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SERVIS

informace
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 11. 6. 8.00–12.00
n K
 e Studánkám
n P
 od Saharou
(parkoviště u bytového
domu 685-687)
n K
 ralupská
n T
 ržní / Nerudova
n L
 etecké náměstí

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
PONDĚLÍ 6. 6., 20. 6. a 4. 7.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v pondělí lichý týden.

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

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

ÚVODNÍ SLOVO 3

kalendář
15.5.–28.8.

SO 11. 6. a 25. 6. 9.00

VÝSTAVA

Minjan

ŠIKOVNÉ RUCE
Od září 2022 pořádáme KURZ PALIČKOVÁNÍ. Lekce jednou za měsíc,
cena 200 Kč. Zájemci se mohou
hlásit na čísle 737 526 629
Eva Králová, ruční práce

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Městský úřad Libčice nad Vltavou
přijme řidiče skup. B a T – pracovníka do čety na úklid a údržbu
města, nabízíme služební byt.
Bližší informace získáte na
telefonu 233 101 653
nebo e-mailu tajemnik@libcice.cz.

Farmářské trhy

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

ÚT 31. 5. 16.00

Ptačí rok 2022

Den dětí s Laguninem

Školní děti si mohou vyzkoušet Mini
OCR (překážkový) závod.
Vltavská 751 a Libčická náplavka

PÁ 3. 6. 21.00

FILM

Tři tygři ve filmu: JACKPOT
Nejen Štěpán Kozub se ve zběsilé
komedii řítí z Ostravy do Prahy za
milionovou výhrou.
Plovárna

SO 4. 6. 13.00

PRO DĚTI

Den dětí

NE 12.6. 8.30

PROCHÁZKA

Pozvánka na ornitologickou vycházku
v Letkách.
Na konci ulice V Zahrádkách

ČT 16. 6. 18.00

HUDBA, TANEC, VÝSTAVA, DIVADLO

Zahradní slavnost

Den dětí 

str. 4

Rozkvetlé Libčice 2022 
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Hlas zastupitele 
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Aktuality 
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Úspěchy ZUŠ 

str. 8

Hurá na prázdniny 

str. 9

TJ Sokol 

str. 10

Z knihovny 

str. 10

Florbal 

str. 13

Základní umělecká škola Libčice nad
Vltavou vás zve na ukázku činnosti
všech oborů.
Zahrada ZUŠ

PÁ 17. 6. 21.30

FILM

Mimořádná událost

Motorák plný lidí se bez strojvůdce
šine českou krajinou, atmosféra
houstne. Od tvůrců hitu Vlastníci.
Plovárna

SO 18. 6. 8.00

PRO FANOUŠKY

Traktoriáda

Den dětí s Laguninem 

str. 13

Klub seniorů – cestovatelé str. 14
Letní tábory 

str. 14

Výstava Minjan 

str. 14

Těšit se můžete na spanilou jízdu městem, závody, dětský a hudební program.
Chýnovská louka

KLUB SENIORŮ
CESTOVATELÉ
Pozvánka na výlet:
n 2
 . 6.	Zámek Komorní Hrádek
a Kostelec nad Černými
lesy
Přihlášky a informace získáte
na čísle 725 865 826
Jana Janovská, vedoucí zájezdů

TRH

Fotografie Dana Zollmanna umožní
pohled do života antverpské židovské
čtvrti. Vstupenky na goout.net.
Galerie Arto.to Uhelný mlýn
PRO DĚTI

Vážení spoluobčané,

z obsahu

ÚT 21. 6. 15.00

PRO DĚTI

Hurá na prázdniny
Odpoledne pro děti s nabitým
programem a veselou zábavou.
Hřiště AFK Letky

SO 4. 6. 13.00

ZÁVOD

Beast Lagunino OCR Race

Pátý závod série, kde na závodníky
čeká trať dlouhá 3+ km s více než
50 překážkami.
Libčická náplavka

SO 5. 6. a 18. 6.

SPORT

Fotbalový zápas

Utkání fotbalových týmů na
domácím hřišti AFK Libčice proti
TJ AFK ELETIS LUŽEC (5. 6.
v 17 hodin) a proti SK Kosmonosy
“B” (18. 6. v 10.30 hodin).
Hřiště Letky

Písničkové odpoledne se soutěžemi
pro školkové děti a jejich rodiče.
Zahrada MŠ

ČT 23. 6. 18.00

HUDBA

Veřejný koncert

Základní umělecká škola Libčice nad
Vltavou vás zve veřejný koncert.
Sál ZUŠ

SO 25.6. 14.00

JÍDLO

Gulášování

Sedmý ročník oblíbené soutěže ve vaření kotlíkového guláše a popíjení piva.
Hřiště Letky

PÁ 1. 7. 21.30

FILM

Notre-Dame v plamenech

Hrdinství hasičů v ohromujícím filmu
podle skutečné události. Zima vám
určitě nebude.
Plovárna

