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kalendář akcí
ÚT 2., 16. a 30. 11. 11.00

PORADNA

Dluhové poradenství

Nezisková organizace Člověk v tísni
poskytuje zdarma službu pomoci
s oddlužením. V případě zájmu
volejte 777 787945.
Komunitní centrum Fara Libčice

ČT 4. 11. 18.00

BESEDA

O Itálii

Barvité líčení osobních zážitků
světoběžníka Jana Kříže. Čeká vás
zajímavé vyprávění, fotky, autorské
čtení a ochutnávka italských produktů.
Plovárna

SO 6. 11. 15.00

VÝSTAVA

Komentovaná prohlídka

Kurátorka Vendula Fremlová vás
provede úspěšnou výstavou obrazů
Petra Veselého, Závěsy v galerii Arto.to.
Uhelný mlýn

SO 6. 11. 19.00

DIVADLO

Stay Si: Lord, láhev a zločin

Autorská krimikomedie, kde si i vy
můžete zahrát na detektiva a hádat,
kdo je vrahem.
Sál ZUŠ

ČT 11. 11. 17.30

PRO DĚTI

Svatomartinský průvod

Centrum Malina vás zve na tradiční
lampionový průvod na náplavku,
stínové divadelní představení, další
program a občerstvení.
Náplavka

ČT 11. 11. 18.00

HUDBA

Koncert

Veřejný žákovský koncert.
Sál ZUŠ

PÁ 12. 11. 20.00
Nebe

SO 13. 11. 19.00

informace
DIVADLO

Divadlo KIX: Dotkni se
vesmíru a pokračuj

Geny, ženy, vteřiny aneb na křídlech
octomilky až na vrchol vědy.
Sál ZUŠ

SO 13. 11. 19.00

HUDBA

Country koncert

Kapela Rumtorád zve k posezení
s country hudbou. Hostem večera je
kapela PRORADOST.
Plovárna

NE 14. 11. 19.00

DIVADLO

OS Žumpa: Přiznání

Přeložené divadelní představení.
Může být ústředním tématem
divadelní hry něco tak přízemního,
jako je vyplňování daňového
přiznání?
Sál ZUŠ

SO 20. 11. 14.00

SETKÁNÍ

Klub seniorů

Jana Janovská představí plán výletů
pro následující rok.
Plovárna

SO 27. 11. 14.00

WORKSHOP

Vánoční šperky z fima

Centrum Malina pořádá workshop
s Terezou Čermákovou.
Komunitní centrum Fara Libčice

SO 27. 11. 19.00

DIVADLO

Divadlo LOĎ: Ženitba

Satirická komedie od ruského
spisovatele N. V. Gogola z roku 1835.
Kdo nakonec pannu Agátu získá?
Sál ZUŠ

NE 28. 11. 16.00

TRH

Adventní trhy

FILM + BESEDA

Dokumentární film Tomáše Etzlera,
kde autor zachytil ostrov lidskosti
uprostřed brutálního čínského režimu,
po promítání následuje beseda.
Komunitní centrum Fara Libčice

Rozsvícení vánočního stromu, bohatý
hudební program, vystoupení žáků
škol, tradiční občerstvení.
Ulice 5. května
Konání akcí a účast podléhají aktuálním
opatřením podle epidemické situace.

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 13. 11. 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 8. 11., 22. 11.
Hnědé popelnice se nevyvážejí
od prosince do března.

Vážení spoluobčané,
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Hlášení poruchy osvětlení 

str. 8

Swing v ZUŠ 

str. 9

ŘIDIČ SKUP. B a T

Zprávy ze školky 

str. 9
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Evidenční číslo
MK ČR E 12222

Jízdní řád je platný od 1. října 2021.

Místo vydávání
Libčice nad Vltavou

JÍZDNÉ

Vydává
Město Libčice nad Vltavou
Náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou

Dospělá osoba 
Dítě do 15 let a studující 
Jízdní kolo a ruční vozík
Motocykl

15 Kc
10 Kc
15 Kč
25 Kč

Dodržujme prosím poctivě všechna
protiepidemická opatření. Tím pomůžeme udržet normální chod života.
Nerad bych, aby se momentálně
zaplněné plakátovací plochy inzerující
mnoho zajímavých společenských akcí
opět vyčistily.
Přeji vám krásný listopadový čas. n
Vít Penížek, místostarosta
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pestré barvy v korunách stromů dávají
jasně vědět, že podzim vstoupil do
své vrcholné fáze. Dny zalité sluncem,
jako byl ten při slavnostním otevření
vyhlídkových posedů nad Libčicemi, se
brzy převrátí do podzimní pochmurnosti. Naštěstí je ve městě stále živo
a mnoho společenských a kulturních
akcí vybízí k různým aktivitám.
Jedna taková se odehrála i třetí říjnovou sobotu, kdy zaplnili obřadní síň
městského úřadu naši nejmenší občané
města a jejich rodiče. Ti podpisem do
pamětní knihy symbolicky zapsali své
děti do řad občanů našeho města. Dětí
bylo požehnaně, neboť vítání občánků
na dlouho dobu přerušil koronavirus.
Ten po měsících klidu opět vystrkuje
růžky a narůstající čísla nakažených
nepřinášejí zcela optimismus. Snad se
nákazu podaří udržet na uzdě a my se
poslední listopadovou neděli sejdeme
u slavnostního rozsvícení vánočního
stromu v hojném počtu. První adventní neděle je už v listopadu, a tak na
28. 11. 2021 připravujeme adventní
trhy s bohatým hudebním programem
a tradičním občerstvením. Budete mít
příležitost nakoupit drobné dárky,
adventní výzdobu a milým bodem
programu bude i vystoupení dětí z MŠ
a ZUŠ.

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

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.

Jazyková korektorka: Irena Hlinková

Listopadové číslo vyšlo 29. října 2021.

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 22. listopadu,
pro příjem inzerce do 15. listopadu 2021.

Tisk: Janova dílna, s.r.o., Třebestovice
Náklad: 1600 ks
Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: Anna Landgrafová
Redakce děkuje rodičům za udělení souhlasu
se zveřejněním fotky na titulní straně.
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ZPRÁVY Z RADNICE

Body z jednání
rady města
RADA MĚSTA 6. 10.
Určuje termíny jednání, a to
20. 10. a 3. 11. 2021 v 16.30 hodin.
n

n Projednala návrh ZM zvýšit nájemné od roku 2022 o 10 % oproti
dosavadní výši 64 korun (57 korun
za sníženou kvalitu bytu) a stanovuje nájemné od 1. ledna v obecních
bytech na 70 korun za m2 měsíčně
(63 korun za m2 za sníženou kvalitu
bytu). V roce 2022 bude nájemné
sníženo o 20 % nájemcům, kteří
budou mít vyrovnány závazky vůči
městu. V případě vzniku dluhu
v průběhu roku se sleva ruší v následujícím měsíci po vzniku dluhu.
n Projednala návrh Správy majetku
o odstranění mobilního WC na oranžovém hřišti, protože bylo několikrát
převrženo a poté se stane nefunkčním. RM pověřuje správu majetku
monitorováním situace a následně
rozhodne o dalším postupu.

Pověřuje místostarostu podáním
žádosti o dotaci na rekonstrukci ZŠ
objektu č. p. 54 (podprogram Podpora obcí, Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov).
n

n Středočeský kraj poskytl dofinancování pečovatelské služby a Rada
města souhlasí s podpisem dodatku
smlouvy na poskytnutí dotace pro rok
2021 s navýšením o 29 tisíc korun.

