou.

Přátelé přírody Upírci zvou děti na
závod na boulderové stěně.
Vltavská 751

Prodáno bude nejvyšší nabídce.

SO 8. 1. 20.00

FILM

Palm Springs

PRONÁJEM ZAHRADY
Město Libčice nad Vltavou zveřejňuje
záměr pronájmu pozemků v katastru
Letky o celkové výměře 1700 m2
za účelem užívání zahrady.
Pozemky se nacházejí na konci ulice
Pod Viničkou. Pozemek bude pronajat
za cenu nejvyšší nabídky ročního
nájmu, minimální výše nájemného činí
25 000 Kč ročně.
Bližší informace získáte
na čísle 233 101 653.

NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
ZDRAVOTNÍ SESTRA
Nemocnice s poliklinikou Kralupy nad
Vltavou a Nemocnice v Roztokách
přijmou zdravotní sestru na lůžka
následné péče.
Nabízíme náborový příspěvek
150 000 Kč, plný i zkrácený úvazek,
možnost ubytování a další benefity.
Požadujeme odbornou způsobilost dle
zákona č. 96/2004 Sb.
Bližší informace: T: 723 594 550
E: vrchniroztoky@seznam.cz

KLUB SENIORŮ
Pravidelná setkání v Letecké ulici
probíhají každou středu
od 14 do 16 hodin.
Na programu jsou ruční práce.

Vážení spoluobčané,

z obsahu

PORADNA

Dluhové poradenství
MILOSTIVÉ LÉTO

Člověk v tísni pomáhá s odlužením.
V případě zájmu volejte 777 787 945.
Komunitní centrum Fara Libčice

SO 22. 1. 13.00

PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Winter Lagunino OCR Race

První závod ze série překážkových
běhů Lagunino OCR Race 2022.
Určeno pro děti od 7 let: trať 1+
km, 16 překážek.
Libčice – Chýnovský les

PÁ 28. 1. 20.00

FILM

Moje slunce Mad

Českou manželkou v Afghánistánu – film na motivy románu Petry
Procházkové
Kino Kotelna

SO 29. 1. 20.00

FILM

Dokud nás bůh nerozdělil

Jak naloží čtyři manželské páry se
zjištěním, že nikdy nebyly oddány
a mohou znovu říct své „ano“ či
„ne“ témuž člověku?
Kino Kotelna
Dětská představení Kina Kotelna
budou obnovena za příznivější
epidemické situace. Vstupné 120 Kč.
Konání akcí a účast podléhají aktuálním
opatřením podle epidemické situace.

Fotbal 

str. 15

bude zapotřebí mnoho uvědomělosti
a osobní disciplíny.
Přeji vám všem hodně zdraví,
pevné nervy a životní optimismus
po celý rok 2022. n
Pavel Bartoš, starosta

LIBČICKÉ NOVINY / číslo 1/2022 / periodický tisk územně samosprávného celku
Evidenční číslo
MK ČR E 12222
Místo vydávání
Libčice nad Vltavou
Vydává
Město Libčice nad Vltavou
Náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou
IČ: 00241407, DIČ: CZ00241407
www.libcice.cz
podatelna@libcice.cz
Vychází 12x ročně
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po dlouhá léta naše společnost směřovala obrazně řečeno od horšího
k lepšímu. Prioritou společnosti bylo
slovo růst a zisk v mnoha směrech
a často za každou cenu. Každoročně nás pobavily „zaručené“ zprávy
o konci světa. Usmívali jsme se a nic
se nestalo. A pak se pomalu náš život
změnil a stačily na to dva roky. V našem slovníku zdomácněla nová slova
a vyznáváme nové priority. Je jasné, že
pojem pandemie je pro nás věcí novou,
ale co svět světem stojí, sužovaly jej
podobné pandemie. Jen si to prostě
nepamatujeme.
A přesto jsem optimistou. Pevně
věřím, že svět se vrátí do normálu. Ale
básník Jan Neruda psal: „Čas trhnul
oponou a změněn svět, kam padlo
lidstvo staré?“ To znamená, že některé
zaběhnuté mechanismy lidské společnosti se již nevrátí a svět bude jiný.
Lidem, kteří si uvědomují, že nejsou
pány tvorstva, ale součástí přírody,
nezbývá než si přát, aby svět byl zase
o kousek lepší a snad i spravedlivější ve
všech směrech.
Dovolte mi proto vyjádřit pro nový
rok 2022, zhruba 100 let po ukončení
celosvětové pandemie takzvané španělské chřipky, která tehdy decimovala
svět, naději, že se podaří konečně pandemii zvládnout a že ani ekonomické
škody nás nesrazí na kolena. K tomu

Výkonná redaktorka:
Kateřina Hrachovcová,
e-mail: libcicke.noviny@libcice.cz
Redakční rada:
Jaroslav Richter, Vladimír Kliment,
Michal Kuchta, Jakub Šíma, Šárka Havelková

Zdarma pro obyvatele města.
Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně
upravovat, případě krátit. Zveřejněné
příspěvky nevyjadřují názory redakce
a komise pro média (redakční rady).

Jazyková korektorka: Irena Hlinková

Autorkou článků s podpisovou zkratkou red
je Kateřina Hrachovcová.

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Lednové číslo vyšlo 7. ledna 2022.

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 24. ledna,
pro příjem inzerce do 17. ledna 2022.

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: David Landgraf

www.libcice.cz
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Body z jednání rady a zastupitelstva města
RADA MĚSTA 29. 11.
n Určuje termíny jednání, a to 6. 12.,
20. 12. a 12. 1. 2022
n Souhlasí s návrhem starosty na
vyplacení odměn za II. pololetí 2021
ředitelům škol (ZŠ, MŠ, ZUŠ).

Souhlasí s návrhem místostarosty vyplatit sociální výpomoc rodinám pečujícím o postižené členy domácnosti.
n

Souhlasí s konáním a programem
plánovaného 22. jednání ZM.
n

n Doporučuje ZM souhlasit s přijetím
dotace od Středočeského kraje, a to
730 tisíc korun pro ZŠ, 93 tisíc korun
na volby do Poslanecké sněmovny,
30 tisíc korun na dofinancování pečovatelské služby a od MMR na rekonstrukci komunikace Kolonie ve výši
1,14 milionu korun.