ředitele i pedagogiku na PF UK. Tuto
informaci uvádím pro tazatele na
MŠMT a Českou školní inspekci, kteří
se zajímají o to, kdy z konkurzu vzejde
řádný ředitel. Upřímně si myslím, že
konkurz na nového ředitele by mělo řešit nové vedení města vzešlé z letošních
komunálních voleb.
Mám radost, že v době těžkých zkoušek naší české společnosti (pandemie,
válka na Ukrajině, ekonomické problémy) je mezi námi mnoho obětavých
lidí, kteří pomáhají tam, kde je potřeba.
Chci vám poděkovat za pozitivní
a tolerantní přístup k činnosti státní
správy a samosprávy. Přeji vám krásné
červnové dny plné zdraví a životní
optimismus. n
Pavel Bartoš, starosta
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právě české slovo červen vyjadřuje to,
co se děje v přírodě v tomto měsíci. Jestliže květen se hlásil o svou vládu opatrně, červen probouzení přírody urychlil.
Urychluje se i život ve městě. Zaměstnanci města mají co dělat, aby stihli
vše, co je potřeba. Pracovní četa města
pod vedením pana Jaroslava Čermáka
je plně zaměstnána sekáním trávy na
městských pozemcích. Pracovnice pečovatelské služby jsou vytíženy na doraz
a počet klientů přibývá. Pracovníci stavebního úřadu čelí zvýšenému letnímu
zájmu klientů o všemožnou stavební
činnost. Roky zvládali veškerou práci ve
dvou zaměstnancích, čímž šetřili peníze
daňových poplatníků. Nyní se dozvídají
od MMR, že jako dvouhlavý úřad by
měli být zrušeni. To považuji za špatné
a krátkozraké rozhodnutí.
Po letech trápení s čistotou vody na
koupališti se blýská na lepší časy. Po
zprovoznění čištění vody v malém bazénu se právě dokončuje systém čištění
vody i ve velkém. Této problematice
se organizačně věnuje pan tajemník
Roman Dědič.
Rád bych se ještě zmínil o záležitosti
naší školy. Stabilita a funkčnost ZŠ je
pro město prioritou. Současný ředitel
PhDr. František Bahenský, PhD., je
pověřeným ředitelem, protože z posledního konkurzu na tuto pozici ředitel
nevzešel. František Bahenský úspěšně
zvládl řízení školy v období pandemie,
stabilizoval učitelský kolektiv a zajistil
dobré fungování školy. V současnosti studuje manažerské studium pro

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

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

Jazyková korektorka: Irena Hlinková

Autorkou článků s podpisovou zkratkou red
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Grafické zpracování: Jan Bělovský

Červnové číslo vyšlo 26. května 2022.

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 20. června,
pro příjem inzerce do 13. června 2022.

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: Jana Jochmanová
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Body z jednání rady města
n Určuje termíny jednání, a to 4. 5.
a 25. 5. 2022.

Souhlasí s pořadím nabídek a doporučením výběrové komise na akci
oprava dvou tříd (I. a II. patro) a rekonstrukce kabinetu ZŠ a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky firmě Michal
Král, Libčice nad Vltavou za cenu
762 tisíc korun s DPH.
n

Na základě doporučení výběrové
komise ruší výběrové řízení na akci
oprava stávající vzduchotechniky kuchyně ZŠ pro neúplnost nabídek.
n

n Souhlasí s podpisem dodatku
č. 1 smlouvy se Středočeským krajem
na poskytnutí částečné dotace pečovatelské službě pro rok 2022 ve výši
89 500 korun.
n Souhlasí s prodloužením ubytovací
smlouvy.

RADA MĚSTA 27.4.
Souhlasí s pořadím nabídek a doporučením výběrové komise na akci
oprava povrchu komunikace Saharská
včetně odvodnění a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky firmě Miloš Brejcha za cenu 1,119 milion korun s DPH.
n

Souhlasí s pořadím nabídek a doporučením výběrové komise na akci
ozelenění panelového plotu – spodní
zahrada ZUŠ a rozhoduje o přidělení
veřejné zakázky firmě ANT SERVICES,
spol. s r.o., Všetaty za cenu 450 tisíc
korun s DPH.
n

n Bere na vědomí informaci starosty
o zadání zakázky zhotovení nového
chodníku v ulici Bratrská firmě Miloš
Brejcha za cenu 248 tisíc korun s DPH.

Souhlasí s pronájmem zahrádky
o výměře 108 m2.
n

Nesouhlasí se zrušením věcného břemene cesty a stezky v katastru Chýnov.
n

Souhlasí se služební cestou do partnerského města Moresco v Itálii pro
starostu a jednoho zaměstnance města
v termínu 3.–12. 6. 2022.
n

n Ukládá starostovi dopracovat variantní řešení navýšení kapacity MŠ v části
areálu Ludvík a nad Koupalištěm.
n Souhlasí s uzavřením ubytovací
smlouvy v Kolonii.
n Žádá SDH Libčice o dodání výroční
zprávy za rok 2021.
n Pověřuje starostu dopracováním
pravidel pro developery. n red

Zápisy z jednání rady města
jsou dostupné na www.libcice.cz.

