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SERVIS

informace
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 12. 3. 8.00–12.00
n K
 e Studánkám
n P
 od Saharou u č. p. 705
n K
 ralupská
n T
 ržní / Nerudova
n L
 etecké náměstí

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
PONDĚLÍ 14. 3., 28. 3. a 11. 4.
Hnědé popelnice se vyvážejí
od března do listopadu.

ÚVODNÍ SLOVO 3

kalendář
13. 2. – 30. 4.

VÝSTAVA

V uzavřeném okruhu

Tvorba čtveřice autorů (Dagmar
Šubrtové, Petry Gupta Valentové,
Janky Vidové a Gwénaëla Morice),
která vznikla v době pandemických
opatření a lockdownů od jara 2020.
Komentovaná prohlídka proběhne
12. 3. od 15 hodin a taneční
workshop s Cécile Da Costa se uskuteční v sobotu 19. 3. v 10 hodin.
Galerie Arto.to Uhelný mlýn

PÁ 11. 3. 18.00

FILM PRO DĚTI

Cesta za živou vodou

TERMÍN
MOBILNÍHO SVOZU
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
ÚTERÝ 15. 3.
n Letky

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

SO 19. 3. 10.00

Odpady 
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Druhý závod série pro děti i dospělé,
které čeká krosová trať lesem o délce
3+ km bez překážek.
Chýnovský les

Vítání občánků 
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Strategický plán 
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Ukliďme Česko 
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ST 23. 3. 18.00

Územní plán 
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SPORT

AFK Libčice
Předseda spolku svolává valnou
hromadu.
Sportovní areál Letky

SO 19. 3. 13.00

SPORT

Závod Lagunino OCR Race

HUDBA

Zpíváme pro UNICEF
Pěvecký sbor Scandula pořádá benefiční koncert. Vstupným přispějete na
program Děti ve válce.
Evangelický kostel

SO 26. 3. 14.00

PŘÍPRAVA

Setkání klubu seniorů –
cestovatelé

Výpravná norská fantasy pohádka,
která volně navazuje na snímek Cesta
za králem trollů.
Kino Kotelna – Severská filmová zima

Informační schůzka o přípravě letošních výletních akcí.
Plovárna Libčice

PÁ 11. 3. 20.00

SO 26. 3.

FILM

Vzpoura v Kautokeinu

Drsné severské historické drama
o sámské vzpouře proti místní norské
správě.
Kino Kotelna – Severská filmová zima

SO 12. 3. 18.00

FILM

Muž ze sněhové jeskyně

Dokument o přírodním muži žijícím
30 let ve sněhové jeskyni. Vtipný,
filozofický a hluboký film o absolutní
svobodě.
Kino Kotelna – Severská filmová zima

SO 12. 3. 20.00

FILM

All Inclusive

Úspěšná komedie, v níž dánské ženy
vyrazí na jih a leccos tam zažijí.
Kino Kotelna – Severská filmová zima

PÁ 18. 3. 21.00

HUDBA

Disko

Hraje DJ PEPINO.
Plovárna Libčice

Vážení spoluobčané,

z obsahu

19.00

Hlas zastupitele 
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Školství 
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Z knihovny 
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Nový spolek 
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Pozvánka do kina 
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Galerie Arto.to 
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HUDBA

Country koncert
Kapela Rumtorád a jejich kamarádi
zahrají oblíbené country písně.
Plovárna Libčice

PÁ 1. 4. 18.00

FILM PRO DĚTI

Tajemství staré bambitky 2
Pokračování populární pohádky
o loupežníkovi Karabovi a zvídavé
princezně Johance.
Kino Kotelna

PÁ 1. 4. 20.00

FILM

Poslední závod
Hanč a Vrbata ožívají v očekávaném
českém dramatu.
Kino Kotelna

SO 2. 4. 20.00

FILM

Bod varu
Britský film pojednávající o nesmlouvavém tempu práce v gastrobyznysu.
Kino Kotelna

AFK Libčice 

str. 14

TJ Sokol 

str. 15

Zpíváme pro UNICEF 

str. 15

práci kontrolního a finančního výboru,
komise životního prostředí a komise pro
média. Zvláště oceňuji práci dotační
komise, která má nelehký úkol spravedlivě rozdělit schválený objem financí
pro naše spolky.
Úkoly města jsou dobře rozjeté a neobejdeme se bez pochopení a podpory
vás, obyvatel našeho města. Děkuji
jménem města za vaši podporu a těším
se na obnovu společenského a kulturního života v našem městě.
Sledujte prosím nové webové stránky
města a těším se na komunikaci s vámi.
Přeji vám krásné jarní dny. n
Pavel Bartoš, starosta
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jaro lidé vždy podvědomě spojovali
s nadějí. Ke všem atavistickým nadějím
přibylo i očekávání, že snad s příchodem teplých dnů se zbavíme i přízraku
pandemie a souvisejících ekonomicko-sociálních dopadů na společnost.
Jaro ukáže, zda epidemiologové mají
pravdu. Nástup jarního optimismu byl
nečekaně zkalen věrolomným a ničím
neomluvitelným útokem Ruské federace
proti svrchované Ukrajině.
Jde o akt agrese a genocidy svobodného slovanského národa, kterou drtivá
většina našich občanů odsoudila. Rada
města svolala zastupitelstvo, jež uvolní
peníze na pomoc Ukrajině prostřednictvím humanitární organizace. Děkuji
vám jménem města za vaši podporu
spravedlivého boje Ukrajiny. Přes nejrůznější mezinárodní politické a pandemické peripetie státní správa i samospráva ve městě pracovala a dočtete se
o tom dále v novinách. Aktuálně máme
rozpracovaný nový územní plán města,
který připravujeme k veřejnému projednání. Investiční komise a rada města
navrhla pro zastupitelstvo investice na
letošní rok. Podepsali jsme smlouvu
s vítězem architektonické soutěže na
zpracování projektové dokumentace
na novou podobu náměstí Svobody,
městský dům a radnice. Připravujeme
soutěž krajinářských architektů na revitalizaci libčické náplavky. Chci ocenit

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).
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Náklad: 1600 ks

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 21. března,
pro příjem inzerce do 14. března 2022.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Body z jednání rady
a zastupitelstva města
RADA MĚSTA 2. 2.
Určuje termíny dalšího jednání, a to
23. 2. a 9. 3. 2022.
n

Souhlasí s konáním 23. jednání ZM,
které proběhne 16. 2. od 18 hodin na
Libčické plovárně, a navrhuje program
jednání.
n

Doporučuje ZM vzít na vědomí
čerpání rozpočtu města za rok 2021
s výdaji 50 842 040 korun a příjmy
129 596 109 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2020.
n

Doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 1/2022 s celkovými výdaji
i příjmy ve výši 137 145 000 korun včetně zapojení zůstatku roku 2021.
n

Souhlasí s prodloužením ubytovací
smlouvy.
n

n Schvaluje časový plán implementace
plánu zlepšování kvality ovzduší Libčice nad Vltavou, který přispěje k dosažení imisního limitu dle ustanovení
§ 9 odst. 4 zákona o ochraně ovzduší.