Bere na vědomí informaci o konání podzimních kulturních akcí
města: Koncert skupiny TYP 23.
října a Adventní trhy 28. listopadu.
n

Bere na vědomí informaci o překročení obratu města k 30. 9. 2021
ve smyslu § 4a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.
Město Libčice nad Vltavou se tímto
s platností od 1. 11. 2021 stane plátcem DPH. n red
n

Zápisy z jednání rady města jsou
dostupné na webu města.
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VOLBY

Jak jsme volili do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Počet hlasů,
Libčice nad Vltavou
▼

■ Libčice nad Vltavou (v procentech)
■ ČR (v procentech)

SPOLU 576

27,79

Piráti+STAN 427

24,59

15,62
18,89

ANO 328

33,11

27,12

7,02
9,56

SPD 122
PŘÍSAHA

66

3,80
4,68

ČSSD

57

3,28
4,65

TSS

44

2,53
2,76

KSČM

41

2,36
3,60

Zelení

26

1,49
0,99

Volný blok

19

1,09
1,33

Ostatní

30

V Libčicích
byla volební účast

66,29 %.

To je téměř o procento vyšší
než celorepublikový průměr.
Svůj hlas odevzdalo

2631 občanů města

1,72
1,90

a pouze 6 lístků
bylo neplatných.
Zdroj: volby.cz

JAK PSÁT NOVINY

aneb Úvod do novinářské práce a základů žurnalistiky
Město připravuje seminář pro přispěvatele do novin. Lektorka Michaela Černá
v tříhodinovém bloku vysvětlí zásady a principy dobrého článku po stránce
konstrukční i stylizační. Získané dovednosti lze uplatnit i při běžné písemné
komunikaci v práci a kdekoli. Pokud máte zájem, potvrďte svou účast e-mailem
na libcicke.noviny@libcice.cz do pátku 19. listopadu 2021.
Seminář proběhne na plovárně v úterý 23. listopadu, začínáme v 16 hodin.
VSTUP ZDARMA.

NAPIŠTE NÁM
Rádi bychom pro vás tvořili noviny,
které se vám líbí a najdete v nich
něco zajímavého pro sebe.

Uvítáme vaše názory, postoje a laskavé příspěvky.
Napište nám na e-mail libcicke.noviny@libcice.cz.
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Chceme kultivovat
prostředí sídliště Sahara

Komise pro média

Nový web města
Po schválení nové grafiky webu byl
v říjnu převeden obsah a kompletní
informace do nového redakčního
systému. Po převodu dat bude následovat doplnění, aktualizace a strukturování informací. V současné době
probíhá školení pracovníků úřadu
v administraci redakčního systému. Zpřístupnění nového webu pro
veřejnost se předpokládá do konce
roku. n red

JEDINÉ SÍDLIŠTĚ V NAŠEM MĚSTĚ DOSÁHLO PŘED DESETI LETY
NA DOTACI, DÍKY KTERÉ BYLA SAHARA REVITALIZOVÁNA. V SOUČASNÉ
DOBĚ SE OTEVÍRÁ NOVÝ DOTAČNÍ TITUL S PODOBNÝM ZAMĚŘENÍM.
MĚSTO NYNÍ PŘIPRAVUJE ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU S CÍLEM
ZLEPŠIT PROSTŘEDÍ SÍDLIŠTĚ A ZKVALITNIT ŽIVOT JEHO OBYVATEL.

H

lavním záměrem je regenerace
komunikací, hřišť a zeleně. Palčivou otázkou je i rekonstrukce kanalizace. Co je však největším
problémem a co je třeba řešit prioritně,
samozřejmě nejlépe vědí samotní
obyvatelé sídliště. Z tohoto důvodu byl
v polovině října do sídlištních schránek
distribuován dotazník. Obyvatelé mohli
odpovědět na otázky týkající se návrhů
regenerace, stanovit prioritu jejich řešení a mohli vyjádřit svůj osobní názor,
s čím jsou nespokojení.
Dotazník se zaměřil především na
spokojenost se současným mobiliářem
a dostatkem dětských hřišť. Cílem bylo
také ověřit zájem o kolárny nebo možnost komunitního pěstování, což jsou
dosud chybějící prvky a na jiných sídlištích se realizují. S výsledkem ankety,
která bude sloužit jako jeden z důležitých podkladů pro vytvoření žádosti
o dotaci, se můžete po vyhodnocení
a zpracování výsledků seznámit na
webu města. Obyvatelé sídliště se také
mohou zúčastnit veřejného setkání,
které proběhne v úterý 2. listopadu od
17 hodin na prostranství před domem
č. p. 714. Kromě zástupců města zde

POZVÁNKA

Postrádáte určité téma, o kterém se mluví
a v novinách jste ho nenašli? Napište o nám.
Něco vás zaujalo a chcete se
o to podělit s ostatními? Napište nám.
Řešíte problém, který se nedotýká pouze vás? Napište nám.
Někdo ve vašem okolí udělal něco ojedinělého? Poděkujte mu.

krátce

ROZVOJ MĚSTA

U pamětní desky před radnicí
představitelé města uctí
17. listopadu 2021 v 17 hodin
státní svátek Den boje za svobodu
a demokracii a Mezinárodní den
studentstva. I vy se můžete připojit
zapálením svíčky a vzpomenout
dvou událostí moderních českých
dějin, spojených se studenty
českých vysokých škol.

Architektonická
soutěž

FOTO: REDAKCE

4

Zapojte se do přeměny sídliště.

bude přítomna i paní Součková, autorka projektu regenerace veřejných ploch.
Setkání s veřejností chápu jako další
z důležitých kroků zapojení obyvatel
sídliště do přeměny prostředí, ve kterém žijí. Doufám, že dotazník i společné setkání vybudí mnoho obyvatel,
kteří se aktivně zapojí do plánování
budoucích změn. n

Na základě projednání s architekty,
kteří se v soutěži o návrh umístili na
prvním až třetím místě, byla doplněna a upravena dokumentace jednacího řízení bez uveřejnění. Aktualizovanou zadávací dokumentaci a smlouvu
rada města schválila a následně byli
tvůrci vítězného návrhu EHL & KOUMAR ARCHITEKTI vyzváni k podání
nabídky. Po podpisu smlouvy proběhne dopracování návrhu, které bude
představeno občanům. n red

Výtěžek z koncertu

Vít Penížek, místostarosta

PŘERUŠENÍ DODÁVEK

Středočeské vodárny, a. s.,
oznamují přerušení dodávky pitné vody dne
10. listopadu 2021 od 9 hodin do
15 hodin v ulici Družstevní, Letecká,
Objekt cihelen. Náhradní zásobování vodou
nebude zajištěno.
ČEZ Distribuce, a. s., informuje odběratele
o přerušení dodávky elektřiny dne
11. listopadu 2021 od 8.30 do 12 hodin.
Více informací najdete na webu města.