Pokládka obtokového potrubí se zkomplikovala.

KOUPALIŠTĚ

MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU VÁS ZVE NA

DEN DĚTÍ
4. června 2022

od 13 do 18 hodin na hřišti AFK Libčice

PROGRAM:

VSTUP ZDARMA

KOUZELNICKÁ SHOW | NAFUKOVACÍ ATRAKCE
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ | SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
DĚTSKÁ DISKOTÉKA | HUDEBNÍ KVÍZ
FOTOKOUTEK | OBČERSTVENÍ

n Souhlasí s objednáním zemních prací
u firmy Miloš Brejcha na akci tlaková kanalizace Pod Hrádkem za cenu
784 tisíc korun s DPH. Svary potrubí
budou provádět Středočeské vodárny
za cenu cca 60 tisíc korun. Rada města
souhlasí s dodávkou materiálu od firmy
Heckl Kralupy ve výši 189 tisíc korun
s DPH.

RADA MĚSTA 4. 5.
n Určuje termíny jednání, a to 1. 6.
a 29. 6. 2022.

Souhlasí s vyplacením odměny
řediteli ZŠ z evropského projektu
Šablony III.

FOTO: ROMAN DĚDIČ

RADA MĚSTA 20. 4.

Za děti
zodpovídají rodiče

n

Párek a limo pro děti zdarma 

Časový plán programu najdete na
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Biologické čištění vody velkého
bazénu se blíží do finále
JE 11. KVĚTNA 2022 A KOMPLETNÍ PŘESTAVBA VELKÉHO
BAZÉNU SE BLÍŽÍ DO ÚSPĚŠNÉHO KONCE. JEŠTĚ PŘED
TÝDNEM BYCH SI TUTO VĚTU NEDOVOLIL VYSLOVIT.

A

kce, která se zrodila a byla naplánována před rokem, zastupitelstvo odsouhlasilo v únoru,
pak byla zasažena krizí jako většina
stavebnictví.
PRVOTNÍ NESNÁZE
Podařilo se naštěstí objednat veškerou
klíčovou technologii ještě před vypuknutím válečného konfliktu na Ukrajině.
Zahájení prací bylo mírně pozdrženo
dlouhým doběhem zimy a neobešlo se
bez problémů. Tyto nenastaly ani tak
u budování čisticí technologie, ale u pokládky obtokového potrubí. Původní
záměr na kratší trasu vedenou pod
sprchami narazil na dvojitě armovaný
a velice kvalitní 25 cm silný železobeton. Tehdejší stavitelé zřejmě počítali
i se sprchováním tanků. Naproti tomu
se ukázalo, že stěny dřívější hluboké
části bazénu, již značně vyboulené, jsou
tvořeny cca 40 cm drolícího se betonu
prorůstajícího kořínky vegetace.
VÝKONNÁ ČERPADLA
K vyřešení problému sprch mě inspirovala jistá česká komedie „přesuneme se

za ty šňůry a nemusíme se svlíkat“, tedy
jsme rozebrali přilehlý chodník, pod
nímž byl čistý terén, a potrubí bylo možné uložit. To bylo sice časově a finančně
nákladnější, ale akce mohla pokračovat.
V minulém týdnu se podařilo vyřešit
výpadky na trhu práce a materiálu, byl
sehnán jiný dodavatel izolací a po téměř
dvouměsíčním čekání byla dodána dvě
unikátní nízkoenergetická a vysokoprůtoková oběhová čerpadla o příkonu
200–800 W. Údajně jsme jediní, komu
je v Evropě smontovali, neboť chybějí klíčové komponenty. Pro srovnání
projekt chlorového bazénu z roku 2006
měl příkon 37 kW. Dnes by k němu bylo
nutné asi postavit solární elektrárnu na
plochách pro slunění návštěvníků.
UV ČIŠTĚNÍ
K dnešnímu dni je tedy velký bazén
kompletně zaizolován a připraven
k napouštění, technologie za stěnou by
měla být dokončena do konce května,
kdy je v plánu cirkulaci spustit. Okamžitě začne fungovat trvalé mechanické odstraňování nečistot včetně dezinfekce a likvidace jednobuněčné řasy

(zelená voda) UV lampami a zhruba po
měsíci začnou působit čisticí bakterie.
Je však třeba si uvědomit, že tak obrovský objem vody není možné ozářit
tak intenzivně jako menší jezírka. Jsou
osazeny dvě revoluční amalgamové UV
lampy o výkonu 150 W a je možné je
případně zdvojnásobit.
KŘIŠŤÁLOVOU VODU NESLIBUJI
Tato technologie je zcela jiná než ostatní veřejné biotopy za desítky milionů
korun, které jsou založeny na principu
čištění rostlinami, postupně se zabahňují a často zcela nadměrně zezelenají,
což vede k omezení návštěvnosti.
Náš bazén v minulosti v podstatě
nebyl čištěn vůbec, neustále dodávaná
voda s živinami ještě zvyšovala růst
nežádoucích řas, minimální průtok
nic nevyřešil, neboť odpar vody ještě
zvyšoval koncentraci živin.
Závěrem zopakuji pasáž z úvodního
strategického materiálu, který sloužil
k rozhodnutí zastupitelstva o investici –
křišťálovou vodu neslibuji, ale voda se
bude čistit, bude reagovat na momentální klimaticko-vegetační podmínky
a na zátěž návštěvníky, což je princip
fungování veřejného biotopu. n
Roman Dědič, tajemník města

www.libcice.cz
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SOUTĚŽ ROZKVETLÉ LIBČICE 2022