Projednala stanovisko k plánované
výstavbě – bytový dům Letka II. a požaduje uzavření smlouvy o spolupráci
před vydáním územního rozhodnutí.
n

n Souhlasí se zřízením plynovodního
věcného břemene na pozemcích města
v katastru Letky v délce 54 m za 100 korun za běžný metr pro GasNet, s. r. o.

CHCETE
KOMPLEXNÍ
A RYCHLÉ
INFORMACE
O DĚNÍ VE MĚSTĚ?
Stáhněte si aplikaci
nebo se registrujte na
libcice.mobilnirozhlas.cz.

n Bere na vědomí návrh smlouvy
o spolupráci s firmou Skanska v rámci
stavby Park Cihelka II. etapa a pověřuje starostu projednáním vzájemných
podmínek.
n Souhlasí se zřízením telekomunikačního věcného břemene na pozemcích
města v katastru Letky v délce 48 m
za 100 korun za běžný metr pro
Cetin, a. s.
n Předává ZM informaci místostarosty
o dotacích.
n Souhlasí s umístění pergoly na pozemku v katastru Letky u domu
č. p. 542.

RADA MĚSTA 9. 2.
Doporučuje ZM schválit smlouvu
o spolupráci s firmou Skanska v rámci
stavby II. etapy projektu Park Cihelka
s příspěvkem městu 650 korun za m2
bytové plochy.
n

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 16. 2.
n Bere na vědomí čerpání rozpočtu
města za rok 2021 s celkovými výdaji
50 842 040 korun a příjmy
129 596 109 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2020.
n Schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2022 města s celkovými výdaji
i příjmy ve výši 137 145 000 korun
včetně zapojení zůstatku roku 2021.
Přehled investic je součástí zápisu
z jednání.
n Bere na vědomí informaci místostarosty o dotacích.

Schvaluje smlouvu o spolupráci s firmou Skanska v rámci stavby II. etapy
projektu Park Cihelka s příspěvkem
městu 650 korun za m2 bytové plochy.
n

n Jmenuje členem finančního výboru
Ilonu Šmucrovou Holmanovou. n red

Zápisy z jednání rady
a zastupitelstva města
jsou dostupné na webu města.
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ZPRÁVY Z RADNICE 5
ODPADY

MĚSTSKÉ DOTACE

Červené kontejnery

Město rozdělí celou alokovanou částku

V

pondělí 7. března budou
opět rozmístěny červené
kontejnery na sběr bioodpadu. Zde odkládejte pouze větve,
zbytky rostlin, listí a trávu, vše bez
plastových obalů. Na svých stanovištích budou občanům k dispozici
do konce listopadu a najdete je
v ulicích:
n Lesní
n Letecké náměstí
n U Krytu
n Pod Kameníčkem
n Hřbitovní / Za Kovárnou
n Bratrská
Do kontejnerů rozhodně nepatří celé
stromy, pařezy s kořeny a zemním
balem, opracované dřevo, prkna,
trámy, latě, palubky, nabarvené nebo
napuštěné dřevo a dřevěné výrobky,
kůly, hnůj od domácích zvířat, plasty,
sklo, kovový odpad, odpad z kuchyní
a jiný domácí odpad.
Děkujeme za dodržování, protože
tím usnadníte zpracování shromážděného bioodpadu ze zahrad. n
Jaroslav Čermák, správa majetku

Nové kontejnery
na jedlé oleje

M

ěsto instalovalo dva nové
kontejnery na jedlé oleje
v ulicích V Letkách
(u hasičárny) a Letecká/K Přívozu.
Použité jedlé oleje odevzdávejte slité
v bezpečně uzavřených PET lahvích.
Do určené nádoby je odkládejte
tak, aby se lahev neporušila a její
obsah nevytekl.

NÁDOBY NA POUŽITÉ JEDLÉ
OLEJE NAJDETE V ULICÍCH:
n Družstevní za kulturním domem
u sběrného místa
n sídliště Pod Saharou (Stará Sahara)
n Hašlerova
n Tržní
n V Letkách (u hasičárny)
n Letecká/K Přívozu n red

DOTAČNÍ KOMISE ROZDĚLILA VŠECHNY VYČLENĚNÉ PROSTŘEDKY
Z ROZPOČTU A MĚSTO FINANČNĚ PODPOŘÍ 49 PROJEKTŮ.

Z

ájemci o městskou dotaci podali
své žádosti do konce ledna, poté
se členové dotační komise seznámili s podklady a v úterý 15. února proběhlo jednání. Spolky požádaly celkem
o 1 524 057 korun. Ve středu 23. února
rada města posvětila doporučení komise, změny byly jen kosmetické. Přehled
podpořených akcí včetně finančního
požadavku najdete i na webu města.
Většinu akcí známe již z minulých let.
PŘEDSEDA DOTAČNÍ KOMISE
RADNÍ LUKÁŠ REICHEL HODNOTÍ
LETOŠNÍ ROČNÍK TAKTO:
„I v letos jsme měli nelehký úkol.
Vyhodnotit více než čtyřicet žádostí
spolků o městské dotace a připravit
podklady pro radu města.

Dotační komise má přidělenou
částku 700 000 korun, ale žádosti
se sešly v hodnotě bezmála 1,6 mil.
korun. Snažili jsme se vyhovět všem,
ale vzhledem k částce, kterou máme
k dispozici, a výši požadavku, je jasné,
že ne všem žádostem jsme mohli
přidělit požadovanou částku. Chtěl
bych touto cestou poděkovat členům
dotační komise paní Baxové, pánům
Kosíkovi, Semiánovi, Veszeleimu za
skvělou práci v dotační komisi.“
Nyní žadatelé obdrží e-mailem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace,
jejíž vzor byl k dispozici na webu města.
Po podpisu smlouvy je možné čerpat
peníze. Dotační komise doporučuje
pro rok 2023 navýšit částku v rozpočtu
města na 800 tisíc korun. n red

FOTO: REDAKCE
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Populární Traktoriáda má vysokou
návštěvnost a město ji letos podpoří
částkou 50 tisíc korun.