Doporučuje ZM schválit podání
žádosti o finanční podporu MMR z dotačního titulu Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov na projekt Adaptace
objektu č. p. 54 na školní družinu.
n

Doporučuje ZM vzít na vědomí
čerpání rozpočtu města k 30. 9. 2021
s celkovými výdaji 34 696 235 korun
a příjmy 111 051 518 korun včetně
zapojení zůstatku roku 2020.
n

Doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu města na rok 2022 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši
54 911 000 korun.
n

n Doporučuje ZM souhlasit s termíny
jednání ZM v roce 2022 – 16. 2., 13. 4.,
15. 6., 14. 9. a 14. 12. 2022 od 18.00
hodin. Starosta města může provést
změny termínu v případě nečekaných
událostí nebo svolat mimořádné jednání ZM, vše v souladu s ustanovením
zákona 128/2000 Sb. o obcích.

Předává ZM informaci místostarosty
o dotacích.
n

Doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci
hlučných činností pro rok 2022.

Na základě žádosti TJ Sokol Libčice
souhlasí s poskytnutím parkovacích
míst v rámci územního řízení na výstavbu sportovní haly (9 míst na nám.
Svobody, 23 míst v ulici U Krytu
a 3 místa jsou uvnitř areálu).
n

n Souhlasí s prodloužením ubytovací
smlouvy.

Bere na vědomí informaci starosty
o jednání s majiteli objektu, kde jsou
ordinace zubaře a gynekologa, a nedoporučuje pokračovat v záměru objekt
odkoupit s ohledem na aktuální cenu
nemovitosti.
n

n Souhlasí s převodem zahrádky v katastru Letky o výměře 160 m2.
n Bere na vědomí uzavření MŠ během
vánočních svátků.
n Souhlasí s poskytnutím bytu pracovníkovi čety.

Doporučuje ZM zrušit usnesení
č. 4/9-2008.
n

Na základě žádosti o majetkové
vyrovnání RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemku v katastru Letky
o výměře 18 m2 za jednu korunu za m2.
n

Schvaluje pravidla podání žádostí
o městskou dotaci na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit
občanů a zájmových organizací pro rok
2022 v nezměněné podobě.
n

Doporučuje ZM zřídit další běžný účet u UniCredit Bank za účelem
úročení volných finančních prostředků
města.
n

Akceptuje cenovou nabídku firmy
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o.,
na zhotovení projektové dokumentace,
inženýrskou činnost a autorský dozor
na projekt Tři v jednom – Městský dům,
radnice a náměstí ve výši 7 946 917 korun s DPH. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu s dodavatelem a pověřit starostu jejím podpisem.
n

Doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 5/2021 města Libčice nad
Vltavou s celkovými výdaji a příjmy ve
výši 125 094 670 korun.
n

n Schvaluje dokument Akční plán
2021–2022, bere na vědomí zápisy
z jednání Strategické komise a souhlasí
se zveřejněním. Doporučujeme ZM
vzít Akční plán 2021–2022 na vědomí.
n Bere na vědomí zápisy z Komise pro
média a souhlasí se zveřejněním.
n Souhlasí s poskytnutím příspěvku
Centru Malina ve výši 2100 korun na
kurzy v Sokolovně od září do prosince
2021.

pro ZŠ, 93 tisíc korun na volby do
Poslanecké sněmovny, 30 tisíc korun na
dofinancování pečovatelské služby a od
MMR na rekonstrukci komunikace
Kolonie ve výši 1,14 milionu korun.
Bere na vědomí čerpání rozpočtu
města k 30. 9. 2021 s výdaji celkem
34 696 235 korun a příjmy ve výši
111 051 518 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2020.
n

n Schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2021 města s celkovými výdaji
i příjmy ve výši 125 094 670 korun.

Schvaluje návrh rozpočtu města na
rok 2022 jako vyrovnaný s celkovými
příjmy i výdaji ve výši 54 911 000 korun.
n

n

n Souhlasí s termíny jednání ZM:
16. 2., 13. 4., 15. 6., 14. 9. a 14. 12. 2022
od 18.00 hodin.

RADA MĚSTA 20. 12.

n Vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 4-2021 o nočním klidu a regulaci
hlučných činností pro rok 2022.

Souhlasí s realizací novoročního
ohňostroje 1. 1. 2022 v 18 hodin na
náplavce.

n Určuje termíny jednání, a to 12. 1.
a 26. 1. 2022.
n Vodárny Kladno-Mělník, a. s., nabízejí městu prodej 319 akcií po 366 Kč.
RM pověřuje starostu zjištěním parametrů a výhodnosti nákupu.
n Projednala 19 žádostí o prodloužení
ubytovací či nájemní smlouvy.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 13. 12.
n Schvaluje Projekt Regenerace sídliště
Sahara (celková koncepční studie), schvaluje I. etapu, schvaluje dofinancování
projektu z vlastních zdrojů v minimální
výši 50 % uznatelných nákladů a v plné
výši nákladů neuznatelných a schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci pro
gramu Regenerace sídlišť v roce 2022
– Státní fond podpory investic.

Schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Adaptace objektu
č. p. 54 na školní družinu z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj, dotační
titul Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
n

Souhlasí s koupí pozemku o výměře
18 m2 a s prodejem pozemku o výměře
6 m2 v katastru Letky za jednu korunu
za m2.
n

Vít Penížek, místostarosta

n Souhlasí se zřízením dalšího běžného účtu u UniCredit Bank, Praha 1,
za účelem úročení volných finančních
prostředků města.
n Schvaluje smlouvu s dodavatelem
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI,
s. r. o., na zhotovení „Tři v jednom –
projektová dokumentace, inženýrská
činnost, autorský dozor“ Městský dům,
radnice a náměstí za cenu 7 946 917 korun s DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem.

Určuje termíny jednání, a to 20. 12.
2021 a 12. 1. 2022

Souhlasí s přijetím dotace od Středočeského kraje, a to 730 tisíc korun

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

rvním z nich je rekonstrukce
kanalizace na sídlišti Sahara.
Splašková i dešťová kanalizace
je ve velmi špatném stavu a město
připravilo společně s VKM projekt na její rekonstrukci. Z důvodu
finanční náročnosti, kdy se rozpočet
dle aktuálních cen ve stavebnictví
vyšplhal na 15 milionů korun, jsme
se rozhodli požádat o dotaci, která by
pokryla část těchto nákladů (šest milionů korun). V případě, že s žádostí
uspějeme a podaří se projekt v součinnosti s VKM realizovat, přistoupíme k dalším krokům revitalizace
Sahary, a to ke zlepšení prostředí na

sídlišti. V dalších letech je v plánu
rekonstrukce hřišť, doplnění a obnova
městského mobiliáře (lavičky atd.)
a rekonstrukce zpevněných ploch.
Druhým významným připravovaným projektem je rekonstrukce budovy
vedle základní školy. V této budově se
nachází školní jídelna a projekt počítá
s rekonstrukcí druhého nadzemního
podlaží a podkroví a vybudování čtyř
nových tříd školní družiny. Přesunem
družiny do této budovy se uvolní místo
pro navýšení kapacity tříd v základní
škole, která je nyní již na své hranici.
Pro akci žádáme u Ministerstva pro
místní rozvoj o 20 milionů korun, což
výrazně usnadní realizovat akci, která
je rozpočtována na 35 milionů korun.
Rád bych poděkoval všem zastupitelům, že podání žádostí o dotaci na
posledním jednání podpořili. n

n Ruší usnesení č. 4/9-2008 – pravidla
pro privatizaci bytového fondu města.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 15. 12.
n