PAVEL BARTOŠ ZA LIBĚHRAD

Díky za příjemné životní prostředí

Rozšíření kapacity školských
zařízení ve spojitosti
s developerskou činností ve městě

LIBČICE NAD VLTAVOU A KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VYHLAŠUJÍ ČTVRTÝ ROČNÍK SOUTĚŽE ROZKVETLÉ
LIBČICE 2022. ZAPOJIT SE MOHOU VŠICHNI MILOVNÍCI
KVĚTIN A PĚKNÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KTEŘÍ NA
SVÝCH OKNECH, BALKONECH ČI PŘEDZAHRÁDKÁCH
PĚSTUJÍ ROSTLINY, ZAJÍMAVÉ VÝSADBY A CHTĚJÍ SE
S NIMI POCHLUBIT I OSTATNÍM.

ročnících. Zašlete nejvýše 3 kvalitní
výstižné fotografie na adresu podatelny
Městského úřadu Libčice nad Vltavou,
nám. Svobody 90 nebo na e-mail
podatelna@libcice.cz. U fotografie musí
být uvedeno jméno a příjmení, úplná
adresa a kontakt – telefon, e-mail. Obálka musí být označena Rozkvetlé Libčice
2022 a posíláte-li elektronicky, uveďte to
do předmětu zprávy.
Odesláním fotografií účastník
souhlasí se zveřejněním a zpracováním
osobních údajů v rozsahu nezbytném
pro naplnění účelu soutěže. Hodnocení
probíhá anonymně a pětičlenná komise
vybere vítězné snímky a rozhodne
o udělení cen.

FOTO: JAROMÍR ŠANTRŮČEK

Byli jsme překvapeni,
že se přihlásilo tolik účastníků.
Mnoho z vás by mělo určitě
velkou šanci umístit se
v obou kategoriích soutěže
na předních místech.

Zdařilá inspirace pro výsadbu v okolí domu.

S

outěže se mohou účastnit všichni, kdo bydlí v Libčicích, i ti,
kteří mají trvalé bydliště jinde.
Podmínkou účasti je, aby květiny a výsadba byly dobře viditelné při pohledu
z ulice, veřejného prostranství. Vítáme
i zapojení institucí – škol a firem,
avšak městský úřad jakož i firmy, podnikatelé ve floristice a zahradnických
službách ani zahrádkářské osady se
soutěže nemohou účastnit.
V uplynulých letech komise vybírala až z 90 fotografií ten nejzdařilejší
výsledek. V minulém roce se zúčastnilo
soutěže 13 soutěžících nebo rodinných
kolektivů. Byli jsme překvapeni, že se
přihlásilo tolik účastníků. Mnoho z vás

by mělo určitě velkou šanci umístit se
v obou kategoriích soutěže na předních
místech. Mohli bychom uvést celou
řadu konkrétních nemovitostí, které
byly velmi pěkně a vkusně doplněny
květinovou výzdobou!
TAKÉ V ROCE 2022 SE SOUTĚŽÍ
VE DVOU KATEGORIÍCH:
Rozkvetlá okna, balkony
a lodžie v obytných domech.

1.
2.

Úprava předzahrádek,
okolí domů nebo vstupních
prostor těchto objektů

Pravidla zůstávají s uvedenými
změnami obdobná jako v minulých
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Organizátorem soutěže je město Libčice nad Vltavou a Komise pro životní
prostředí Městského úřadu Libčice nad
Vltavou. Letošní 4. ročník soutěže je
vyhlášen tímto červnovým vydáním
Libčických novin.
Termín zaslání fotografií je určen do
26. října. Doufáme, že se setkáme při
vyhodnocení a předání hodnotných
odměn tentokrát již osobně, bez nákazových omezení.
Vám všem, kteří zkrášlují květinami
nebo sadovnickými úpravami své okolí
a přispívají svojí zálibou ke zlepšení
vzhledu města, zpříjemňují pobyt
a přinášejí inspiraci ostatním, patří náš
dík.
Přispějte i vy k tomu, jak naše město
bude v roce 2022 pěkné! Loňská velmi
hezká výzdoba oken, předzahrádek
a okolí libčických domů nás inspirovala
a přesvědčila nás v soutěži pokračovat. n
Jaromír Šantrůček,
předseda komise životního prostředí
Pavel Bartoš, starosta města

MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU SE PO CELÁ DESETILETÍ NACHÁZELO NA
PERIFERII ZÁJMU DEVELOPERŮ. SITUACE SE ZMĚNILA PO PŘÍCHODU
SKANSKA REALITY, A. S., DO MĚSTA. RÁZEM NASTALA NOVÁ SITUACE,
KDE PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA MUSEJÍ ŘEŠIT ÚKOLY SOUVISEJÍCÍ S RŮSTEM
POČTU BYTŮ A POTAŽMO ZVYŠUJÍCÍM SE POČTEM OBYVATEL VE MĚSTĚ.