KOHO MĚSTO PODPOŘILO
Petr Veszelei: Gulášování
LOĎ: Libčický divadelní podzim 
Klub seniorů: Kulturní a vzdělávací program
Římskokatolická farnost Roztoky:
Koncerty v kostele a na farní zahradě
Josef Maxa: Libčický country majáles
AFK Libčice: Zimní soustředění
LOS: 9. libčická Hašlerka 
LOS: Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
AFK Libčice: Dětský sportovní den + nábor dětí
Přátelé přírody – Upírci:
Volnočasové mimoškolní aktivity pro děti a mládež
Traktor klub Libčice: 6. chýnovská traktoriáda
Libčich: Přednášky a poradna k výměně kotlů
AFK Libčice: Turnaj mládeže
Kulíšek Libčice: Podpora činnosti spolku
Vladimír Vrábel:
turnaje a campy pro děti a dospělé
LOS: Farmářské trhy
LOS: Letní kino Libčice
LOS: Adventní jarmark a koncert
LOS: Ptačí rok 2022
LOS: Kino Kotelna
ČSCH ZO Libčice: Posvícenská výstava
drobného zvířectva a podzimní výstava holubů
Marie Nováková: Velikonoční varhanní koncert
k ukončení opravy varhan
Lagunino: Volnočasové aktivity

12 000 Kč
32 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
30 000 Kč
27 000 Kč
25 000 Kč
12 000 Kč
5 000 Kč
22 000 Kč
50 000 Kč
9 000 Kč
15 000 Kč
12 000 Kč
16 000 Kč
7 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
9 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
6 000 Kč
14 000 Kč

Lagunino: Závody
Scandula: Činnost sboru
Scandula: 13. ročník sborového festivalu
Otevřená zahrada
Mariane: Kostýmové dovybavení
Liběhrad – šachový klub: Podpora činnosti klubu
TJ Sokol Libčice: Oddíl všestrannosti žen
TJ Sokol Libčice: Oddíl florbalu
TJ Sokol Libčice: Oddíl všestrannost muži 
TJ Sokol Libčice: Oddíl tenisu
TJ Sokol Libčice: Oddíl házené
TJ Sokol Libčice: Oddíl boxu
TJ Sokol Libčice: Oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Libčice: Oddíl karate
SH ČMS: Čarodějnice 
ČSV ZO Libčice: Zlepšení boje proti varoáze včel
SH ČMS: Soutěž v požárním sportu 
SH ČMS: Noční odrazová stezka
Centrum Malina: Provoz centra
Centrum Malina: Letní příměstské tábory
Centrum Malina: Mikulášská besídka
Centrum Malina: Svatomartinský průvod
Centrum Malina: TeenDay 2022
Junák – Osmička: Vybavení klubovny
Junák – Osmička: Letní skautský tábor
Evžen Novák: Pohádkový les
Evžen Novák: Masopust

10 000 Kč
6 000 Kč
25 000 Kč
12 000 Kč
5 000 Kč
12 000 Kč
6 000 Kč
12 000 Kč
8 000 Kč
15 000 Kč
9 000 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč
9 000 Kč
10 900 Kč
7 000 Kč
4 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
6 000 Kč
6 000 Kč
9 000 Kč
5 000 Kč
10 000 Kč
2 300 Kč
16 000 Kč

www.libcice.cz
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ZPRÁVY Z RADNICE 7

POPLATKY

ROZVOJ MĚSTA

Povinné platby občanů

Strategické plánování
města chytá druhý dech

POPLATEK ZA ODPADY
Výše poplatku za odpady je stanovena
na 700 korun za osobu a rok. Platbu
můžete provést jednorázově
do 31. března 2022 nebo si ji rozdělit
na dvě stejné splátky, přičemž druhou
splátku musíte uhradit do 30. září 2022
(týká se pouze základní sazby
700 korun).
Někteří občané jsou zvýhodněni takto:
n občané nad 70 let úleva 100 %
n děti do 6 let úleva 100 %
n děti od 7 do 15 let úleva 50 %
POPLATEK ZA PSA
Základní sazba poplatku je 400 korun za psa a rok a splatný je
jednorázově do 31. března 2022.
Sazba za psa, jehož majitelem je osoba
starší 65 let, je snížena na 200 korun.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Vážení rodiče, dne 2. dubna se pod záštitou
vedení města uskuteční slavnostní obřad vítání dětí.
Maminko a tatínku,

pokud máte zájem, aby vaše děťátko bylo přivítáno
mezi občany města Libčice nad Vltavou, prosím sdělte nám
jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a vaši
kontaktní adresu na Městský úřad Libčice nad Vltavou
e-mailem, telefonicky nebo osobně nejpozději
do 18. března. Podmínkou účasti obřadu je trvalý
pobyt dítěte v našem městě k datu narození.
Pozvánku s přesným časem vám s předstihem zašleme. n
Martina Žitná, matrikářka

KONTAKT:
Městský úřad Libčice nad Vltavou, Martina Žitná – matrika
e-mail: matrika@libcice.cz, tel.: 233 101 651
PO 7.30–12.00, 12.30–17.00
ST 7.30–12.00, 12.30–18.00
LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / březen 2022

POPLATKY MŮŽETE UHRADIT
DVĚMA ZPŮSOBY:
nB
 ankovním 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. V platnosti
zůstávají VS začínající 101, 102, 110.
Pokud neznáte VS, pište na matrika@
libcice.cz.
nH
 otově v pokladně městského úřadu
v době pro veřejnost. Zde je možné poplatek uhradit i za více osob
současně.
Informace vám poskytneme telefonicky na čísle 233 101 651 nebo
pište na matrika@libcice.cz či osobně.
Preferujeme bezhotovostní platbu,
děkujeme. n red

NA PODZIM LOŇSKÉHO ROKU
SE RADA MĚSTA NA ZÁKLADĚ
PODNĚTU ZASTUPITELSTVA
ROZHODLA OBNOVIT FUNGOVÁNÍ
STRATEGICKÉ KOMISE.