V průběhu večera vystoupení kapely
TYP v kulturním domě 23. října se
vybralo na dobročinné účely celkem
8620 korun. Celý obnos byl věnován
na konto Národního ústavu pro autismus, z.ú. (NAUTIS). Pavel Bartoš,
Vít Penížek a Lukáš Reichel děkují
jménem města za váš dar, který je
určen těm potřebným. n red

www.libcice.cz
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VÝSTAVBA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ

Kraj potvrdil rozhodnutí

Žádáme
o odstranění
a okleštění
stromoví
a jiných porostů

DLOUHO PLÁNOVANÉ A PŘIPRAVOVANÉ ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
SPOLEČNOSTI RHG, SPOL. S R. O., POSKYTUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY
V NEMOCNICÍCH V ROZTOKÁCH A KRALUPECH NAD VLTAVOU, DO MĚSTA
LIBČICE BYLO BOHUŽEL POMĚRNĚ DLOUHOU DOBU NA MRTVÉM BODĚ.
Plánujeme také jednotky pro ubytování
seniorů. V této souvislosti je na místě
rovněž úvaha o spolupráci se současnými poskytovateli sociálních služeb s cílem rozšíření a zkvalitnění dostupnosti
služeb pro občany města Libčice.
Celý objekt je koncipován v poměrně vysokém standardu. V tom vidíme
budoucnost českého zdravotnictví.
Tento standard je vyšší, než který jsme
schopni poskytovat v našich současných zdravotnických zařízeních.
Ty máme také v plánu pozvednout.
Vzhledem k průtahům, kterým čelíme
v Libčicích, jsme zahájili přípravné
práce na přístavbě jedné ze stávajících
nemocnic, což nám částečně umožní
zvýšit standard poskytované péče právě
tam.
V pondělí 18. října 2021 dorazila
výborná zpráva. Jde o rozhodnutí
krajského odvolacího správního orgánu

Č
Situace umístění zdravotnického
zařízení RHG

(prozatím nepravomocné), který potvrdil rozhodnutí o umístění stavby vydané Stavebním úřadem v Libčicích nad
Vltavou. Po nabytí právní moci lze tedy
pokračovat v další práci na projektu.
Těším se, že budeme moci poskytnout
příjemné a moderní prostředí pro poskytování zdravotní péče i obyvatelům
Libčic přímo v jejich městě. n
Pavel Matoušek, prokurista RHG spol. s r. o.

OZNÁMENÍ

Rušení televizního příjmu přes anténu

S

polečnost Český telekomunikační úřad (ČTÚ) oznamuje,
že bude zahájeno uvádění do
provozu základnových stanic nových
mobilních sítí s cílem zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových
služeb pro obyvatele. Což ovšem za
určitých nepříznivých podmínek může
způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. Důvodem
případných problémů je fakt, že nové
mobilní rádiové sítě využívají kmitočty
původně určené k šíření televizního
vysílání a ty jsou po přechodu na standard DVB-T2 přenechány mobilním
operátorům.
Rušení způsobené mobilní sítí se
projeví náhle, dosti masivně a přímo
souvisí s uvedením do zkušebního

provozu základnové stanice mobilní
sítě v blízkém okolí, na rozdíl od rušení
televizního příjmu, které je zaviněno
např. nekvalitním televizním signálem, který závisí často na počasí, denní
a roční době a projevuje se většinou
nepravidelně.
V souladu s platnou legislativou je
odstranění rušení TV příjmu povinen
zajistit provozovatel základnové stanice
mobilní sítě. Aby tak mobilní operátor
učinil, je nutné oznámit tuto skutečnost
ČTÚ, který v dané věci rozhodne a tuto
povinnost operátorovi uloží.
Nejprve prověřte funkčnost televize
a antény, zeptejte se sousedů, zkontrolujte, zda nemáte poblíž mobilní telefon. V případě přetrvávání problému
podejte oznámení o rušení TV příjmu
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e-mailem na podatelna@ctu.cz, poštou
na adresu Český telekomunikační úřad,
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha
025, telefonicky na čísle 224 004 504
nebo můžete vyplnit elektronický formulář. Oznámení musí obsahovat jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje
a popis problému (rušené programy,
typ antény, jak se rušení projevuje, kdy
vzniklo). Podrobné informace najdete
na webu města. n red
Zde najdete
formulář
Oznámení
o rušení
televizního
příjmu,
více na
www.ctu.cz.

FOTA: DAVID LANDGRAF

D

ůvodem bylo projednávání
odvolání jednotlivých účastníků
řízení, kteří využili svých zákonných možností, což vedlo k oddálení
celého projektu. Přestože ze strany
vedení města cítíme morální podporu,
věc nebylo možné urychlit. Ač bychom
rádi stavěli, museli jsme se v této době
spokojit pouze s pravidelným sekáním
trávy na pozemku, kde vybudujeme náš
objekt.
Pro naši společnost představují
průtahy přirozeně významné finanční
náklady. Škodu ale spatřuji i na straně
obyvatel Libčic, kteří nemohou využívat zdravotních služeb v místě svého
bydliště. Jak již bylo zmíněno dříve,
kromě lůžek pro dlouhodobě nemocné jsou v plánu i odborné ambulance. Rozsah se odvine od posouzení
přiměřeném velikosti města a možností
zdravotních pojišťoven je nasmlouvat.

Novým občánkům přejeme spokojený
život v našem městě

SLAVNOSTNÍ OBŘAD

Město po dlouhé době
přivítalo malé občánky
TÉMĚŘ DVA ROKY MUSELY DĚTI
NAROZENÉ V LIBČICÍCH ČEKAT NA
SVŮJ DEN. BĚHEM EPIDEMIE SE
NARODILO VÍCE NEŽ 70 DĚTÍ.

S

uvolněním protiepidemických
opatření bylo konečně možné
zorganizovat slavnostní obřad vítání občánků. Během slunečného říjnového sobotního dopoledne dorazilo do
obřadní síně postupně v pěti skupinách
celkem 25 rodin. Místostarosta Vít
Penížek společně s paní matrikářkou
Martinou Žitnou přivítali několikaměsíční až dvouleté děti do řad libčických
občanů a popřáli jim a jejich rodičům
spokojený život v našem městě. Tento
akt rodiče symbolicky stvrdili svým
podpisem do pamětní knihy, děti dostaly drobný dárek a maminka kytičku.

Novinkou a cenným dárkem pro
rodiče byla přítomnost profesionálního
fotografa David Landgrafa, který zachytil
celý obřad, a jeho pomocný rodinný tým
se postaral o krásné fotky na památku.
O ty si rodiče mohou požádat e-mailem na matrika@libcice.cz. Uměleckou
vložkou slavnostního obřadu bylo hudební vystoupení Eleny, Barbory, Jakuba
a bratrů Šimona, Kryštofa a Mikuláše,
žáků ZUŠ, pod vedením Kateřiny Judové.
Obrovskou pochvalu a obdiv si zaslouží
Kristínka, Ondra, Rozárka a Josefínka
z mateřské školy. Děti s laskavým dohledem paní učitelky Terezy Urbánkové
přednesly krásné básničky. Další slavnostní obřad vítání občánku proběhne
na jaře roku 2022. Pro více informací se
obraťte na paní matrikářku. Fotogalerii
z akce najdete na webu města. n red

EZ Distribuce, a. s., si dovoluje
upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede
nadzemní elektrické vedení nebo
na něž zasahuje ochranné pásmo,
na povinnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Zásah provádějte průběžně
v období vegetačního klidu. Při práci
dodržujte bezpečné vzdálenosti.
K vodičům se nesmí přiblížit pod
bezpečnou vzdálenost ani nástroje,
ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve
stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při
pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotyk s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena
bezpečnost osob nebo zařízení
distribuční soustavy, kontaktujte nás
na lince 800 850 860. Více informací
včetně videonávodu k bezpečnému
provedení ořezu stromoví najdete na
www.cezdistribuce.cz/orezy.
Nebude-li zásah proveden do
15. listopadu a bude-li ohrožena
bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,
je pracovník pověřený společností
ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn
ke vstupu na dotčené pozemky za
účelem provedení zásahu.
Upozorňujeme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení
je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku tři metry. Při neplnění
povinností vlastníka může být
Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Plné znění
Upozornění ČEZ distribuce, a. s.,
najdete na webu města. n red

www.libcice.cz

HLAS ZASTUPITELE

ŠKOLSTVÍ 9

JAN MENŠÍK ZA LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

Libčice jsou skvělé místo
TO BYL NÁŠ PRVNÍ POCIT, KDYŽ
JSME SE SEM PŘED 12 LETY
S MANŽELKOU PŘESTĚHOVALI
S CÍLEM ZAPUSTIT KOŘENY
A ZALOŽIT RODINU.