N

ejde ale jen o aktivity firmy
Skanska. V katastru Libčic je
celá řada menších společností,
které v souladu s platným územním
plánem hodlají stavět byty. Jak Skanska, tak i ostatní firmy jistě budou rozvíjet své aktivity postupně a výstavbu
bytů rozloží v horizontu několika let.
Město od všech libčických developerů
bude požadovat dobrovolný příspěvek
na rozvoj technické infrastruktury,
rozšíření MŠ, ZŠ. V případě firmy
Skanska se již tak stalo a příslušné
finance nám budou poskytnuty ve
smyslu ustanovení smlouvy.
To, co je pro město důležité, je
dostatečná kapacita míst v MŠ a ZŠ
v souvislosti se zamýšlenou výstavbou. V minulosti jsme kapacitu MŠ
navyšovali dvakrát. V prvním případě
jsme přestavěli bývalé jesle na dvě třídy
školky a v druhém případě jsme na
zelené louce vystavěli objekt s jednou
třídou v areálu MŠ. Nyní je potřeba
navýšit kapacitu školky potřetí. K tomuto záměru jsme nechali vypracovat
studii proveditelnosti, kde jsou posouzeny možné cesty rozvoje. Rada města
rozhodla, že MŠ se bude rozvíjet v krátkém a delším horizontu. V krátkém

horizontu se budeme věnovat rozšíření
v prostorách městské budovy Ludvík,
kde je v současné době polovina budovy
v nájmu policie ČR a druhá polovina
bude k dispozici po ukončení nájemní
smlouvy s firmou. V delším horizontu
je zamýšlena stavba nové budovy školky
v prostoru nad koupalištěm, což je
v souladu se záměry developerů v této
lokalitě. Co se týká rozvoje kapacity ZŠ,
tak byla dokončena studie, projektová
stavební dokumentace, stavební povolení a žádost o dotaci rozšíření ZŠ o čtyři
třídy školní družiny v č. p. 54 v ulici
5. května. V budově města v č. p. 244 na
náměstí Svobody vzniká nové zdravotní
středisko, kde budou ordinace gynekologa a zubaře. To se v současné době
projektuje. Zbývá se těšit, že v dohledné
době vznikne sociálně-zdravotní zařízení PhDr. Matouška v prostoru bývalého
shromaždiště u koupaliště. Přáním
všech by bylo, aby konečně plnohodnotně fungovala lékárna v Letecké ulici.
Hezké jarní dny. n

aktuality
Chodník Bratrská
V ulici Bratrská pod sokolovnou
proběhlo v měsíci květnu doplnění pochozích ploch do stávajícího
chodníku tak, aby byl plně průchozí.
Město chce tento prostor kultivovat
i s ohledem na plánovanou výstavbu
sportovní haly. n

Úklid města
Měsíce květen a červen jsou na údržbu města velmi náročné. Vše roste
a pracovní četa města musí intenzivně pečovat o veřejnou zeleň. Probíhá
zametání, odstraňování plevele,
likvidace náletů. Se sekáním trávy vypomáhá firma Matlášek. Vedení města
zvažuje jiné uložení bioodpadu, stávající umístění u evangelického hřbitova
není ideální. Město stále hledá posilu
do kolektivu pracovní čety, nabídku
zaměstnání najdete na straně 2. n

DSO – VKM
Cílem jednání dobrovolného svazku
obcí VKM je chránit zájmy drobných
akcionářů a zajistit, aby nadnárodní
koncern Veolia investoval finanční
prostředky do opravy infrastruktury
a budování nových přivaděčů pitné
vody. Dalším zásadním tématem je
šetření s pitnou vodou, proto si DSO
uložil za úkol místní popularizaci
šetření vodou. n red

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta města a zastupitel
za Liběhrad

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

libcice.munipolis.cz/registrace
www.libcice.cz
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Naši žáci sklidili velké úspěchy v soutěžích
VE DRUHÉM POLOLETÍ
TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU
PROBĚHLY PO COVIDOVÉ
ODMLCE OPĚT SOUTĚŽE
ZUŠ. TENTOKRÁT VE HŘE
NA DECHOVÉ NÁSTROJE,
SÓLOVÉM A KOMORNÍM
ZPĚVU A TAKÉ V TANEČNÍM
OBORU.