K

omise složená ze zástupců všech
politických subjektů má za úkol
dohlížet na naplňování návrhů
a aktivit vyplývajících ze strategického plánu města. Pro každé dva roky
schvaluje rada města akční plán s již
konkrétně popsanými kroky (projekty
a aktivitami), jejichž prostřednictvím
by se město mělo posouvat blíž k stano-

veným cílům. Víte, jaké cíle má strategický plán našeho města pro rok 2030
nastavené? Jsou to:
Stabilizovat počet obyvatel,
maximální počet obyvatel
pod 4 500.
Zlepšit nebo udržet
spokojenost obyvatel
s městem jako místem
pro život.
Uchovat klidný charakter
města a současně čilý
společenský život.
Zachovat
plochy zeleně.

1.
2.
3.
4.

UKLIĎME ČESKO

Pravidelně
uklízíme naše město

K

onečně letos se můžeme svobodně nadechnout a bez přízraku
nebezpečí virové nákazy vyrazit
uklidit okolí našeho města. Jistě, někteří zůstanou lhostejní, pravděpodobně
ti, kteří bez skrupulí cokoli kdekoli
vyhodí, ale naštěstí jiní se chopí rukavic
a pytlů. A jarní úklid může mít očistný
účinek i na naši psychiku, tak s úsměvem pojďme na to.
Město se již šestým rokem zapojuje do celorepublikové úklidové akce
Ukliďme Česko. První dubnovou sobotu
si na městském úřadě můžete vyzvednout igelitové pytle, případně pracovní
rukavice a vyrazit na vytipovaná místa.
Po práci nás čeká společné opékání na
náplavce, kde je pro vás připraveno občerstvení. Máte-li další dotazy, tak pište
na mistostarosta@libcice.cz, informace
najdete také na webu města. Děkujeme
všem aktivním uklízečům, že naše město děláte lepším. n red

5.

 oncepčně řešit dopravu
K
ve městě.
Výzvou pro letošní rok je připravit
akční plán pro následující roky, a to
2023 a 2024. Plán, který bude sice
vycházet z dokumentů časově předcházejících, ale bude jednodušší, přehledný
a jasně provázaný s rozpočtem. Podobu
akčního dokumentu bude moci ovlivnit
každý občan prostřednictvím veřejnosti
přístupných, tematicky zaměřených
setkání pracovních skupin, která budou
svolána v nejbližších měsících. n

Tereza Nehasilová,
předsedkyně strategické komise

POZVÁNKA

NA MIMOŘÁDNÉ ZM
Starosta města
svolává mimořádné
24. veřejné zasedání
zastupitelstva města,
které se koná ve středu
9. března 2022 od 18 hodin
v obřadní síni
Městského úřadu.
Navržený program jednání
je finanční pomoc Ukrajině.
Zastupitelstvo města
rozhodne o způsobu a výši
humanitární pomoci
Ukrajině.

Sobota
2. dubna 2022
9 hodin: výdej pytlů na MěÚ
12.30 hodin: opékání na náplavce

www.libcice.cz
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krátce

INVESTICE

Zastupitelstvo
dalo zelenou
rozvoji města

Územní plán města

Z

počátku jsme se orientovali na
to, co bylo nezbytné, a zajistili
jsme absolutní většinu inženýrských sítí, povrchů komunikací včetně
chodníků. Následovaly fasády veřejných budov, ZŠ, MŠ, ZUŠ a dalších.
Později jsme se věnovali strategii rozvoje města, získali dotaci na strategický
plán a ten zpracovali.
Následně jsme se soustředili ve
smyslu doporučení strategického plánu
na zhotovení studií, případně projektových dokumentací velkých strategických investic (sportovní hala, městský
dům, náplavka atd).
V letošním roce je situace se schvalováním investic ještě komplikována
skutečností, že rok 2022 je rokem komunálních voleb, a tak i technický termín investice se může stát předmětem
politického boje. Proto bychom rádi
pochválili zastupitelstvo jako celek za
kritický a současně racionální přístup
ke schvalování investic, jež nakonec
byly úspěšně schváleny.

sena oprava komunikace Saharská se
zprovozněním odvodnění komunikace.
Dlouhá léta občany ulice Pod Hájem II
trápí stav vozovky. Zastupitelstvo dalo
zelenou k provedení opravy této komunikace, a to tak, že dojde k odtěžení
vrstev až k tělesu splaškové kanalizace
a následnému novému zhutnění vrstev.
V centru města chodník v Bratrské ulici
bude doplněn o části nového povrchu,
aby byl pochozí v celé délce k ulici Na
Spojce.
Na Letky nezapomínáme. Byla odsouhlasena revitalizace parku u bývalé
rezidence rodiny Fischerů. Tato věc
je dosti důležitá, aby komplex ZUŠ
a sousední park byly v náležité formě
zpřístupněny veřejnosti. Ve staré části
Libčic byla odsouhlasena tlaková kanalizace v ulici Pod Hrádkem. V Chýnově
na sídlišti Stará Sahara byla odsouhlasena oprava kanalizace o její řádné
napojení do ulice Křivá. Na tuto investiční záležitost jsme zažádali o finanční
podporu (dotaci).

Silnice a chodníky Školství
A nyní ke konkrétním investičním
úkolům na rok 2022. Ve věci pozemních komunikací a souvisejících sítí
bylo schváleno rozšíření komunikace
Chýnovská o parkovací stání proti
MŠ včetně opravy části hlavní stoky
dešťové kanalizace. Dále byla odsouhla-

Dlouhodobě věnujeme pozornost
libčickému školství. Město v roli zřizovatele v minulosti zajišťovalo opravy
fasád, střech a vnitřních prostor
našich tří škol. Péče o majetek města je
běh na dlouhou trať a nikdy nekončí.
V letošním roce budeme pokračovat
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VIZUALIZACE: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI

SNAD S NÁMI BUDETE SOUHLASIT, ŽE MĚSTO,
KTERÉ SE NEROZVÍJÍ, STAGNUJE. SOUČASNÁ
RADNIČNÍ KOALICE V RŮZNÝCH PERSONÁLNÍCH
VARIANTÁCH SE ZASAZUJE O ROZVOJ MĚSTA
JIŽ ŠESTNÁCT LET.

Jednou z důležitých investic letošního roku
je zpracování projektové dokumentace
na městský dům, rekonstrukci radnice
a křižovatku. Projektová dokumentace
bude hotová v roce 2024.

v opravách interiéru základní školy,
kde je také v plánu oprava vzduchotechniky kuchyně. V ZUŠ necháme
provést úpravy exteriéru školy. V souvislosti s aktivitami developerů nezapomínáme ani na rozšíření kapacity
ZŠ a v návaznosti na dotaci realizujeme nové školní družiny a rozšíření
školní jídelny.