D

obrý den, jmenuji se Jan Menšík
a v září jsem se stal novým libčickým zastupitelem za LOS poté, co
mi Petr Schönfeld přenechal své místo.
Na první pohled to nebyla změna velká,
neboť jednání zastupitelstva pravidelně
navštěvuji a pořizuji z nich videozáznam.
Přesto jsem ihned pocítil odpovědnost.
Již nezastupuji pouze sebe, ale vás.
Pocházím z Prahy, kde jsem vystudoval Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy, nicméně celý profesní život se
pohybuji v segmentu IT. Když jsme se
s manželkou Julií Menšík Čákiovou rozhodovali, kde založit rodinu, říkali jsme
si tenkrát spíše s úsměvem: „Když na
malé město, tak se vším všudy – poznat
se se sousedy, chodit do Sokola, k hasičům, účastnit se komunitního života.“
Prostě ve své obci opravdu žít, ne jen
přespávat. Tedy něco jiného, než je běžné v anonymní Praze. V té době nás ani
nenapadlo, jak přesně se trefíme. Vychováváme čtyři děti. Jako velitel jednotky
místních hasičů jsem nejen v těžké době
covidové pandemie mohl poznat, že lidé
dokážou držet při sobě a nezištně si pomáhat. S partou kamarádů zde hrajeme

ochotnické divadlo a i na sport v místním Sokole občas zbyde čas. Velkou
oporou je manželka, která mě i přes své
vytížení s vedením Centra Malina a péčí
o rodinu vždy povzbudí k další práci,
třeba při vedení kroužku pro školáky.
Do zastupitelstva jsem nastoupil necelý rok do voleb, přesto hodlám prosazovat
důležitá témata. Určitě mě velice zajímá
základní škola. Byl jsem jeden ze skupiny
rodičů, kteří dotlačili bývalou ředitelku
k odchodu, a přestože se věci hýbou
správným směrem, stále je co zlepšovat.
Jako hasiče mě samozřejmě zajímají
bezpečnostní témata. Rád bych spolu se
spolkem Libčich otevřel otázku výměny
domácích kotlů na uhlí, kterých je v Libčicích ještě dost, přitom nové dotační
programy nabízejí výhodné podmínky
pro výměnu. V tomto směru může být
nápomocné i město, o což se chci zasadit.
Avšak hlavní je, co si přejete vy. Proto
mě neváhejte kontaktovat, pokud chcete
s něčím pomoci. Jsem váš zastupitel. n

Neváhejte mne kontaktovat:
Mgr. Jan Menšík
tel.: 604 104 661
e-mail: jan@mensik.cz

ZAHRADNICTVÍ

KVĚPO

Nedělní swing o páté

nabízí od 30. 11. 2021

VÁNOČNÍ
STROMKY

T

ento bigband vzala naše škola
pod křídla již přede dvěma lety.
Bohužel se z důvodu epidemické situace nestačil místnímu publiku
představit, a tak tento koncert byl pro
Unisono libčickou premiérou.
Hudební odpoledne započalo blokem písní a swingových hitů v podání
saxofonového orchestru se zpěvačkou
Nikolou Sixtovou. Po krátké přestávce nastoupilo Unisono a předvedlo
průřez hity druhé poloviny 20. století.
Zazněly jak staré swingové evergreeny,
tak i například písně Stevie Wondera.
Zpěvu se bravurně zhostila altsaxofonistka kapely Kamila Kopáčková. Obě
hudební tělesa připravil a vedl pan Jiří
Zelenka, učitel naší školy.
Krásně nám vyšlo počasí a nutno dodat, že návštěvnost i s ohledem k dalším

jedle kavkazská
a borovice černá
KORPUSY
ADVENTNÍCH
VĚNCŮ, JMELÍ
A JEDLOVÉ CHVOJÍ.
Vyberete si stromek,
my vám ho zabalíme
a dovezeme až k vám domů.
PO–PÁ: 8–16 hodin
SO: 9–13 hodin
nebo po domluvě

Každý rok si slibuju, že adventní zdobení vyrobím sama vlastnoručně, neboť
mám přece vkus a nebudu kupovat ty
mnohdy nevkusné a přezdobené záležitosti. Jenže adventní čas plyne nějak
rychleji a já na poslední chvíli stejně běžím a nakupuju. A tak vám všem šikovným a pilným přeju, ať se letos zadaří.
Pokud potřebujete inspiraci, přijďte si
vybrat, publikací narvaných nápady je
v knihovnickém regálu dost. n
Šárka Sekerová, knihovnice

Zpěvačka Kamila Kopáčková Bigband
Unisono

souběžným kulturním akcím v Libčicích
byla celkem vysoká. To nás samozřejmě těší. Koncert zaznamenal pozitivní
ohlasy od diváků i účinkujících, a proto
doufáme, že se stane Nedělní swing
o páté akcí tradiční a každoroční. n
Vladimír Kliment, ředitel ZUŠ

Tel.: 607 016 620

Edina Jelesová:

Zvládnu to sám:
Adventní dekorace
Nakladatelství Ikar 2016

FB: zahradnictvikvepo

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ve staré cihelně 731
Libčice nad Vltavou

Zprávičky ze školky

P

HLÁŠENÍ PORUCH

Jak nahlásit nefunkční
lampu veřejného osvětlení

INZERCE

Vážení občané, v případě, že chcete nahlásit nesvítící lampu veřejného osvětlení, prosíme uveďte číslo a název ulice,
kde se lampa nachází. Všechny světelné body ve městě
jsou opatřeny štítkem s jejich číslem. Jde o jednoznačnou
identifikaci světelného bodu a jeho umístění v síti stávajícího veřejného osvětlení v Libčicích nad Vltavou. Poruchu je
možné nahlásit e-mailem na sprava.majetku@libcice.cz,
podatelna@libcice.cz nebo správci veřejného osvětlení
na e-mail dvorak@marelaspol.cz, děkujeme.

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / listopad 2021

ADVENTNÍ ČAS

V NEDĚLI ODPOLEDNE 3. ŘÍJNA NA ZAHRADĚ ŠKOLY PROBĚHL SWINGOVÝ
KONCERT, KDE VYSTOUPIL JIŽ VŠEM DOBŘE ZNÁMÝ SAXOFONOVÝ
ORCHESTR A NOVĚ I BIGBAND UNISONO.