V PROSINCI LOŇSKÉHO ROKU
BYLY PODÁNY DVĚ ŽÁDOSTI
O FINANČNÍ PODPORU
NA DŮLEŽITÉ INVESTIČNÍ
PROJEKTY.

n Bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.

RADA MĚSTA 6. 12.
n

Město žádá o peníze
na Saharu a školní družinu

n Bere na vědomí zprávu finančního
výboru.

Bere na vědomí zprávu o činnosti
strategické komise a plnění akčního
plánu 2021–2022. n red

n

ROZVOJ MĚSTA

n

Vážení občané,

jménem radniční koalice Liběhrad z. s. a Top 09 Vám přejeme
úspěšný rok 2022, pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti.
Děkujeme za podporu a spolupráci ve věcech veřejných.
Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta a předseda spolku Liběhrad

Ing. Petr Kosík
radní a předseda TOP 09
www.libcice.cz
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PODPORA SPOLKŮ

WEB MĚSTA

Podání žádosti o městskou dotaci

Nový
web města
se neliší
jen grafikou

ZÁJEMCI O FINANČNÍ PODPORU NA AKCI MUSEJÍ VYPLNIT FORMULÁŘ,
KTERÝ NAJDOU NA WEBU MĚSTA, A SVOU ŽÁDOST PODAT
DO 31. LEDNA DO 17 HODIN, A TO OSOBNĚ V PODATELNĚ,
E-MAILEM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM DATOVÉ SCHRÁNKY.

K

aždoročně město začátkem roku
rozděluje peníze spolkům na organizaci společenských akcí. Městskou dotaci můžete získat na kulturní,
sportovní akci či na činnost spolku nebo
sdružení. Podmínkou zůstává, že ji nelze
využít na účelovou propagaci politické
činnosti. O finanční podporu mohou
žádat jen subjekty působící ve městě,
přičemž cílovou skupinou jsou především
obyvatelé našeho města. Nezapomeňte
uvést celkovou sumu, protože neúplné
žádosti budou vyřazeny. Podrobné informace najdete na webu města.

V únoru dotační komise posoudí
všechny žádosti a poté každou jednotlivou zhodnotí dle čtyř kritérií, které mají
stejnou váhu ve výši 25 %. Hodnotí se
potřebnost, zkušenost, způsob realizace
a efektivita akce. Výsledkem jednání
komise bude přehled žádostí doporučených k přijetí, který obdrží rada města.
Ta rozhodne o přidělení městské
dotace a její výši. Finanční podpora je
účelově vázaná a o případnou změnu
lze zažádat písemně a rada města ji posoudí. Příjemce musí dodržet publicitu
města a poskytnuté peníze použít vý-

hradně na akci a pouze v daném roce.
Po ukončení akce je třeba předložit
závěrečnou zprávu a vyúčtování.
Pokud se v roce 2021 nepodařilo
realizovat akci z důvodu protiepidemických opatření, bude i v letošním
roce přiznána finanční podpora v plné
výši, nezapomeňte však tuto skutečnost v žádosti uvést. Na poskytnutí
dotace se nevztahuje právní nárok.
Doporučení dotační komise a rozhodnutí rady města je konečné a nelze se
proti němu odvolat a podrobnosti
z posuzování žádostí se nesdělují.
Žadatelé budou o výsledku informováni a e-mailem obdrží návrh smlouvy.
Přehled podpořených spolků a výše
dotace bude zveřejněna na webu města
i v novinách. n red

POPLATEK ZA ODPADY

Poplatek můžete uhradit bankovním převodem na účet číslo 19-0388178349/0800
s přiděleným variabilním symbolem.
Každý občan má svůj variabilní symbol
(VS) a je nutné, aby platba byla provedena za každého občana zvlášť. Pokud
neznáte VS, pište na matrika@libcice.cz.
V platnosti zůstávají VS z roku 2021

FOTO: PIXABAY.COM

začínající 101, 102, 110. Nebo hotově
v pokladně městského úřadu v době pro
veřejnost (pondělí 7.30–12.00 a 12.30–
17.00, středa 7.30–12.00 a 12.30–18.00).
Zde je možné poplatek uhradit i za více
osob současně.

POPLATEK ZA PSA
Poplatek je splatný jednorázově do
31. března 2022. Základní sazba poplatku je 400 korun za psa/rok. Sazba
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za psa, jehož majitelem je osoba starší
65 let, je snížena na 200 korun. Způsob
úhrady je stejný, platbu můžete provést
hotově nebo převodem.
Informace vám poskytneme telefonicky na čísle 233 101 651 nebo pište na
matrika@libcice.cz či osobně. Vzhledem
k epidemiologické situaci zvažte, zda je
nutné zaplatit poplatek osobně v pokladně, preferujeme bezhotovostní platbu.
Složenky se již nerozesílají. n red

3

7

4

J

Poplatek za psa a za odpady

Někteří občané
jsou zvýhodněni následovně:
n občané nad 70 let úleva 100 %
n děti do 6 let úleva 100 %
n děti od 7 do 15 let úleva 50 %

2

V LEDNU BYLA ZPROVOZNĚNA
NOVÁ VERZE WEBU MĚSTA.
NA HLAVNÍ STRÁNCE
NAJDETE VŠECHNY
PODSTATNÉ INFORMACE.

POVINNÉ PLATBY OBČANŮ

Výše poplatku za odpady se nezměnila a je stanovena na 700 korun za
osobu a rok. Platbu můžete provést
jednorázově do 31. března nebo si ji
rozdělit na dvě stejné splátky, přičemž
druhou splátku musíte uhradit do
30. září 2022. Dělení platby se týká jen
poplatku v základní sazbě a netýká se
sníženého poplatku za děti.