Plovárna
Nepřehlédnutelnou dominantou města
je libčické koupaliště. V minulosti jsme
postavili novou restaurační a kulturní
budovu. Je jasné, že prostor koupaliště

má vysoký potenciál rozvoje. Odsouhlasili jsme zpracování rozvojové studie
areálu. V loňském roce byla instalována
nová technologie úpravy vody v malém
bazénu. A v letošním roce bude instalováno čištění velkého bazénu v hodnotě
1,4 milionu Kč. Věřme, že budoucí epidemiologická situace nám umožní areál
koupaliště provozovat ke spokojenosti
široké veřejnosti.

Zubní
a gynekologická
ordinace
Jako každé malé město se potýkáme
se zajištěním fungující zdravotní péče.
Veřejnost s napětím očekává, kdy začne kýžená soukromá investice RHG,
s. r. o., do výstavby sociálně-zdravotnického zařízení v prostoru bývalého

shromaždiště. Aktuálně jsme nuceni
zajistit vybudování dvou nových
ordinací, a to gynekologické a ordinace zubního lékaře. Na tuto záležitost
město uvolnilo potřebné prostředky.
Zastupitelstvo rovněž schválilo související finanční prostředky na studie
a projektové dokumentace investičních akcí města. Detailní informace
investic, studií a projektů jsou k dispozici na webu města v sekci zápisy
z jednání ZM.
Vážení občané, děkujeme za vaši
podporu při realizaci rozvoje města.
Investice města jsou reálné, navazují v souvislostech na již provedené
předchozí investice. Snažili jsme se, aby
byl naplněn princip: „Kdo chce, hledá
způsob, kdo nechce, hledá důvod.“ n
Pavel Bartoš, starosta
Jaroslav Čermák, správa majetku

Zpracování nového územního plánu
je dlouhodobý proces. A v jaké
fázi se nacházíme nyní? Upravený
návrh ÚP s vypořádáním připomínek
ze společného jednání dotčených
orgánů bude brzy předložen zastupitelstvu a poté bude podána žádost
o vydání stanoviska nadřízeného
orgánu územního plánování (Krajský
úřad Středočeského kraje). Na základě pokynu pořizovatele projektantka
architektka Veronika Šindlerová
se svým týmem připraví návrh pro
veřejné projednání, které by mělo být
zahájeno v listopadu 2022.
Termín veřejného projednání je
stanoven na 5. prosince 2022 (bude
ještě upřesněno), přičemž vypořádání stanovisek, námitek a připomínek
k návrhu by mělo být uzavřené do
konce roku. A v lednu příštího roku
by tento návrh byl opět předložen
zastupitelstvu města. Dokončení
dokumentu se předpokládá v květnu
příštího roku. n
Pavel Bartoš, pověřený zastupitel

Tři v jednom pro
Libčice nad Vltavou
Architektonická soutěž byla ukončena již v loňském roce, poté probíhalo jednací řízení bez uveřejnění
s vítězem soutěže ateliérem EHL
& KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o. Výsledkem je smlouva na projektovou
dokumentaci, která zahrnuje kompletní servis od zpracování průzkumů, všechny stupně projektování,
inženýrskou činnost i autorský dozor.
Ve druhé polovině února proběhlo
jednání závislé části poroty, která definovala body pro dopracování studie
a následně došlo k podpisu smlouvy
a zahájení prací. Výsledná podoba
studie centra města, které zahrnuje
výstavbu nového městského domu,
rekonstrukci radnice a úpravu křižovatky, bude prezentována veřejnosti
za několik měsíců, pravděpodobně
v červnu. n red
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VÍT PENÍŽEK ZA LIBĚHRAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KARLA HAŠLERA

Spolupráce pokračuje

Lyžařský výcvik ve
Špindlerově Mlýně 2022

S

polečnost Skanska Reality
vstoupila na území našeho
města v roce 2019 s projektem
bytového domu. Jednalo se v novodobé historii o prvního velkého
investora, který s takovým záměrem
přišel. Nová výstavba znamená rozvoj
města, ale také náklady s tím spojené,
například nutnost navýšení kapacity
školy a školky. To si vedení města plně
uvědomovalo, a proto vyjednávalo se
společností Skanska Reality o smlouvě
o spolupráci, jejímž nedílným obsahem
byl i příspěvek stavebníka právě na
rozvoj školských zařízení. A právě výše
příspěvku, která by měla být požadována po investorech, se stala třecí

plochou mezi koaličními a opozičními
zastupiteli.
Názory na jeho výši byly různé. Společnost Skanska navrhovala 250 korun
za každý čtvereční metr čisté bytové
plochy. To vedení města neakceptovalo a na základě výpočtu nákladů na
předpokládané rozšíření infrastruktury
vyvolané daným projektem požadovalo
po společnosti Skanska příspěvek ve
výši 650 kč/m2 (více o jeho stanovení jste se mohli dočíst v mém článku
v červencových novinách 2019). Tato
částka byla ostře kritizována opozičními zastupiteli, kteří požadovali částku
ve výši 1 000 korun za m2. Svedl se boj
v zastupitelstvu, téma naplnilo stránky
Libčických novin. O co se opíral požadavek na tuto výši, ale nebylo nikdy
jasně vysvětleno. Tehdy byla smlouva
schválena jen koaličními zastupiteli.
Nyní se píše rok 2022 a společnost
Skanska přichází s druhou etapou svého projektu. V tomto případě se jedná

o projekt rodinných domů o celkem
117 bytových jednotkách. Výsledkem
jednání o dalším příspěvku na infrastrukturu mezi investorem a vedením
města je opět částka ve výši 650 korun
za m2 čisté bytové plochy. Celkem by
se mělo jednat o 6,5 mil. Kč. Kdo nyní
čeká řádky popisující boj mezi koalicí
a opozicí o výši příspěvku, bude zklamán. Smlouva i příspěvek byly tentokrát jednohlasně a hladce schváleny. Co
se změnilo od roku 2019? Snad všichni
pochopili smysluplnost určení výše
daného příspěvku? Poznali ve společnosti Skanska hodnověrného partnera
pro rozvoj města? Přesně nevím, ale byl
jsem na zastupitelstvu mile překvapen,
že v této otázce táhla opozice s koalicí
za jeden provaz. n
Vít Penížek
místostarosta
a zastupitel za Liběhrad

Šárka Sekerová, knihovnice

Hilary Mantellová:

Wolf Hall
Nakladatelství Argo 2010

Na lyže vyrazili žáci osmých a devátých tříd.