Jan Menšík
zastupitel za Libčický
občanský spolek LOS

Jaroslav Čermák, správa majetku

z knihovny

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

FOTO: ARCHIV BIGBAND UNISONO
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rovoz ve školce naštěstí běží bez
omezení pouze s přísnějšími
hygienickým pravidly, ty se dotýkají převážně rodičů a návštěv. Kolektiv
dětí a pedagogů je bez roušek a téměř
veškerý personál je očkovaný nebo prodělal covid. Díky rozvolnění opatření je
možný plavecký výcvik, který navštěvuje 52 předškoláků. Každý měsíc je
naplánováno divadýlko, 3. listopadu
se děti mohou těšit na představení
s podzimní tematikou Jak jsme pouštěli
draka divadla Úsměv a 9. listopadu
Centrum Malina organizuje zážitkový
seminář Svět nevidomých.
V listopadu proběhne logopedický
screening. Magistra Kuchyňková, která
pracuje jako speciální pedagožka a logopedka v centru Lexik v Roztokách,
zdarma provede diagnostiku. Rodiče si
sami určí, jak budou postupovat. „To
vítáme, protože sledujeme, že se mlu-

vení dětí v průběhu let zhoršuje. Děti
mají dobrou slovní zásobu, ale vázne
výslovnost. Těžko říci, co to způsobuje, zda se děti příliš dívají na televizi
a málo se s nimi mluví,“ popisuje své
zkušenosti ředitelka a především dlouholetá učitelka Zdeňka Frantová.
Školka se zapojí do adventních trhů
města, kde bude k dispozici prodejní
stánek s drobnými vánočními dárky
a děti zahájí odpoledne krátkým vystoupením. Dne 12. prosince proběhne
společné adventní odpoledne na zahradě ZUŠ. Letos výjimečně nebude před
budovou MŠ vystaven betlém, protože
některé figury si už zaslouží obnovit
a celý betlém je třeba opravit. Místo
toho si děti ozdobí vánoční strom. Nebude chybět andělská pošta, kam děti
mohou vhodit svá přáníčka pro Ježíška.
A samozřejmě nebude chybět vánoční
besídka pro rodiče. n red

Martin Bestajovský:

Lidové obyčeje a nápady
pro šikovné ruce Zima
Nakladatelství CPRESS 2004

Monika Brýdová: Svíčky

Nakladatelství Computer Press 2006

www.libcice.cz

DLUHOVÉ PORADENSTVÍ

SPOLEČNOST 11
BESEDY NA PLOVÁRNĚ

ČLOVĚK V TÍSNI

Podzimní besedy
s nádechem
cestování,
historie a medu

Pomáháme zlepšit finanční
situaci předlužených lidí
VEŠKERÉ SLUŽBY JSOU ZDARMA. DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
MŮŽETE VYUŽÍT PŘÍMO V LIBČICÍCH KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ
OD 11 DO 16 HOD. V KOMUNITNÍM CENTRU FARA. KOMU BY
NEVYHOVOVALO MÍSTO A ČAS, MŮŽE SE OBJEDNAT DO KRALUP,
KDE PORADENSTVÍ POSKYTUJEME NA ADRESE HUSOVA 579.

JAK PORADENSTVÍ PROBÍHÁ
Je třeba se předem objednat na čísle
777 787 945. Termín konzultace se
snažíme dohodnout v co nejkratším
čase. Pokud máte k dispozici dokumentaci ke svým závazkům (úvěrové
smlouvy, upomínky, platební rozkazy,
exekuční příkazy atd.), doporučujeme
ji přinést s sebou. Častější je, že klienti
dokumentaci nemají. V tomto případě
pomáháme s obstaráváním, dohledáváním, mapováním výše a počtu věřitelů
a následně hledáme možnosti řešení.
S klienty pracujeme ve všech fázích
vymáhacího procesu.
Poskytujeme základní orientaci
v problematice a zohledňujeme veškeré
aspekty a souvislosti individuálně. Obsahem služby je počáteční monitoring
klientovy situace, pomoc se zmapováním pohledávek, odhalení příčiny vzniku předlužení a podpora v komunikaci
s věřiteli a exekutory. Dále pomáháme
s případnou obranou v nalézacím

(VZP, dopravní podniky, ČEZ, Česká
televize, Český rozhlas, dluhy vůči obci
– nájemné, místní poplatky), a zároveň je tento dluh vymáhán soudním
exekutorem.
Milostivé léto bude možné využít
pouze od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022.
V tomto období bude nutné uhradit
dlužnou jistinu + 908 Kč pro exekutora
a exekuce bude ukončena. Pokud chcete
využít milostivého léta, musíte předem
zjistit, jaká je výše dlužné jistiny. Je
nezbytné zaslat exekutorovi písemně
žádost, jejíž vzor lze nalézt na webu
www.jakprezitdluhy.cz. Tímto dopisem
také informujete exekutora, že využíváte
milostivého léta. V případě nejasností je
možné volat na helplinku Člověk v tísni
770 600 800 od 9 do 17 hodin nebo se
obrátit přímo na dluhovou poradkyni
z Kralup a Libčic Kláru Soukupovou:
777 787 945, konzultace v KC Fara proběhnou 2., 16. a 30 listopadu. n
Klára Soukupová, poradkyně

Zuzana Bělohradská, organizátorka

řízení zejména se zaměřením na neplatné smlouvy nebo ujednání, jež jsou
v rozporu se zákonem. Vypomáháme
s exekučním řízením, sepisem návrhů
na zastavení nezákonných exekucí
(na základě neplatného rozhodčího
nálezu), přípravou a podáním návrhu
na povolení oddlužení. Člověk v tísni
má udělenou akreditaci Ministerstvem
spravedlnosti ke zpracování a podávání
insolvenčních návrhů.
V JAKÝCH SITUACÍCH
SE NA NÁS LIDÉ OBRACEJÍ
Když nejsou schopni dostát svým závazkům, například na základě nečekané
životní situace, která je spojená se ztrátou příjmů, neúspěšným podnikáním,
zdravotním stavem, úrazem, ale i rozvodem, ztrátou partnera/partnerky.
Navíc pokud má člověk více pohledávek a některá z nich začne být
vymáhána exekučně (srážkami z příjmu) a není schopen hradit své další
závazky, je zde riziko další exekuce.
Na vině mohou být „hříchy minulosti“
nebo systémové příčiny, které umožnily
vznik úvěrových společností. Ty poskytovaly úvěry za velmi nevýhodných
podmínek a nepřiměřených sankcí.
Setkáváme se s případy, kdy z půjček
v řádu deseti tisíc vznikly statisícové
pohledávky. Obracejí se na nás i osoby
s vícečetnými historickými exekucemi,
které díky legislativním změnám nyní
mohou řešit.
MILOSTIVÉ LÉTO
V médiích se nyní často mluví o jedinečné příležitosti zbavit se exekucí,
kde je věřitelem veřejnoprávní subjekt
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oradenství je určeno všem,
kteří chtějí aktivně řešit své
dluhy, ať už jde o jednorázovou konzultaci a poskytnutí informací, jak si zřídit chráněný účet v bance,
nebo o delší spolupráci při mapování
závazků, zastavení exekuce či podání
insolvenčního návrhu. Internetový
zdroj mapaexekuci.cz uvádí, že za
rok 2019 bylo v Libčicích 242 osob
postiženo exekucí.
Cílem služby je zlepšení finanční
situace předlužených lidí, zvýšení jejich
participace na společenském životě
a dohled nad spravedlivým, zákonným
vymáhacím procesem.