1

ak titulek napovídá, web kromě
nové vizuální podoby doznal
změn i ve struktuře a řazení informací. Ty jsou členěny dle charakteru
na formální či úřední a volnočasové 1 .
Vedle úvodní fotky najdete velká
tlačítka na nejčastěji hledaná témata 2 ,
například proklikem na FORMULÁŘE
se dostanete do databáze všech formulářů s vyhledávacím oknem.
Následuje přehled zpráv 3 o všem,
co se v našem městě děje. V podbarveném bloku vpravo najdete DŮLEŽITÉ
INFORMACE 4 , které nahradily sekci KRÁTCE Z RADNICE z původního
webu. Jsou zde zprávy praktického
obsahu, například pozvánka na zastupitelstvo, termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů apod.
Na hlavní stránce je dále výpis
posledních dokumentů uložených
na ÚŘEDNÍ DESCE 5 a pozvánky
z KALENDÁŘE AKCÍ 6 . Nový web
lze zobrazit ve zjednodušené verzi pro
seniory. V našem městě žijí i starší
spoluobčané, pro které může být orientace na moderních webových stránkách
obtížná. Proto jsme použili modul
Zobrazení verze pro seniory, který je
velmi přehledný a má možnost zvětšení
písma, aby se dobře četl i lidem s horším zrakem.
Podívejte se na nový rozklikávací
rozpočet, kde se přehledně v koláčových
grafech zobrazují příjmy a výdaje, čerpání položek rozpočtu letošního roku i minulých let. Občané mají také možnost se

6

5

8
prostřednictví webu pracovníků města
zeptat na to, co je zajímá 7 .
V zápatí najdete nejdůležitější kontakty a nad ním je umístěna základní
navigace členěná dle hlavních oblastí.
Záleží na uživateli, kterou cestu zvolí,
zda půjde přes horní hlavní menu
nebo si dole najde odkaz, který nejlépe
odpovídá jeho požadavku 8 .
Web města funguje na principů
modulů, které se dají kombinovat,

a je možné jej v průběhu používání
upravit i pozměnit. Přechod na novou
administraci předpokládá dobu na
přizpůsobení se novému systému
správy dat, proto žádáme uživatele, aby v prvních týdnech provozu
projevili jistou dávku shovívavosti.
Na naplnění nového webu pracujeme průběžně a budeme rádi za vaše
konstruktivní podněty a připomínky,
děkujeme. n red
www.libcice.cz

HLAS ZASTUPITELE / SPOLEČNOST

JAN MENŠÍK ZA LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

Zázraky se dějí

D

ovolte mi vzpomenout báječnou spontánní akci, která se
v Libčicích udála před Vánoci.
Poštovní doručovatel pan Martin,
velice ochotný a laskavý člověk, udělá
i nemožné, aby balíček doručil. Bohužel jednou zašel moc daleko a neznámá
osoba z něj pod falešnou záminkou
vyloudila dražší balíček, že „to sousedce předá“.
Byla to chyba, dle pravidel musí
pošťák cenu zásilky uhradit z vlastního. Pan Jan Fiedler příběh zveřejnil
na Facebooku a Markéta Kumžáková
rychle zařídila pokladničku v prodejně
zeleniny na náměstí, kde se lidé mohli
skládat na pomoc doručovateli.
Já nabídl transparentní bankovní
účet a za pár dní jsme předávali překvapenému doručovateli slušný obnos.
Opět se projevil charakter pana pošťáka, který většinu částky věnoval místní

organizaci NAUTIS. Bylo nádherné
sledovat, jak jsou lidé ochotní rychle
pomoci a poděkovat mu za skvělou
práci, kterou odvádí.
Podobný zázrak se stal na posledním
zastupitelstvu. Přestože ještě v květnu
koalice Liběhrad + TOP 09 hlasovala
proti příspěvku 60 tisíc korun na fungování pravidelných kroužků pro děti,
před Vánoci už odhlasovala 300 tisíc
korun na nové šatny pro rozhodčí v areálu AFK Libčice. Doufejme, že vedení
města vydrží vůle poskytovat peníze na
zájmovou činnost i v novém roce. n

ŠKOLSTVÍ 9

nové knihy
Malému Pomponovi nestačí, že
si žije v klidu v lese, nudí se a má
roupy. Odchází za dobrodružstvím…
Vy nechoďte nikam daleko, přijďte
do knihovny si vypůjčit nový Apetit.
Pak vařte, pečte, pečlivě odměřujte
nebo uvolněně odhadujte, fermentujte, oddělujte žloutky od bílků,
podlévejte pivem i vínem, konfitujte.
Noste na stůl a buďte Spolu. n
Šárka Sekerová, knihovnice

PF 2022
Jan Menšík
za Libčický občanský
spolek LOS

Škatulata v pohádce Opičák a pitomci
MALÍ ZPĚVÁCI Z DĚTSKÉHO SBORU
ŠKATULATA NA KONCI LISTOPADU POD
VEDENÍM PEDAGOŽKY MARKÉTY DŽUNEVY
ZAŽILI SPOLUPRÁCI S VYNIKAJÍCÍ
ZPĚVAČKOU IVOU BITTOVOU, HOUSLISTOU
PAVLEM FISCHEREM A TVŮRČÍM TÝMEM
HUDEBNÍ POHÁDKY OPIČÁK A PITOMCI.

P

ohádku Opičák a pitomci Ivy
Bittové, která byla realizována
na festivalu Struny dětem,
zhudebnil skladatel Aleš Březina
a bude uvedena online na platformě
Film Naživo https://filmnazivo.cz/
detail/196-opicak-a-pitomci.
Jak se Škatulata na tuto mimořádnou událost chystala, můžete vidět
v reportáži Zpráviček České
televize ze dne 25. 11. 2021.
Pohádku lze vidět na tomto odkazu:
https://strunydetem.cz/index.php/
opicak-a-pitomci/ n

JAK JE VIDĚT Z REAKCÍ DĚTÍ,
Z VYSTOUPENÍ BYLY OPRAVDU NADŠENÉ:
Bea: „Byl to skvělý zážitek, velmi jsem si to užila,
tréninky byly skvělé a představení bylo ještě lepší. Byli
tam fajn lidé, doufám, že někdy to bude zase.“
Olga: „Bylo to moc hezké, velmi jsem se těšila. Moc
se mi to líbilo, byli tam hodní lidé. Doufám, že to
bude i podruhé.“
Majda: „Bylo to moc super, a i když jsem ze začátku
byla trochu nervózní, tak jsem si to nakonec moc
užila. Nejlepší byla asi ta část Na procházce, kde
jsme malovali, a ještě Na bále.“
Ondrášek: „Bylo to mega nadupaný, nejlepší bylo
cákání barev, ale ještě lepší bylo jídlo!!! :))
Já byl samozřejmě nejlepší.“
Polly: „Bylo to skvělé, moc jsem si to užila, byla
to jedna akce a v tom tolik zážitků. Byli tam moc
sympatičtí lidé, doufám, že to bude i podruhé.“