V NEDĚLI 23. LEDNA JSME SE
V BRZKÝCH RANNÍCH HODINÁCH
VYPRAVILI NA LYŽAŘSKÝ
VÝCVIK DO HOTELU ESPRIT VE
ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ.

V

ýcvik byl v letošním roce určen
hlavně pro žáky osmých a devátých tříd. Přes všechny překážky, které jsme museli překonat, jako
například současnou epidemiologickou
situaci, pozdní výsledky testů PCR
a další trampoty, jsme nakonec odjeli
v počtu 23 dětí a čtyř pedagogů.
Celý pobyt byl organizován cestovní
kanceláří CK2, která zajistila ubytování,
dopravu a instruktory. Žáci lyžovali ve
skiareálu Svatý Petr a pro většinu to byl
obrovský zážitek. Nikdy ještě nelyžovali

na tak velké sjezdovce. Dvakrát jsme
navštívili místní aquapark, kde jsme si
užili vířivky a tobogány. Večerní program a noční služby jsme zajišťovali my
učitelé a vychovatelka. Kromě diskoték
byly na programu zábavné hry jako
například selfie battle a plnily se různé
challenge.
Žáci i všichni dospělí si také hned
první den vytvořili trička na památku. Mohli si je buď pomalovat, nebo
potisknout razítky. Pro všechny to byl
super zážitek plný sportu a zábavy.
Chtěla bych všem moc poděkovat za
skvělou spolupráci a pevně doufám, že
se nám podaří zájezd zopakovat a příští
rok opět vyjedeme. n

Převeďte mrtvé
Nakladatelství Argo 2013

Jana Kejmarová, vedoucí lyžařského výcviku

ZVEME VÁS
NA PŘEDSTAVENÍ
TANEČNÍHO OBORU

V pondělí 28. března 2022
od 18 hodin v Divadle Za plotem
(Praha 8-Bohnice).
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BŘEZEN

... za kamna vlezeme
a tam si něco přečteme… Třeba román z tudorovské Anglie od nositelky
dvou cen Man Booker Prize. n

FOTO: ARCHIV ZŠ

NA POSLEDNÍM ZASTUPITELSTVU
BYLA JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENA
SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SE
SPOLEČNOSTÍ SKANSKA REALITY.
CO SMLOUVA OBSAHUJE A JAKÉ
JE POZADÍ JEJÍHO VZNIKU?

z knihovny

Zrcadlo a světlo
Nakladatelství Argo 2021
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NOVÝ SPOLEK

KINO KOTELNA

Do Kotelny se vracejí
filmy pro děti a festival
Severská filmová zima

Bezpečná Vltavská

S

polečným cílem a jmenovatelem
je řeka Vltava, která dává i jméno
našemu městu. Dává jméno také
ulici, kterou k řece obvykle přicházíte.
Ano, jedná se o Vltavskou ulici.
Ulice není příliš dlouhá, ale znáte ji
asi všichni. Všichni, kteří občas jezdí
přívozem. Všichni, kteří holdují cyklistice kolem řeky. Všichni, kdo bydlí třeba
v Hašlerově ulici. Ti, kteří tudy chodí se
svými psy, i ti, kteří mají v oblibě posezení v restauraci Stánek u řeky. A určitě
ti, jejichž děti navštěvují oddíly Upírci
a Lagunino, které právě v této ulici mají
klubovnu. Děti, které se zde pravidelně
scházejí, dávají nový život nejen budově
bývalého kina, ale vlastně celé ulici.
Jak je zřejmé, je to ulice, která je
důležitá nejen pro ty, kteří zde bydlí, ale
i pro spoustu dalších lidí.
Stávající provoz v ulici bychom pro
všechny, kteří tudy procházejí a projíždějí, rádi zachovali. Máme však obavy ze
snahy developerů, kteří v rámci výstavby
a později obslužnosti bytového komplexu

v areálu Šroubáren plánují vést dopravu Vltavskou ulicí. Tím by se provoz
osobních i nákladních aut ve Vltavské
mnohonásobně zvýšil a výrazně by se
zhoršila bezpečnost. Byla by škoda přetížit klidnou městskou část, která je běžně
využívána k cestám k Vltavě, hustým dopravním provozem. Pohodová procházka
na náplavku, která bude v dohledné době
nově upravená, by se mohla podobat
cestě po pražské výpadovce.
Proto jsme založili nepolitický
spolek Bezpečná Vltavská, který se
zajímá o osud této ulice, náplavky i celé
přilehlé oblasti.
JEHO ČINNOST JE ZAMĚŘENA NA:
omezení nárůstu dopravy v ulici
Vltavská
n udržení důstojné klidové zóny propojující centrum a náplavku
n navržení vzniku obytné zóny v ulici
Vltavská
n zvyšování bezpečnosti silničního
provozu v ulici Vltavská
n

VÝSTAVA

Umění v čase pandemie
V ARTO.TO GALERII V UHELNÉM
MLÝNĚ JE K VIDĚNÍ AŽ DO KONCE
DUBNA VÝSTAVA V UZAVŘENÉM
OKRUHU.

V

ýstava představuje čtveřici
autorů, kteří buď ze své vnitřní
podstaty, anebo vlivem daných
okolností pracují s velmi jednoduchými výtvarnými prostředky a tím,
co dělají, reflektují minulé a utvářejí
nové. Projekt je záměrně postaven na
aspektech vznikání uměleckého díla,
rukodělnosti, manuální zručnosti,

redukci prostoru a ohraničeného místa
vzniku (byt, ateliér, zahrada). Vystavený soubor děl evokuje takzvané chudé
umění, kdy z primitivního nevýtvarného materiálu vzniká dílo nabité silným
vnitřním obsahem a možnými výklady.
Jednoduchost skrytě kontrastuje s nesmyslně přetékajícím hmotným trhem,
je opozitem zahlcenosti, uspěchanosti
a informačního přetlaku dnešního
komplikovaného a snadno zneužitelného vnějšího světa.
Zastoupení autoři se zabývají otázkou trvalé udržitelnosti a přistupují
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V ÚNOROVÉM ČÍSLE LIBČICKÝCH NOVIN SE PÍŠE O OBLÍBENOSTI
LIBČICKÉ NÁPLAVKY, JAK JE NÁPLAVKA DŮLEŽITÁ A JEDINEČNÁ A O TOM,
JAKÉ JSOU S NÁPLAVKOU PLÁNY. SNAD KAŽDÝ, KDO ŽIJE V LIBČICÍCH,
CHODÍVÁ NĚKDY NA NÁPLAVKU, K ELEKTRÁRNĚ NEBO K PŘÍVOZU.