Chlapecká skupina tanečního oboru:

D

FOTO: JANA JOCHMANOVÁ

ovolte mi se podělit o výsledky,
které jsou nejvýraznější během
celé historie naší školy. Soutěže
probíhají ve třech kolech – okresní,
krajské a celostátní. O dílčích výsledcích jsem již psal, proto mi dovolte
zmínit jen ty konečné.
HUDBA
Ve hře na saxofon a zobcovou flétnu
se umístila v krajském kole Eva Volemanová na krásném 2. místě. Velké
poděkování patří učitelům Davidovi
Vrobelovi, Marii Hrachovcové a Danielu
Fiedlerovi. Největší úspěchy zaznamenali žáci Markéty Džunevy, která vyučuje
v ZUŠ Libčice nad Vltavou zpěv. Žáky
brilantně doprovodil korepetitor Pavel
Loukota. Do celostátního kola v Turnově postoupilo trio komorního zpěvu ve
složení – Filip Klievský, Jana Volemanová a Hana Runštuková a umístili se
na skvělém 2. místě. V sólovém zpěvu
soutěžil Filip Klievský, který vyhrál a získal 1. místo. Tento úspěch je pro školu
naprosto ojedinělou záležitostí i vzhledem k velikosti naší školy. Zde několik
dojmů soutěžících.

Na 2. místě se v celostátním kole
umístilo trio: Filip Klievský,
Jana Volemanová a Hana Runštuková.

Filip Klievský: „Bylo to neuvěřitelné.
Probojovat se všemi koly a nakonec
vyhrát první cenu je pro mě obrovským
úspěchem, za který samozřejmě vděčím
své učitelce zpěvu Markété Džunevě. Celostátní kolo pěvecké soutěže
v Turnově je totiž místo, kde se utkají ti
nejlepší, a to vytváří neskutečnou inspirativní atmosféru a příležitost poznat

další skvělé talenty a hlavně kamarády.
Můj úspěch je pro mě také silná motivace k tomu, abych ve zpěvu nadále
pokračoval. Ještě před půlrokem bych
o konzervatoři ani neuvažoval, avšak
nyní bych o svůj koníček nechtěl nikdy
přijít. Jednoduše řečeno jsem velice rád,
že to takto dopadlo, jelikož teď jasně vidím, jak se zdokonaluju. Nechť mi tento

Choreografie chlapecké skupiny
„Boj NEboj (se)“
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covali. Nikdo z nás nečekal, že se dostaneme tak daleko, a i proto je tento výsledek
pro nás velkou motivací. Moc děkuji Markétě Džunevě, která nás vším vedla a byla
naší oporou a výbornou učitelkou.“

Úspěšný tým tvoří učitel
David Vrobel a žákyně Jana Volemanová.

úspěch poslouží jako odrazový můstek
do mé kariéry zpěváka.“
Jana Volemanová: „Soutěž jsem si moc
užila! Nejen protože se nám vedlo bodově,
ale byla to i úžasná zkušenost, díky níž se
budeme moct posouvat dál. Byl to také
příjemný čas s kamarády, se kterými jsme
na tomto repertoáru několik měsíců pra-

Hana Runštuková: „Když jsme na začátku
ledna začali nacvičovat na okresní kolo,
vůbec jsem si nemyslela, že se můžeme
dostat až do celostátního kola. Byla
to opravdu skvělá zkušenost a slyšet
i ostatní nadané zpěváky z celé republiky byla velká motivace do budoucna.“

TANEC
Žáci tanečního oboru Štěpán Juda,
Antonín Juda, Hubert Nehasil, Jakub
Janda, František Štros a Mikuláš Jányš,
pod vedením Lucie Charouzové, získali
v krajském kole zlaté pásmo a postupují do celostátního kola v Karlových
Varech, které se bude konat 3. až
5. 6. 2022. O konečném výsledku vás
budeme informovat. A co o své úspěšné
cestě soutěží napsali sami žáci?

„Nejnáročnější z celého dne bylo brzké
vstávání. Poté jsme odjeli autobusem do
města Slaný a pár minut potom jsme šli
zkoušet na jeviště. Zkouška trvala cca
10 minut. Po zkoušce jsme se šli projít
po městě a narazili na kavárnu U Pudilů.
Byli jsme pozváni na dortíček a zmrzlinu
a tím jsme oslavili narozeniny našeho
dozoru Marty Štrosové. Následovně jsme
se vrátili do divadla a připravili jsme se na
samotné vystoupení. Jeviště bylo mírně
klouzavé, ale i přesto se nám vystoupení
,Boj NEboj (se)‘ velice povedlo. Celé přehlídky se zúčastnilo 208 dětí. Z dvaceti
čtyř choreografií postoupily pouze čtyři,
mezi které jsme patřili i my. Po představení jsme konečně měli čas si divadlo
prohlédnout. Byly tam sametově červené
sedačky a lóže s tvrdými židlemi. Divadlo
bylo prostorné, proto se zvuk, pocházející z cajonu našeho hudebníka Petra
Jányše krásně rozléhal. K vyhlášení jsme
dostali ocenění za zhmotnění tématu,
dárkovou tašku a zlaté pásmo s postupem
do celostátního kola v Karlových Varech
od 3. do 5. června. Jsme moc rádi, že
jsme postoupili, a už se tam moc těšíme.
Děkujeme naší skvělé slečně choreografce
Lucii Charouzové, dozoru Martě Štrosové
a nejlepšímu hudebníkovi Petru Jányšovi.“