Vladimír Kliment, ředitel ZUŠ

PORADENSTVÍ ČLOVĚK V TÍSNI

Milostivé léto

L

idé s dluhy u veřejnoprávních
institucí mohou pouze do
28. ledna zaplatit svůj dluh. Pokud dlužník uhradí jistinu, tedy základní finanční částku, na jejímž základě
závazek vznikl, a k tomu 908 korun
jako náklady za exekuci, tak zbylé penále, úroky a takzvané příslušenství mu
bude odpuštěno.
Dojde k zastavení exekuce a dlužník
bude od zbytku dluhu osvobozen. Podmínkou je, aby dluh vymáhal soudní
exekutor. Na závazky, které si instituce
vymáhají samy pomocí daňových nebo
správních exekucí, se toto osvobození
nevztahuje!
Milostivé léto se nevztahuje na dluhy
vůči soukromým věřitelům, ale výhradně na dluh vůči státu či institucím, ve
kterých má stát majetkový podíl a dluh
přešel do exekuce. Jedná se o dluh na
zdravotním a sociálním pojištění, na
závazky u institucí, jako je např. ČEZ,

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Benjamin Chaud:

Pompon se nudí
Nakladatelství Host 2021

Český rozhlas, Česká televize, dopravní
podniky, školy, nemocnice apod.
CHCETE PORADIT?
Volejte 777 787 945 nebo pište
na klara.soukupova@clovekvtisni.cz. n
Klára Soukupová, dluhová poradkyně
Člověk v tísni, o. p. s., Středočeská pobočka
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Leden 2022:

Apetit

FOTA: HYNEK GLOS
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HISTORIE
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ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

VÁNOCE 2021

Libčické pověsti a zkazky

Rybova
mše
v Libčicích

FAKE NEWS A FANTASTICKÉ HISTORIE NEJSOU
SOUČASNÝM VYNÁLEZEM. I V NAŠEM MĚSTĚ
SE JICH V UPLYNULÝCH STALETÍCH NAKUPILO DOST.

Z

ačít bychom mohli už v roce 671.
Podle legendy tehdy vládl bájný
Krok, do jehož družiny patřili
bratři Supan a Turesk. Oba si hledali
místo k životu. Turesk to své nazval po
sobě Turskem. Jeho bratr sestoupil se
svými lidmi níž k vodě a usadil se na
místě, které nazval Chejnovem po svém
synovi Chejnovi. O této starobylé vsi se
zmiňuje Dalimil ve své kronice, když
píše o bitvě na turském poli Etmira neboli Čestmíra Chejnovského s Lučany:
„Z čiň mi tak vysoký rov, z něhož bych
uzřel Chejnov.“ Připomeňme hned, že
tato bitva svedená údajně v roce 863, je
také z rodu báchorek.
Podle Kroniky české, kterou
v 16. století napsal Václav Hájek
z Libočan, přišly v roce 712 služebnice kněžny Libuše na vysoký a příkrý
vrch, který se jim zalíbil. Požádaly
kněžnu, aby na něm dala vybudovat
pevný hrad. Libuše rozhodla o roubené
stavbě oblepené hlínou. Hrad byl po ní
pojmenován Liběhradem.
A Hájek píše, že ves pak kteráž toho
času při témž hradu u řeky také se
stavěla od Libuše, Libčicemi nazvána
byla. Pozoruhodné je, že Václav Hájek
ve svém díle uvádí přesný rok 712,
přičemž dějiny té doby takto detailně
v našem prostoru podobnými daty
vůbec nedisponují. Už libčický kronikář Freund před více než sto roky
zaznamenal odborný názor, že jméno
vsi původně znělo Ljubčice, tedy označuje „čeleď Libkovu“. Po těchto lidech
pak jsou pravděpodobně nazvána
i jiná místa – například Libčeves, Libeř
i Libeň atd.
O Liběhradu se v Libčicích tradovalo
mnoho zkazek. Jednou z nich je například údajná existence koženého mostu,
který měl spojovat Hrádek s protější
Chočí, kde bylo vartovní místo. Uvážíme-li vzdálenost obou vrcholků, která

ti, jelikož až dosud se ničeho nenalezlo, ačkoliv například paní Frajová
po věcech těchto pátrala, ale ničeho
nenalezla.“

je více než 250 metrů, je jasné, že jde
jen o výplod fantazie. I historka o mlékařce, která s vozíkem plným mléka
spadla z Choče dolů do Vltavy a zanechala bílou jakoby mléčnou a dodnes
viditelnou stopu na skále, je fantaskní.
Jde o nějakou křemennou žílu.
Hájek také píše o chodbě, která prý
vedla v podzemí z Liběhradu do Okoře,
vzdálené dvě hodiny chůze. Ještě řadu
století byli v Libčicích lidé, kteří tomu
věřili. V roce 1845 vyšla kniha Františka Hellera o českých hradech, v níž
autor cituje Hájkovy pověsti o chodbě
z Liběhradu na Okoř. Heller navíc
barvitě popisuje událost z roku 1844,
kdy sedlák z Chejnova prý oral na poli
a pluh se mu náhle propadl do země.

V roce 1882 má původ pověst o chýnovském krokodýlovi. Zde je:
„Na chýnovském náměstíčku, v místech, kde později byla vybetonovaná
a dnes již neexistující požární nádrž,
býval rybníček plný hlubokého bahna. Roku 1882 se při průtrži mračen
přeplnil vodou. Ta v rybníčku proudila
a vířila černé bahno a různé smetí.
Tehdy snad paní Beránková prohodila,
že v rybníčku je krokodýl. Tato zpráva
se jako senzace roznesla po celém okolí
a mnoho roků se udržovala pověst, že
v Chýnově mají krokodýla. Na tohoto
byla složena i písnička, z níž se zachoval jen tento refrén:
„Po řece Vltavě plave krokodýl,
a to je ten samý, co v Chejnově byl.“

Libuše rozhodla o roubené
stavbě oblepené hlínou.
Hrad byl po ní pojmenován
Liběhradem. A Hájek píše,
že ves pak kteráž toho času
při témž hradu u řeky
také se stavěla od Libuše,
Libčicemi nazvána byla.