Odpoledne ve Vltavské ulici

 odpora kultivace veřejného prostoru
p
obce
n podpora volnočasového rozvoje na
náplavce
n dohled nad stavem protipovodňových zábran a postupu jejich stavby
n ochrana přírody a krajiny
n ochrana zdraví a kvality života
n ochrana životního prostředí a její
prosazování formou účasti ve správních a soudních řízeních
n omezení světelného znečištění města.
n

Kateřina Kapounová,
jménem spolku Bezpečná Vltavská

Facebook: BEZPEČNÁ VLTAVSKÁ, z. s.
e-mail: bezpecnavltavska@gmail.com

k vlastní umělecké tvorbě a k životu
s citlivostí a vztahem k prostředí, ve kterém působí. Ať už jde o volbu prvotního
výtvarného materiálu – často se jedná
o přímou recyklaci a tvůrčí proměnu
něčeho nalezeného, odložených a nepotřebných věcí – klacíků, dřívek, plastů
(Gwénaël Morice *1967), či přímou
reflexi poškozené a znovuoživlé industriální krajiny za užití přírodních jílů,
pigmentů, popele, solí a jiných, druhotných, minerálů (Dagmar Šubrtová
*1973). Anebo se mimo svou volnou
tvorbu věnují podpoře tradičních tiskařských řemesel, která by jinak nejspíš
zanikla (Petra Valentová *1974), anebo
zcela přirozeně vnímají a prociťují
přítomné i minulé a reminiscencemi

VE DNECH 11. AŽ 21. BŘEZNA OPĚT PO COVIDOVÝCH
LETECH POŘÁDÁME PŘEHLÍDKU TŘÍ SKANDINÁVSKÝCH
FILMŮ, KTERÉ DOPLNÍME KRÁSNOU POHÁDKOU.

V

pátek 11. března
v 18 hodin festival
odstartuje dobrodružnou fantasy pohádkou Cesta
za živou vodou. Film volně
navazuje na Cestu za králem
trollů, kterou jsme už s velkým úspěchem promítali.
Týž den od 20 hodin náš
minifestival pokračuje snímkem Vzpoura v Kautokeinu.
Toto drsné drama podle
skutečných událostí líčí
povstání národa Sámů proti
norské vládě v roce 1852.
V sobotu v 18 hodin navážeme norským dokumentárním filmem Muž ze sněhové
jeskyně. Neuvěřitelný příběh
milovníka absolutní svobody, chlapa, který daleko na
severu žije uprostřed nádherné přírody ve sněhových zá-

hrabech a jeskyních, se zcela
vymyká běžným představám
o ideálním životě. Podobně
jako někteří protagonisté
populárních knih Aleše Palána o samotářích je hrdina
tohoto filmu svérázným myslitelem a glosátorem moderní
společnosti.
Severskou filmovou zimu
2022 zakončí dánská komedie All Inclusive. Dovolenkové trable matky a jejích
dospělých dcer získaly na
severu takovou popularitu,
že si je o tři roky po premiéře natočili v inovované verzi
Švédové – my ale uvádíme
povedenější originál.
Na začátku dubna by pak
do našeho kina měla dorazit
nová pohádka Tajemství
staré bambitky 2 a český

film Poslední závod o legendárním krkonošském
závodě, který skončil smrtí
Hanče a Vrbaty, s Kryštofem Hádkem a Judit Bárdos

v hlavních rolích. V dubnu
pak uvedeme i další český
film Zátopek. n
Jaroslav Richter, organizátor

na minulost poeticky interpretují žitou
přítomnost (Janka Vidová *1963).
Nedílnou součástí výstavního projektu
jsou dvě víkendové intervence francouzské tanečnice Cécile Da Costa (*1977),
která žije v Libčicích nad Vltavou a přímo
v instalaci, dané a ohraničené limity
vystavených děl, povede improvizační
taneční dílny pro veřejnost.
Vstupenky na výstavu pouze v online předprodeji na goout.cz. Komentované prohlídky výstavy v sobotních
termínech 12. března a 16. dubna vždy
v 15 hodin. Taneční dílny s Cécile
Da Costa budou v sobotu 19. března
a 23. dubna od 10 hodin. n
Andrea Hoffman Nečasová,
kurátorka projektu

FOTO: TOMÁŠ LISÝ
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AFK LIBČICE

Tomáš Tenkl

J

sem třicetiletý Libčický rodák,
který kdysi začínal s fotbalem
právě v AFK Libčice. Můj táta
vedl od mala mne i bráchu k fotbalu.
Sám je vášnivý fotbalista, který nás oba
maximálně podporuje v této hře. Začínal jsem zde v šesti letech. Tehdy mi
byl ještě velký dres a sotva jsem v něm
byl vidět. Fotbal mě provázel celým
životem a myslím, že mě dlouho ještě
provázet bude.
Z Libčic jsem pokračoval do FK
Dukla Praha, kde jsem působil 12 let.
Poslední tři roky v Dukle jsem byl
na hostování (Loko Vltavín, Admira
Praha, Kunice, Meteor Praha, Vlašim).
Poté jsem přestoupil do FC Slovan
Velvary, kde jsem byl celkem šest a půl
roku.
Ve Velvarech jsme začínali v krajském
přeboru a postupně jsme se probojovali až do 3. ligy. Jak zrál čas, tak jsem
se rozhodl, že se vrátím zpět domů, do
AFK Libčice. Loni v listopadu se mi
narodila dcera, což byl další důvod, proč
jsem se vrátil. Těším se na spolupráci
s AFK Libčice a na spoluhráče z přípravky. Doufám, že společně budeme dál
rozvíjet náš libčický fotbal. n
Tomáš Tenkl, nový hráč AFK Libčice