Na závěr mi dovolte poděkovat všem
učitelům a rodičům, kteří se nad rámec
svých běžných povinností věnovali
všem soutěžícím žákům. Bylo to velmi
náročné, ale kromě nově získaných
zkušeností a zážitků jsme si přivezli
i pěknou řádku ocenění, které jsou
závazkem i do budoucna, neboť „laťka“
je nasazena velmi vysoko a nebude jednoduché výsledky obhájit a zopakovat.
I kdyby se to v budoucnu nepodařilo,
není to žádná tragédie. Pro vzdělávání
v uměleckých oborech není nejdůležitější samotný cíl, ale hlavně cesta, při
které žáci získávají důležité kompetence
a zkušenosti pro budoucí život. n
Vladimír Kliment, ředitel

Koncert
Jaroslava
Uhlíře

T

radiční akce Hurá na prázdniny
proběhne v úterý 21. června
2022 na zahradě MŠ. Akci
v 15 hodin zahájí kapela Jaroslava Uhlíře s písničkovým pořadem pro malé
i velké uši, tak nemeškejte a přijďte
včas, ať si koncert užijete. Hudební
štafetu převezme učitelský Band ZUŠ,
jež vás bude do 17 hodin provázet
příjemnými melodiemi. Samozřejmě
nebudou chybět soutěže pro děti,
tentokrát s tematikou Písničky dětem
a dospělým aneb Putování za píšťalkou. Hra je určena pro školkové děti
a jejich kamarády z prvních a druhých
tříd. Po splnění všech úkolů děti získají
píšťalku. Rodiče mají příležitost se
neformálně setkat a pochutnat si na
drobných laskominách. n red

TECHNIK 3D LASEROVÉHO
SKENOVÁNÍ,
ZPRACOVATEL MRAČEN
BODŮ / GEODET
Máte kladný vztah k práci na PC? Bydlíte
v Roztokách u Prahy a máte zájem o práci
pro česko-švédskou geodetickou firmu?
Kombinace měření v terénu, práce zpracování
mračen bodů, v budoucnu možná práce
i z domova? Plný i částečný pracovní úvazek.
Práce vhodná pro maminky na rodičovské
dovolené a při flexibilních rodinných potřebách.
Mzda dle zkušeností 30 000–45 000 Kč
a zaměstnanecké benefity.
Kontakt: Areál VUAB Pharma a.s.,
Vltavská 53, 252 63 Roztoky

Umíte pracovat s mračny bodů
laserového skenování v CAD?
Chcete se to naučit?
Přijmeme šikovného člověka na brigádu,
příp. i plný úvazek. Když se budete chtít
v rámci práce jet podívat do Švédska,
Norska, Kanady, umíme to zařídit :-)
Bližší představu o náplni práce a projektech,
na kterých s námi můžete pracovat,
si uděláte na webech: www.exactstreet.com,
www.vimeo.com/teamexact. Inzerát je i zde:
www.linkedin.com/feed/update/urn:li:
activity:6902964307764858880/
Kontaktní osoba:
Markéta Exnerová, HR: T: 739 474 359,
E: marketa.exnerova@teamexact.com

www.teamexact.com
www.libcice.cz
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HISTORIE 11
SDH LETKY

Sokol nikdy
nestojí
opodál

140 let sboru
dobrovolných
hasičů Letky

TĚLOVÝCHOVNÝ SPOLEK SOKOL
JIŽ OD DOB SVÝCH ZAKLADATELŮ
MIROSLAVA TYRŠE A JINDŘICHA
FÜGNERA NEBYL ZAMĚŘEN JEN NA
SPORTOVNÍ ČINNOST. SOKOL VŽDY
SPOJOVAL ELITU NÁRODA A SVŮJ
NEZPOCHYBNITELNÝ VÝZNAM
DOKAZUJE JIŽ 160 LET.

V

ěci veřejné mu nikdy nebyly
lhostejné a po generace formou
dobrovolné činnosti vede zejména děti a mládež ke zdravému pohybu.
Ne nadarmo se říká, že maminka, učitel
a trenér mají vždy pravdu. Trenér musí
prokázat nejen svou sportovní a organizační zdatnost, ale je zároveň pedagogem, vychovatelem a vzorem.
A to vše platí i dnes, v době, kdy naši
členové dokazují vzácné morální hodnoty, jako je empatie a ochota pomoci
potřebným, ke kterým aktuálně patří
maminky a děti z Ukrajiny, jež našly
z důvodů nesmyslné války ve své zemi
dočasný, možná trvalý, domov v našem
městě.
Sokol už v únoru zahájil materiální
pomoc prostřednictvím sbírky ošacení,
kočárků, hraček i sportovního náčiní
a poskytl nemalou částku dvěma velkým
rodinám s dětmi na pořízení televizí
s internetem, aby měly kvalitní online
spojení se svou školou na Ukrajině a vy-