Letečtí a Libčičtí si často a rádi Chýnovské s krokodýlem dobírali, ptali se
jich, kde bydlí, zdali ho uvázali, jestli
někoho nekousl atd. Neustálé vtipkování Chýnovské štvalo, a tak na oplátku
složili na Letecké písničku o opici, která
prý se zdržuje „na ostrově v Letkách“.
Bajka o krokodýlovi nebyla jedinou
chýnovskou pověstí. V minulých letech
se tu tradovalo vyprávění o loupeživém
rytíři, který v Chejnově měl hrad. Jak
podotýká kronika, „o pravdě této pověsti pochybovati lze, ježto se dosaváde
žádné zříceniny hradu podobného
nenalezlo“.
Na závěr pojďme blíže k současnosti.
V roce 1908 se libčická kronika poprvé
zmiňuje o Kočičině, jak místní dodnes
říkají Libušině ulici. Proč to jméno?
Prý od té doby, co dva zdejší sousedi
jako již častěji chytili a upekli kocoura.
Tentokrát zvláště vypaseného. Tento
kousek nezůstal utajen a libčičtí občané
na oba pány často mňoukali a jejich
ulici nazývali Kočičí. n

V ten okamžik povědomí o bájné
chodbě ožilo. Místní odvážlivci údajně
vlezli do podzemí a šli chodbou oběma
směry, „dokud jim louče stačily“.
Nikam nedošli, ani poklad nenašli, tak
chodbu zasypali.
Ale ještě zpátky do let třicetileté
války. Někdy mezi roky 1630–1635
se do dění vložili Švédové, a proto se
tomuto období občas říká švédské
války. V Letkách se z té doby traduje, že někde ve starém statku je tu
zakopán nebo zazděn poklad – zlatý
kalich a monstrance. Jak poznamenává
v letecké kronice Václav Mára: „Zda
tato pověst je pravdivá, lze pochybova-
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Petr Schönfeld

PO DVOULETÉ PAUZE
SE V NEDĚLI 19. 12. 2021
V EVANGELICKÉM KOSTELE
KONALO DALŠÍ KONCERTNÍ
PROVEDENÍ ČESKÉ MŠE
VÁNOČNÍ JAKUBA JANA
RYBY. TATO TRADIČNÍ
KAŽDOROČNÍ AKCE UŽ
PO MNOHO LET KRÁSNÝM
ZPŮSOBEM SPOJUJE
HUDEBNÍKY Z LIBČIC
A BLÍZKÉHO OKOLÍ
A PRAŽSKÉ A KRALUPSKÉ
AMATÉRY I PROFESIONÁLY.

J

sme velice rádi, že se v době protiepidemických opatření koncert
podařilo uspořádat a hlavně
že nám vydržela většina účinkujících
zdravých.
Sólové party zazněly v podání Alžběty Měkotové (soprán), Kamily Procházkové (alt), Petra Jedelského (tenor)
a Miroslava Jiráka (bas). Patnáctičlenný
komorní orchestr řídil Luboš Harazin,
varhanní part odehrál pan Pavel Loukota. Libčický pěvecký sbor Scandula,
řízený sbormistrem Janem Šindelářem,
letos posílil sbor kralupské ZUŠ.
Provedení mše celkem navštívilo
120 posluchačů. Kapacita kostela byla
tentokrát omezená nařízením vlády pro
provoz koncertů v době zhoršených
epidemických podmínek pouze na
místa k sezení. Na všechny se ale dostalo, a tak doufáme, že diváci odcházeli
z představení spokojení – potlesk na
konci tomu napovídal.
Před koncertem jsme posluchačům
slíbili přímý přenos na kanálu YouTube,
který se ale nakonec nezdařil z důvodů
slabého internetového připojení. Tímto
se tedy dodatečně omlouváme všem,

FOTO: ILONA PTÁČKOVÁ

10

Videozáznam celé mše
si můžete pustit na kanálu YouTube
i opakovaně a za rok se těšíme
na mši opět na viděnou!

kteří jste na online přenos Rybovy mše
čekali v teple domova a nedočkali se.
Na stránkách libcickekrizovatky.cz byl
ještě tentýž večer dostupný plnohodnotný videozáznam celé mše a můžete
si jím zpříjemnit některý z dalších
večerů.
Děkujeme městu Libčice za finanční
příspěvek na realizaci mše, stejně tak
jako děkujeme i všem občanům a příchozím za finanční dary, které rozdělujeme mezi účinkující i farnost. n
Ilona Ptáčková,
Libčický občanský spolek LOS

www.libcice.cz
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LAGUNINO

LIBČICKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO LOĎ

Závody a tábory s delfínem ve znaku

Ohlédnutí aneb Všechno
je jednou poprvé

Night Summer Lagunino OCR Race 2021

Logo závodu Lagunino OCR Race

U

J

FOTO: ROMAN KOTLÍN

edná se o překážkové závody,
které budou probíhat většinou
v Libčicích. První závod série
Winter se uskuteční v sobotu 22. ledna
2022. Registrace jsou do naplnění kapacity otevřené všem zájemcům.
NA ZIMU I LÉTO PŘIPRAVUJEME
DĚTMI OBLÍBENÉ TÁBORY
V termínu 5.–12. 2. 2022 proběhne
lyžařský JDT v Jizerských horách,
zaměřený jak na sjezdové, tak i na
klasické lyžování. Na červen jsme připravili LDT Chorvatsko se sportovně-relaxačním zaměřením. V červenci
děti čeká druhý ročník příměstských
olympijských her v rámci příměstského sportovního LDT; vodácký tábor,
tentokrát na Otavě; chatový tábor
v Jizerských horách a LDT pro rodiče

LIBČICKÝ DIVADELNÍ PODZIM
(LDP) ODNESL ČAS A MY
SE ZA NÍM MŮŽEME UŽ JEN
SYMBOLICKY OHLÉDNOUT.
TENTO V TUTO CHVÍLI
UŽ LOŇSKÝ ROČNÍK BYL
JUBILEJNÍ – 25. PROTO JSME
HO POJALI VELKORYSEJI
NEŽ TY PŘEDCHOZÍ.