S

cílem zpříjemnit sychravé
podzimní období se spolek
Liběhrad rozhodl uspořádat
cyklus besed s tématy, která by mohla
zaujmout řadu spoluobčanů tak, aby
byli ochotni strávit čtyři čtvrteční
podvečery na libčické plovárně,
a vyslechnout si zajímavosti a podebatovat s přednášejícím.
Na organizaci besed může spolek
využít městskou dotaci ve výši 12 tisíc
korun, za což městu patří velký dík.
Cyklus jsme pojali široce, podíváme
se do Itálie, virtuálně se projedeme
Českou republikou, připomeneme
si archeologická naleziště a nálezy
v našem okolí a v neposlední řadě se
dozvíme spoustu zajímavostí o včelách, včelařské práci a souvisejících
produktech.
První přednášku povede pan Jan
Kříž, světoběžník, muzikant, milovník Itálie a všeho italského, italskou
náturou počínaje a dobrým vínem
konče. Pan Kříž v Itálii mnoho let
žil, pracoval, publikoval a rád se tam
vrací. Se svými dojmy a zkušenostmi
se s námi s radostí podělí. Podíváme
se do Toskánska, Kalábrie, Friuli, Valle
d’Aosta a navštívíme Řím. Můžeme se
těšit na barvité líčení osobních zážitků, spoustu fotek a obrázků, autorské
čtení ukázek vlastních povídek, a aby
byl zážitek co nejvíce autentický, bude
tuto besedu provázet ochutnávka
vybraných italských produktů – vína,
oliv, pečiva a sýrů.
Věřím, že nastíněné téma si své
posluchače najde a že se ve čtvrtek
4. listopadu od 18 hodin v hojném počtu sejdeme na plovárně a necháme se
unášet na vlnách „la dolce vita“. Další
přednášky z uvedeného cyklu budou
následovat během listopadu a prosince,
termíny včas zveřejníme. n

Konzultaci si sjednáte telefonicky
na čísle 777 787 945.

POZVÁNKA

Poutavé povídání o Itálii a Italech
4. listopadu máte příležitost
se na plovárně setkat s velmi
zajímavým člověkem Janem
Křížem. Připravil si pro vás
bohatý program a vy se můžete
zaposlouchat do vyprávění o:
nC
 ividale

del Friuli
a ďáblův most
nG
 rajské Alpy: Gran Paradiso
nT
 oskánsko: Chianti, Castello
di Brolio, Maremma, Scarlino
nV
 ečeře v Římě
nK
 alábrie: Garace

JAN KŘÍŽ
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Trento: pohled na město ze zámku.

ITALSKÝ FENOMÉN

Jan Kříž se narodil roku 1939.
Studium strojařiny ČVUT v Praze
nedokončil a dal přednost
muzice. Působil v první české
rokenrolové skupině Sputnici.
Jako profesionální hudebník
odešel v roce 1964 do Německa, kde se na univerzitě naučil
dokonale německy. Ve Švýcarsku se věnoval vzduchotechnice
a učil na večerní průmyslovce
v Curychu. Studoval ve Skotsku,
v USA a vrátil se do Švýcarska
vést americkou firmu Johnson
Controls. Jako product manažer
procestoval západní Evropu
a koncem 90. let se usadil
v Itálii, kde ukončil studium na
univerzitě v Sieně. Publikovat
začal v Curychu, nejprve psal
technickou literaturu a marketingové texty, později i povídky
a cestopisy. Jeho první knížkou
v češtině je Scarlino, vzpomínky
a osobní zážitky na kouzelné,
pohostinné a srdečné Toskánsko. n red

Když se mluví o Itálii, většina Čechů si
představí slunce, moře a pláž. Ti zasvěcenější vědí, že se v Itálii také dobře jí a pije.
Mne osobně tam zasáhla hlavně schopnost
Italů komunikovat a rozdávat tím radost
a dobrou náladu všem ostatním. Uvádím
dva příklady:
Jednou jsem chtěl rychle koupit něco
u Ivana, mého řezníka. Bylo to jen pár
kroků. Vyběhl jsem z domu jen v tričku
a šortkách, ale zrovna lilo jako z konve, tak
jsem hodně rychle zase zacouval do domu.
Stál jsem v úkrytu dveří a viděl na druhé
straně uličky souseda, jak také stojí ve dveřích a schovává se před deštěm.
Říkám mu: „Prší, co budeme dělat?“
Odpověděl mi s vážnou tváří: „No, snad
jako minule!“
Zeptal jsem se zvědavě: „A co jsme dělali
minule?“
„No nechali jsme pršet.“
Tento humor má jen pobavit, přinést
dobrou náladu, nic jiného. Někdy jde jen
o slovní hříčky, ostatně v italštině velmi
oblíbené a často užívané.
Mám rád italskou zmrzlinu, a proto jsem
chodil ve Follonice do jedné báječné zmrzlinárny. Všechny prodavačky jsem znal, ony
znaly mne. Byla tam vždycky velká legrace.
Smáli jsme se opravdu všemu. Jednou mne
obsluhovala dívka, kterou jsem neznal.
Zeptal jsem se jí: „Vy jste nová?“
Usmála se na mne a odpověděla: „Ne ne,
už použitá.“
Jan Kříž, spisovatel

www.libcice.cz
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ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

TJ SOKOL LIBČICE

Nevlídná Vltava

Už se těšíme na tenisové jaro

V

zpomeňme tedy těch, které
potkal tento osud ve Vltavě
u našeho města. Řeka, kterou
máme tak rádi, nebyla vždy vlídná.
Zdrojem zpráv o utonulých jsou
především libčické matriky zemřelých.
Namátkou vyjímám, že kolem roku
1820 se ve Vltavě utopila Kateřina Nováková z libčického č.p. 25. V roce 1867
byl nalezen neznámý utopenec a totéž
se opakovalo v letech 1875, 1880, 1881
a 1895. Nebylo to nic neobvyklého, jak
ostatně dokládají i záznamy týkající se
na řece níže položených Dolan. Je vcelku patrné, že v minulých dobách lidé
často neuměli plavat.
V září 1890 byla na Vltavě mohutná povodeň. Při záchranných pracích
v Praze došlo k nehodě a dvacet vojáků
– zákopníků (v dnešní terminologii že-

nistů) utonulo. Těla čtyřech z nich byla
nalezena ve Vltavě až u Libčic. Nebozí
vojáci pak byli pochováni na místním
hřbitově.
Libčická kronika přináší srdceryvný
příběh, který se udál v červnu 1905,
těsně před Božím tělem. Píše se v ní:
„Při koupání ve Vltavě utonuli Jaroslav Frumert, studující, 17 let starý,
syn Václava Frumerta, úředníka zdejší
železárny, a Miloslav Štulc, studující, též
17 roků starý, jediný syn rolníka Jana
Štulce v Letkách č.p. 9. Jaká muka prožíval otec, když z vedlejší zahrady viděl,
jak jeho syn v hlubinách Vltavy zápasí
se smrtí a sám mu nemohl pomoci.“
Jeden z novějších zápisů v kronice se
týká dne 27. července 1978: Tehdy se
utopil libčický převozník Jan Němček:
„Ráno při nástupu do práce měl loďku

FOTO: ARCHIV PETR SCHÖNFELD

VŽDY V LISTOPADOVÉM OBDOBÍ DUŠIČKOVÉHO SVÁTKU
SE KONÁ PIETNÍ VZPOMÍNKA NA UTONULÉ V ČESKÝCH ŘEKÁCH.