Radek Dosoudil

J

menuji se Radek Dosoudil a narodil jsem se v Mladé Boleslavi,
kde začaly i mé první fotbalové
krůčky. Působil jsem zde až do staršího dorostu, poté následoval přesun
do Sparty Praha. Dostal jsem možnost
se pod panem Hřebíkem připravovat

s A týmem. Ve vedení působil pan Pelta
a jeho vazby na Jablonec mi umožnily
přestup a první ligový zápas.
Po roce následoval přestup do
Turecka, poté jsem zhruba po půlroce
přestoupil do Slavie Praha. Po roce
a půl jsem se stěhoval opět, tentokrát na Slovensko, a to do Artmedie
Petržalka, potažmo Slovan Bratislava.
Na tyto angažmá vzpomínám velice
rád. Měl jsem možnost si zahrát proti
špičkovým evropským týmům. Po
pětileté anabázi jsem se vrátil do Čech.
Dále jsem působil v Mladé Boleslavi,
Příbrami a na pár týdnů jsem si odskočil do Gruzie.
Poté už jsem působil v nižších soutěžích a na závěr kariéry jsem si vybral
Libčice. Oslovilo mě prostředí, lidé,
kteří zde působí, skvělá parta kluků,
ambice a vzdálenost od Velkých Přílep,
kde žiji od svých 20 let. Těším se na
spolupráci a věřím, že se nám podaří
vykopat lepší soutěž, než je 1. B třída.
To je můj cíl na závěr kariéry. n
Radek Dosoudil, nový hráč AFK Libčice

POZVÁNKA

na valnou hromadu
AFK Libčice
Předseda spolku AFK Libčice Günter Bittengel
svolává valnou hromadu v sobotu 19. března 2022 od 10 hodin.

Valná hromada AFK Libčice, z. s., se koná 19. března
2022 v městském sportovním areálu Letky.
Zahájení programu v 10 hodin. Pořad jednání valné hromady je
zahájení, volba předsedy valné hromady a zapisovatele,
zpráva o činnosti spolku za rok 2020/2021, zpráva o hospodářských
výsledcích v roce 2021 a schválení roční účetní závěrky, různé, závěr.

Budeme velice potěšeni vaší účastí.
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FOTO: ANNA ŠTĚTKOVÁ

Nové naděje fotbalového týmu

Úsměvy cvičenek po tříhodinovém maratonu novoročního cvičení.

TJ SOKOL LIBČICE

Odbor všestrannosti žen
ANI NA ZAČÁTKU ROKU 2022
NEZAHÁLÍME A PUSTILY JSME SE
DO CVIČENÍ NAPLNO.

V

lednu nám trošku epidemiologická situace nepřála, a tak
jsme naše tradiční novoroční
cvičení uskutečnily 13. února. Nakonec
se sešlo 23 cvičenek a našich 5 cvičitelek předvedlo půlhodinovou ukázku
ze své hodiny. Po rozcvičce a cvičení
s overbally následoval aerobik, step
aerobik, fitness dance a nakonec pilates.
Tříhodinového maratonu se zúčastnily
jak členky našeho odboru, ale zavítaly
mezi nás i nové potenciální cvičenky.

Po vydatném cvičení jsme se sešly na
tradiční schůzi, kde jsme volily náčelnici a místonáčelnici našeho odboru
všestrannosti žen. Své funkce obhájily
Jana Kejmarová jako náčelnice a Iva
Štětková jako místonáčelnice.
Ani děti nezahálí a cvičí každé úterý,
středu, pátek a sobotu gymnastiku
a parkour. V sobotu 19. února tým starších parkouru vystoupil na masopustu.
Na léto jsou připraveny dva příměstské
tábory. Dopoledne budeme v sokolovně cvičit a po obědě máme připraveno
spousty výletů. n
Jana Kejmarová, náčelnice všestrannosti žen

BENEFIČNÍ
KONCERT
Zpíváme
pro UNICEF:
Pěvecké sbory
pomáhají
dětem
Zveme vás na benefiční
koncert, kterým se pěvecký
sbor Scandula zapojuje
do celostátní akce,
kde vystoupí nejen pořádající
sbor Scandula, ale také soubory
„Období sboru“ z Nelahozevsi,
„Velvarský Pěvecký Spolek“
z Velvar a „Tutti cantate“
z Veltrus.
Výtěžek ze vstupného
bude věnován programu
UNICEF – Děti ve válce,
který je právě nyní mimořádně
aktuální. Na koncertě zaznějí
skladby z oblasti vážné hudby,
ale i lidové písně a černošské
spirituály ve sborových
úpravách.
Koncert se koná
ve středu 23. března 2022
v 18 hodin v libčickém
evangelickém kostele.
Vstupné: doporučená
minimální částka 100 Kč
(i vzhledem k současné situaci).
Jan Šindelář,
za pěvecký sbor Scandula

www.libcice.cz
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INZERCE

AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

AUTODÍLY

Přílepská 1707 a 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

Kompletní zajištění STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek – mechanické opravy,
autoelektrika, servisní prohlídky, výměna oleje,
diagnostika, výměna skel, servis klimatizace
a dezinfekce ozonem, montáž příslušenství,
zabezpečení vozu, opravy brzd, výměna výfuku,
oprava podvozku, výměna tlumičů a pérování.
Zajistíme opravu havarovaného vozu včetně
zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřízení
geometrie na moderním 3D zařízení. Zdarma
zapůjčení náhradního vozu.
Kontakt:
Miroslav Vejbora: 731 862 462
Josef Čížkovský: 731 151 334
STK EMISE: 233 910 042
servis@autohouser.cz

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů
a rozměrů pro auto, moto, nákladní, stavební,
hobby a speciální vozy. Montáž a opravy pneu na
moderních strojích s použitím nových technologií.
Diagnostika kontrolních systémů tlaku v pneu.
Uskladnění pneumatik a jejich servis. Odborná
konzultace při výběru a prodej příslušenství. Přímé
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.
Kontakt:
Lumír Novotný: 774 151 334,
lumir.novotny@autohouser.cz
Michal Kmoch: 608 638 173
PRODEJ A SERVIS: 220 911 128

Prodej širokého sortimentu náhradních
dílů na většinu značek, zajistíme i originální
náhradní díly. Spolupráce s dodavateli –
AUTO KELLY, APM, ACI, ELIT, INTER CARS,
MG PARTS, STAHLGRUBER a další.
Velkoobchod a maloobchod, autodíly
dovezeme až do vaší dílny.
Kontakt:
Martin Franc: 739 465 534
martin.franc@autohouser.cz
Pavel Ondrák: 731 151 343

www.autohouser.cz

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
zahradybaobab
www.baobab.cz
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