Vodácký LDT 2021

s dětmi zaměřený na nejmenší děti od
dvou let a jejich maminky. V srpnu
se uskuteční chlapecký survival LDT
pro opravdové drsňáky, kde na kluky
čekají zálesácké aktivity, paintball,
NERFky a další střílečky. Po roční
pauze se také opět vydáme na expedici do Tater, kde nás čeká turistika,

příroda a sport. Dále ještě chystáme
klasický stanový LDT.
Více informací o našich závodech,
táborech, ale i dalších volnočasových
aktivitách pro děti a mládež naleznete
na www.lagunino.cz n
Roman Kotlín,
statutární zástupce spolku Lagunino

spořádali jsme slavnostní
zahájení, které bylo v rámci
LDP poprvé. Vlastně to byl celý
zahajovací víkend! Ti, kteří přišli, viděli
dvě divadelní představení (dětské a rodinné), velké výstavní panely se snímky
o historii divadla v Libčicích, ohňovou
a tajemnou světelnou show a ještě se
mohli „vyřádit“ v kostýmovém fotokoutku. No řekněte, kde máte možnost
stát se během chvíle princeznou, čarodějnicí nebo charlestonovou tanečnicí
a pak se proměnit třeba v Harryho
Pottera? Možností bylo opravdu hodně
a všichni si užili spoustu zábavy.
BOHATÝ DIVADELNÍ PROGRAM
Tím však program LDP nekončil. Až
do 27. listopadu probíhala přehlídka představení různých divadelních
souborů. Nabídka byla opravdu bohatá.
Ačkoli jsme byli, jako celý svět, takříkajíc pronásledováni covidem, povedlo se
představit divákům šest divadelních her.

FOTA: ARCHIV LIBČICKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO LOĎ

FOTO: ROMAN KOTLÍN

AUTOR LOGA: KAROLÍNA BELYUŠOVÁ

PRO ROK 2022 JSME PRO
VŠECHNY ZÁJEMCE Z ŘAD DĚTÍ
OD SEDMI LET AŽ PO DOSPĚLÉ
PŘIPRAVILI SÉRII OCR ZÁVODŮ
LAGUNINO OCR RACE 2022.

Závěrečná děkovačka po představení Ženitba

KONTROLY PŘED VSTUPEM
Nebudu nic zastírat, někdy to bylo
napínavé. Pár věcí bylo pro nás nových.
Poprvé jsme kontrolovali diváky při
vstupu, zda se mohou prokázat všemi
vládou nařízenými náležitostmi, které
je opravňují ke vstupu. Poprvé jsme
asistovali i při testování. Poprvé jsme
museli představení přesouvat a poprvé
jsme museli dvě představení dokonce
zrušit. Ale nakonec jsme tento divadelní festival dotáhli do zdárného konce,
kde na nás i vás, naše diváky, čekala
další novinka.
PRVNÍ STREAM
Jdeme s dobou a okolnosti tomu tak
chtěly, že jsme poslední představení
vyslali do online světa. Poprvé tak měli

KLUB SENIORŮ – CESTOVATELÉ

Informace o činnosti klubu

V

ážení přátelé, ráda bych vás
informovala, že 20. listopadu
2021 se sešli členové Klubu
cestovatelů v restauraci na koupališti,
aby společně zavzpomínali na hezké
zážitky z výletů, které se letos usku-

tečnily, a zároveň se dozvěděli více
o připravovaných výletních akcích.
Celkem je naplánováno osm zájezdů.
První letošní informační schůzka
proběhne v sobotu 26. března a opět
se potkáme v restauraci na koupališti,

abychom se dohodli na termínech
výletů. Rádi přivítáme nové členy.
Přeji vám i za členy klubu seniorů
hodně zdraví a spokojenosti po celý
rok 2022. n

PŘÍPRAVA LDP 2022
Jsme rádi, že nás naši diváci ani v této
době neopustili a přišli se podívat na
divadelní výkony nejen naše, ale i hostujících divadel.
Ačkoli covidové „sevření“ zatím
příliš nepolevuje, máme další plány,
u kterých můžete být s námi. Ledacos
je ještě nejisté, ale pokud patříte k těm,
kteří jsou rádi, když jim nic neuteče,
tak si můžete do svých nových diářů už
teď vyznačit Libčický divadelní podzim
2022. Říjen a listopad pro vás bude
opět takovým předvánočním balíčkem
plným divadelních překvapení. n

Jana Janovská, vedoucí zájezdů
Divadlo Jeníčka a Mařenky
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diváci (ti, kteří nemohli přijít) možnost zhlédnout závěrečné představení
ve formě online přenosu po internetu
(streamu). Nakonec měla tato forma
prezentace více diváků, než jich bylo
v sále. Tím posledním, díky streamu
unikátním, představením byla divadelní hra N. V. Gogola Ženitba v podání
našeho Libčického ochotnického divadla LOĎ. Kdo zná naše začátky, mohl
si je připomenout. K této hře jsme se
vrátili právě díky jubilejnímu Libčickému divadelnímu podzimu.

Divadlo Stay Si – Praha

Kateřina Kapounová, režisérka divadla

www.libcice.cz
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SDH LIBČICE

AFK LIBČICE

Hasičský ples nebude, přesto nezahálíme

Chuť k fotbalu se vrátila

PLES SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ LIBČICE NAD VLTAVOU,
PLÁNOVANÝ NA KONEC LEDNA
ROKU 2022, SE BOHUŽEL
Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉ
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE RUŠÍ.

PO LOŇSKÉ NEDOHRANÉ „KORONAVIROVÉ“ SEZONĚ HROZIL ODCHOD
NĚKOLIKA ZKUŠENÝCH HRÁČŮ A KLUCI BYLI DELŠÍ DOBU BEZ TRÉNINKU.

Ch

FOTO: JANA CHALUPOVÁ

P

Kurz první pomoci pro veřejnost proběhl koncem listopadu.

situace, se kterými se můžete v každodenním životě setkat a kdy je dobré
vědět, jak pomoci sobě, bližním i neznámé osobě. Těsně před koncem roku jsme
uspořádali tradiční noční odrazkovou
stezku v Libčickém okolí. Procházka
nočním lesem s baterkou má nádech
dobrodružství. Na děti čekala i odměna
ve formě bezpečnostní reflexní pásky.

Dovolte mi jménem všech libčických
hasičů popřát vám do nového roku vše
nejlepší, hlavně zdraví. Doufejme, že
se nám podaří konečně přemoci covid
a navrátíme se do normální režimu.
Do doby, kdy se můžeme setkávat beze
strachu a konečně odložíme roušky. n
Jan Menšík, velitel jednotky

TJ SOKOL LIBČICE

Turnaje oddílu stolního tenisu
V PŘEDVÁNOČNÍM A VÁNOČNÍM OBDOBÍ USPOŘÁDAL
ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ SOKOL LIBČICE NAD VLTAVOU
DVA TRADIČNÍ TURNAJE VE STOLNÍM TENISU.