Pomník utonulých zákopníků při povodni
roku 1890 v Praze – Karlíně

na opačném břehu Vltavy a aby mohl
převézt lidi do práce do Včelařského
ústavu, chtěl pro loď doplavat. Blízko
pravého břehu mu došly síly.“ n
Petr Schönfeld

STEJNĚ JAKO V OBČANSKÉM
ŽIVOTĚ I VE SPORTU MÁME
ZA SEBOU DALŠÍ NE ZCELA
STANDARDNÍ ROK, VE
SPORTOVNÍM POJETÍ –
SEZONU. DOPADY EPIDEMIE
ZAZNAMENALI I LIBČIČTÍ
TENISTÉ.

M

nohé z nás prodělaná nemoc
limitovala ve sportování. Patrná byla i frustrace a nechuť
na sobě pracovat a trénovat, obzvláště
u dětí. Jarní část sezony byla poznamenána zjevně, letní a podzimní nám
dala naději. Proto bych chtěl apelovat
hned na začátku, motivujte sebe i děti
ke sportování, je to správná cesta
k fyzickému i duševnímu zdraví!
PRAPODIVNÉ POČASÍ
Paradoxně jsme letos bojovali s počasím v době, kdy jsme to vůbec nečekali. V období, kdy jsme si v minulých
letech užívali krásné tenisové počasí,
jsme letos občas chodili i v bundách
a s deštníkem. Tam, kde srdce zahradníka plesalo, tam tenisové zaplakalo
(ještě že jsem obojí). Poznamenané tím
byly některé odložené nebo zkrácené
turnaje, ale i omezené tréninky.
TENISOVÉ TURNAJE
Jako každým rokem jsme ani letos nezaháleli s pořádáním turnajů. Máme velkou
radost z postupného rozšiřování turnajů
a určitě s tím chceme dále pokračovat.
Tento rok jsme přidali dva – Junior cup
a Libčice Open. Je důležité zmínit, že
všechny naše turnaje jsou amatérské
a otevřené široké libčické veřejnosti.
A tak pokud v sobě máte kousek tenisového umu a umíte podávat s raketou nad
hlavou, můžete zkusit své štěstí i vy. Je
skvělé, že letos takoví odvážlivci přišli!
Každoročně začínáme v květnu
Jarním pohárem, který letos vyhráli
Tomášové Prokš a Dürhammer. Na
Jarní pohár navázalo Derby Libčice –
Dolany, kde jsme už potřetí v řadě sou-
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Turnaj libčických tenisových nadějí

sedům ukázali, u koho v klubovně má
pohár sedět, byť těsně o jeden set jsme
vyhráli a uhájili jeho nestěhování do
Dolan. Jindra Lukavský přišel s nápadem uspořádat turnaj ve čtyřhře, kde se
postupně všichni spoluhráči promíchají
a tím se setřou rozdíly v kvalitách –
Libčice Open 2021. Vyhrál Láďa Přibáň
se Standou Pospíšilem. Na konci léta
pravidelně pořádáme tradiční Posvícenský turnaj, kde se vítězi stali David
Kaláb a Pavel Štros. A z velmi kvalitně
obsazeného Svatováclavského turnaje si
cennou trofej a zlatou medaili odnesli
Martin Táčner a Filip Vopravil.
Novou tradici jsme založili mládežnickým turnajem Junior Cup, a to
ve dvou kategoriích – děti do 15 let,
kterou vyhrál František Štros, a juniorů
s vítězem Davidem Kalábem mladším.
Po loňském pokusném nultém ročníku
jsme sezonu zakončili prvním ročníkem
Blesk 2021 v tiebreaku, kde se nejlepším
tiebrekářem stal Láďa Přibáň. Po celý
rok jsme také soutěžili o libčický žebříček. Soutěž probíhá až do konce roku.
INVESTICE
A REKONSTRUKCE KURTŮ
V červencových novinách jsem zmiňoval záměr rekonstrukce kurtů. Ty trpí
mnoha neduhy od nedostačujícího zázemí po nevhodnost umístění kurtů. Je
mi potěšením dnes potvrdit, že jsme se
pohnuli a jako základ pro nové zázemí

Na rekonstrukci se výrazně podílíme
vlastním úsilím.

se podařilo vybudovat opěrnou zeď pro
budoucí umístění technického zázemí
pro kurty. Na konci října jsme začali
s otáčením kurtů 1 a 2 severojižně tak,
aby to lépe vyhovovalo současným
požadavkům, protože největší zájem je
o hraní v pozdních odpoledních a večerních hodinách. Právě ostré slunce
ze západu znemožňovalo (mám radost
z toho minulého času) užít si hru na
obou stranách kurtu stejně. Věřím, že
nejen otočení kurtů přispěje k většímu
zájmu o tenis v Libčicích. Na příští rok
máme v plánu další akce, tak nám držte
palce. Závěrem bychom chtěli poděkovat městu Libčice nad Vltavou a TJ
Sokol Libčice, že nás letos podpořili
v rozvoji areálu i v pořádání akcí. Už se
těšíme na jaro! n
David Kaláb, předseda oddílu TJ Sokol Libčice

www.libcice.cz

KULTURA

KULTURA / SPOLKY 15
GALERIE ARTO.TO

Výstava Petra Veselého Závěsy

Jaká byla další slunečná Hašlerka

Letos nás opět navštívily
dámy paní Hana Hašlerová
s dcerou Lucií Piherovou,
pravnučkou Karla Hašlera.
Diváci stále přicházeli i v pokročilém
odpoledni, protože batolata se po obědě
již vyspinkala, a jejich rodiče tudíž
mohli vyrazit za poslechem muziky...
O toto se i výběrem účinkujících vždy
alespoň trochu snažíme. Na scénu se
chystal zpěvák a imitátor Vladimír Hron
a zahrnul nás celou škálou vystupujících
od Oldřicha Nového přes Karla Gotta až
po Petra Jandu z Olympiku, samozřejmě stihl vše doplnit i svými vtipnými

FOTO: ILONA PTÁČKOVÁ

K

dialogy. V písni Tereza, jedině Tereza při
slově láska nám určitě jen kvůli němu
spadl billboard se sponzory. :)
Těm samozřejmě moc děkujeme za
finanční pomoc, bez které by se nedělní
odpoledne nemohlo uskutečnit. Již
opakovaně Libčickou Hašlerku podpořil Středočeský kraj – fond Kultury
a obnovy památek, dále ÚJV v Řeži,
Josef Rous – soukromý zemědělec
z Libčic a město Libčice nad Vltavou.
Věcné a žádané dary nám již tradičně
poskytuje Výzkumný ústav včelařský
na Dole.
Ale ještě zpět k účinkujícím: nedělní
odpoledne zakončili Frajéři z galérky,
se kterými si zazpívalo i obecenstvo.
Ono tedy zpívalo už i o trochu dříve,
ale s Frajéry to bylo teprve opravdu
slyšet.
Letos nás opět navštívily dámy
paní Hana Hašlerová s dcerou Lucií
Piherovou, pravnučkou Karla Hašlera.
Jsme velice rádi, protože tentokrát nám
nově přejmenovaná libčická Základní
škola Karla Hašlera pomohla s výzdobou a v jejich plakátech si dámy rády
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početly. Došlo i na nějaké vysvětlování,
protože i pro ně byly některé informace, poskládané z různých encyklopedií
a webů, mírně řečeno překvapivé.
Ocenily ale dobové vstupy historických nahrávek, které nám přijel pustit
odborník z Národního muzea pan
Filip Šír. Zazněl tak originál hlas Karla
Hašlera a přiblížil nám dobu starých
šelakových desek. Pan Šír se zabývá
projektem Nový fonograf – naslouchejme zvukům historie, a pokud by
jeho projekt někoho zajímal více, odkaz
na jeho práci najdete v textu na webu
Libčických křižovatek.
Děkujeme tedy ještě jednou všem
našim sponzorům, děkujeme také
našemu programovému řediteli Luboši
Harazinovi a především děkujeme
všem divákům, kteří jste si v zářijovém slunečném víkendu našli čas a na
Libčickou Hašlerku dorazili. Kdo jste to
nestihl, zkuste to opět za rok! Fotografie a některá videa naleznete na webu:
www.libcickekrizovatky.cz n
Ilona Ptáčková, Libčický občanský spolek LOS