Druhým turnajem byl turnaj dětí. Ten
se konal ve čtvrtek 30. prosince a zú-

častnily se ho hlavně děti, které jsou
členy oddílu. Po vyrovnaných bojích
za zelenými stoly se na prvních třech
místech umístili:
1. místo – Antonín Boháč
2. místo – Ondřej Dostál
3. místo – Aneta Dostálová
Doufáme, že další ročník turnaje a počty
jeho účastníků již neovlivní opatření
ohledně covidu-19 a na obou akcích se
sejdeme ve větším počtu. Zúčastněným
i všem, kteří se podíleli na organizaci
a průběhu turnajů, jakožto i městu, které
přispělo na ceny pro nejlepší hráče, oddíl
stolního tenisu TJ Sokol Libčice děkuje. n
Jan Špiegel, předseda oddílu
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Hlavní trenér A mužstva
AFK Libčice Daniel Bejr

Závěrem bych chtěl poděkovat za
spolupráci mým kolegům, panu Bittengelovi, sponzorům, jimž není osud
fotbalového klubu lhostejný, a zejména
vedení města, bez jejichž pomoci by
bylo nemožné udržet fotbalový klub
v chodu včetně mládežnických týmů.
Plánovaný rozvoj AFK je bez pomoci
města nerealizovatelný. Nesmím zapomenout na fanoušky, kteří v hojném
počtu navštěvují naše zápasy a podporují nás nejen v časech dobrých, ale
i těch horších. Všem čtenářům pak
přeji vše nejlepší v roce 2022. n
Daniel Bejr, trenér AFK Libčice

FOTBAL

Vánoční tradice

FOTO: KAREL TOBOLÁŘ

P

rvní turnaj se odehrál v sobotu
11. prosince, byl to již 23. ročník
pro hobby hráče z řad veřejnosti.
Bohužel covidová situace a protiepidemická opatření nepříznivě ovlivnily
účast, takže jsme se nedostali na počty
hráčů z minulých let, což nás mrzí.
Přesto měla hra vysokou úroveň a někteří ze zúčastněných by se nemuseli
obávat ani v registrovaných soutěžích
stolního tenisu. Konečné pořadí na
prvních třech místech:
1. místo – Václav Vaigl
2. místo – Josef Bouda
3. místo – Pavel Bartoš

trenérské kariéry jsem se nesetkal s tak
rozsáhlou marodkou. V jeden moment
nám chybělo devět hráčů. Ale díky
tomu se nám do týmu podařilo zapracovat několik místních odchovanců,
kteří věkem spadají do dorostenecké
kategorie, případně ji právě opustili. Je
třeba zdůraznit, že snaha těchto hochů
byla více než příkladná.
Nyní se buduje nové hřiště s přírodní trávou a umělým osvětlením hned
vedle hřiště s umělou trávou. Velké
poděkování za výstavbu hřiště patří
městu a řadě místních sponzorů. Vedení klubu se podařilo úspěšně dotáhnout
přestup exligového hráče Radka Dosoudila z Neratovic a místního odchovance a dlouholeté opory třetiligových
Velvar Tomáše Tenkla.
Příprava na jarní část sezony začne
13. ledna. Prvním přátelským zápasem
bude utkání proti reprezentačnímu
týmu doktorů a několikanásobným
mistrům světa. Utkání se odehraje
15. 1. na hřišti Aritmy Praha. V termínu 3. až 6. února čeká A mužstvo vítané
soustředění doplněné o několik dorostenců v Kravařích. Během soustředění
v tomto perfektním sportovním areálu
se odehrají i dva přátelské zápasy.

Účastníci turnaje dětí, zleva vítěz
A. Boháč, 2. místo O. Dostál, 3. místo
A. Dostálová, dále 5. místo T. Kodýtek,
4. místo G. Pojerová, 6. místo L. Pojerová,
7. místo K. Koušová

I

o vánočních svátcích se příznivci
libčického fotbalu sešli, aby si spolu
zahráli vánoční a poté i štěpánský
fotbálek. Je skvělé, že máme takovou
tradici a můžeme si zahrát i s kluky,
kteří už v Libčicích nežijí a jezdí
domů na svátky. Tentokrát se nás na
oba termíny sešlo hodně a fotbálek
jsme si opravdu užili. Pevné zdraví do
nového roku přeji všem a především
přátelům libčického fotbalu. n

Lukáš Reichel, radní za Liběhrad

FOTO: AFK LIBČICE

řestože jsme na přípravě intenzivně pracovali, nejistota měnících se omezení a hrozba nákazy
nás donutily raději akci odvolat včas
než čekat na poslední chvíli. Pokusíme
se uspořádat náhradní taneční zábavu
v jarních či letních měsících, pokud pro
to budou vhodné podmínky.
Ples tedy nebude, ale to neznamená,
že zahálíme. Funguje kroužek mladých
hasičů a poslední listopadový víkend
jsme pod patronací Centra Malina a za
finanční podpory města Libčice nad
Vltavou uspořádali kurz první pomoci
pro veřejnost. V letošním roce chceme pokračovat a uspořádat celou sérii
kurzů. Ty budou zaměřené na nejčastější

yběla chuť se vrátit k pravidelnému tréninku
a víkendům stráveným na
fotbalových hřištích. Odešel trenér Jan
Machara a mužstvo nebylo v ideálním
stavu. Proto mě kontaktoval prezident
klubu Günter Bittengel a požádal mě
o převzetí A mužstva v roli hlavního trenéra. V minulosti jsem v týmu
působil po boku Jaroslava Hamouze
a ke klubu a městu si vytvořil přátelský
vztah. Nabídku jsem s radostí přijal.
Začátky nebyly jednoduché, přesto se
podařilo udržet v týmu většinu hráčů
a klukům vrátit chuť k fotbalu. Velkou
zásluhu na tom měli i moji kolegové
Lukáš Reichel a Vratislav Vorel. Účast
na trénincích značně stoupla a v budoucnu si ji představujeme ještě vyšší.
Tréninková morálka podzimu už byla
nadstandardní.
Výsledky byly jak na houpačce.
Například výkony v Chotětově, Líbeznicích a první poločas v Kosmonosech
byly tristní. Opakem byla předvedená
hra v Holubicích, doma s Radonicemi
a Hovorčovicemi. V těchto utkáních
byla radost pohledět na výkon našeho
týmu. Zvláštní kapitolou byla zranění
a onemocnění hráčů. Během osmileté

FOTO: AFK LIBČICE
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Na vánoční a štěpánský fotbálek se nás sešlo hodně.

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

pf 2022
spolu doma v Libčicích
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