etr Veselý je brněnský básník
a malíř, řazený k tamnímu konceptuálnímu okruhu. V Praze
vystavoval naposledy v roce 2015, kdy
měl v Galerii Rudolfinum výstavu nazvanou Anděl, stín. Projekt kurátorsky
připravil ředitel instituce Petr Nedoma.
Letos v létě měl Veselý velkou výstavu
v největší brněnské privátní galerii, Fait
Gallery. Výstava měla prozaický název
Nůž v kredenci. Od nyní až do konce
roku 2021 vystavuje Petr Veselý v arto.
to galerii v Uhelném mlýně.
Instalace v Uhelném mlýně zachycuje tvorbu posledních dvou desetiletí.
Konvolut zpracovala Vendula Fremlová,
kurátorka a bývalá ředitelka Galerie
Emila Filly v Ústí nad Labem. Netradiční instalace v industriálních prostorách
galerie velmi chytře akcentuje věcný
motiv vystavených děl. Obrazy se stávají
předměty a ty v další obsahové rovině
díla Veselého silně odkazují i k biblickým
tématům. Malíř ve své tvorbě, na první
pohled abstrahované a redukované na
základní podstatu, zkoumá vztahy k místu a jeho bezprostřednímu okolí. Jeho

Z

obrazy mohou někdy působit až vyprázdněně. Hlavní téma totiž autor záměrně
zjednodušuje ve tvaru i v barevnosti. Tu
často omezuje na různé škály šedi, bílé
a černé tóny. Vizuálně perfektní snoubení
výstavy Závěsy s prostory galerie ocenilo
i několik důležitých ředitelů státních galerií, kteří se k našemu milému překvapení
sešli při vernisáži výstavy.
Těšíme se na setkání s vámi při
komentovaných prohlídkách, v sobotu
6. listopadu a 18. prosince, vždy
v 15 hodin vás výstavou provede její kurátorka Vendula Fremlová. Na výstavu
můžete zajít až do konce prosince 2021,
vstupenky si prosím rezervujte předem
v online předprodeji na goout nebo ticketstream. Více na www.uhelnymlyn.cz
a www.arto.to. n

kraje září jsme se vydali na
hranice naší země s Německou a Polskou republikou,
kde jsme navštívili hrad Grabštejn,
původně gotický hrad, který byl
v šestnáctém století přestavěn v renesančním slohu. V odpoledních
hodinách jsme navštívili barokní
kostel baziliku svatého Vavřince
a svaté Zdislavy v areálu dominikánského kláštera v Jablonném
v Podještědí. Výlet se velmi vydařil
a počasí nám velmi přálo. Zpátky
jsme se vraceli s mnoha zážitky.
Poslední letošní setkání proběhne 20. listopadu. Sejdeme se
v restauraci na plovárně, abychom
naplánovali výlety na příští rok
a zároveň se s tímto rokem rozloučíme. Během července až září
jsme absolvovali pět povedených
výletů a měli možnost zhlédnout
jedenáct krásných míst naší země.
Děkujeme vedení města za finanční podporu, díky níž jsme mohli
výlety realizovat. n

Andrea Hoffman Nečasová, galeristka

Jana Janovská, vedoucí zájezdů

P

Frajéři z galérky

Už plánujeme
výlety
na příští rok

AŽ DO KONCE ROKU MÁTE
JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST
ZAJÍT NA VÝSTAVU OBRAZŮ
BRNĚNSKÉHO MALÍŘE PETRA
VESELÉHO DO UHELNÉHO MLÝNA.

KDYŽ JSME SI PŘED ROKEM
POCHVALOVALI TOUTO
DOBOU NA LIBČICKÉ
HAŠLERCE POČASÍ,
NEPŘEDPOKLÁDALI JSME,
ŽE TO MŮŽE BÝT JEŠTĚ
LEPŠÍ. A NEJEN KRÁSNÉ
BABÍ LÉTO! 8. ROČNÍK
LIBČICKÉ HAŠLERKY SE
POVEDL SE VŠÍM VŠUDY.
oncem září nám tady na Hašlerce v Libčicích poprvé zahrála
kapela Staropražští pardálové
a krom hašlerovek i staropražských
písníček vystřihli jen pomocí tří hudebních nástrojů Vltavu. Ano, vloni si
obecenstvo Hašlerovu Vltavu docela
i zazpívalo s kapelou, tentokrát nám
ale tady pánové vyfikli tóny Vltavy od
Bedřicha Smetany!
Pak svým repertoárem navázala již
publiku dobře známa Strahovanka, kterou v pauze doplnila taneční skupina
Ú-holky, pozdní sběr. Na tóny Babety
od dua Suchý/Šlitr nám tu holky v bílých kloboučkách střihly mažoretkové
představení a mnozí z vás ani netušili,
že nám v jejich řadách zatančila i starostka Úholiček paní Tereza Kořínková.

KLUB SENIORŮ –
CESTOVATELÉ

Petr Veselý v arto.to galerii

VÁNOČNÍ STROMKY

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR
V PRAZE A OKOLÍ

Přímo od pěstitele

Velký výběr stromků

24. 11. – 24. 12. 2021 včetně víkendů
denně 7–18 hod
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Baobab Vánoční stromky

ÚNĚTICE

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o.
Tel.: 224 319 917
stromky@baobab.cz
www.libcice.cz

INZERCE

HUDBA
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

AUTODÍLY

Přílepská 1707 a 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

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

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

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

www.autohouser.cz
774 456 434

OPERÁTOR VÝROBY

SHÁNÍME PÁR ŠIKOVNÝCH RUKOU DO TOVÁRNY NA ROTAČNÍ TVÁENÍ PLAST
V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU
Co vám nabízíme
nástupní mzdu 150 Kč  hod
škálu odměn a bonus$
(za kvalitu, docházku a další)
5 t'dn$ dovolen, stravenky

Co budete dělat

Co od váš očekáváme

Plnit formy práškem
Vyjímat z forem hotov díly
Kontrolovat kvalitu díl$
podle plánu

Pracovitost a pečlivost
Odvahu učit se nov'm věcem
Fyzickou zdatnost a t'movho
ducha

Pokud vás naše nabídka zaujala, přijeďte se k nám podívat. Stačí si předem domluvit sch$zku, a to buď telefonicky
na čísle 774 456 4+4 , nebo e-mailem na adrese0 j.laurin@koever.de Najdete nás v areálu b'val'ch šroubáren.
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