FOTO: VERONIKA KOROP

TJ SOKOL LIBČICE

Sokolský kurz češtiny

síláním v mateřském jazyce. Podařilo se
nám najít pro dvě maminky zaměstnání
a dětem umožnit bezplatné cvičení ve
všech našich sportech. Není pro nás větší
odměna než rozesmátí malí sportovci,
kteří nedávno prožili to, co my známe jen
z děsivých televizních zpráv, před nimiž
občas zavíráme oči.
Za finanční pomoci města jsme v naší
klubovně pohotově instalovali učebnu a již dva měsíce se tam ukrajinské
maminky učí českému jazyku. Ochotně
jsem převzala roli lektorky, a tak mohu
zodpovědně prohlásit, že jsou to studentky pilné a že dělají velké pokroky.
Komunikujeme, jak se dá – česky, rusky
i anglicky, a rozumíme si. Často vnímám, že jejich statečnost a psychika má
své limity. Někdy stačí základní slova,
jako je manžel nebo syn, a v očích se jim
zalesknou slzy, protože tito dospělí muži
jejich života jsou „tam“, ve válce. V ten
moment je na místě profesionální psychologická pomoc. I tu se nám podařilo
ve spolupráci s městem a školou zajistit.
V řadách studentek češtiny jsou totiž

dvě zkušené psycholožky – maminka
s dospělou dcerou, které ve škole poskytují psychologickou podporu ukrajinským dětem a v sokolské klubovně
vedou skupinové i individuální terapie
dospělých.
Děkujeme panu starostovi Ing. Pavlu
Bartošovi za vstřícnost a vedení města za
finanční podporu. Dík patří též Klubu
seniorů, jenž vzal skupinku „našich“ UA
maminek s dětmi na výlet, nebo organizátorům Gulášování, neboť 25. 6. si
můžete na AFK přijít ochutnat guláš po
ukrajinsku. Sokolský jazykový kurz se
chystá na procházky Prahou i po okolí
našeho města, těší se na další výlety
s Klubem seniorů a oddíl všestrannosti
žen pozval ukrajinské děti na Léto se
Sokolem, což jsou dva úžasné týdny docházecích táborů plné sportování, výletů
a zábavy.
Pánové Tyrš a Fügner by byli určitě
spokojení, neboť náš Sokol nestojí a nikdy nebude stát opodál. n
Hannah Bartíková, vzdělavatelka

z knihovny: Kouzelné čtení
Atlas světa

Dinosauři

Doprava

Namluvil
Otakar
Brousek ml.

Namluvil
Alfred Strejček

Namluvili
Jana Holcová
a Jaroslav Plesl

Nakladatelství
Albi 2021

Nakladatelství
Albi 2021
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Nakladatelství
Albi 2021

V ČERVNU 1882 PROBĚHLA
V HOSTINCI U HRZKŮ
USTAVUJÍCÍ SCHŮZE.
NYNÍ VÁM PŘINÁŠÍME
POKRAČOVÁNÍ, CO SE
ODEHRÁLO PO VÁLCE
A V DOBĚ NORMALIZACE.

Výročí 60 let od založení sboru (1942)

U

končením války, kapitulací Německa v květnu 1945, se uvolnila činnost dobrovolných spolků
i zájmových organizací. Je zaznamenána zvýšená aktivita sboru i nadšení
nových zájemců o členství.
Pravidelné cvičení obnovilo družstvo žáků i ustanovený ženský oddíl
s vedoucí Růženou Strakovou. Začal pracovat i divadelní soubor pod
vedením bratra Kupky a Zbořila, který
hrál svá představení v sálu restaurace
U Přívozu i v blízkém okolí.
LÉTA PADESÁTÁ
Na počátku padesátých let, kdy požární
ochrana je řízena vládou, dochází „na
pokyn shora“ ke sloučení hasičského
sboru Letky a Libčice i ke změně na
místní Jednotu a později na Československý svaz požární ochrany. Současně
byla prováděna prověrka členstva, při
které byl Josef Hánl, čestný starosta,
jako nežádoucí živel z jednoty vyloučen. Z hasičů se stali požárníci, tradiční
bratře a sestro je nahrazeno oslovením
soudruhu a soudružko. Po sloučení
měla jednota celkem 407 členů, z toho
dvě družstva mužů a jedno družstvo
žen. Společné soužití se neosvědčilo.
Náročná spolková agenda, ale hlavně
časté spory a hádky mezi členy byly
důvodem ke zpětnému rozdělení.
ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽI
Počínaje březnem 1955 zahájily samostatnou činnost odděleně Libčice I

Výročí 100 let od založení sboru (1982)

Hasičská stříkačka Laurin Klement (1942)

a Libčice II Letky, kde bylo zaevidováno 158 členů, z toho jeden člen do 20
let a devět členů 20–50 let. Předsedou
výboru byl zvolen bývalý starosta Josef
Vanda, velitelem Jaroslav Pospíšil,
jednatelem František Diviš a pokladníkem Antonín Vanda. Prvořadým
úkolem jednoty byl nábor a výchova
nových členů. Nově sestavené družstvo
žáků vedené Antonínem Pajmou se
pravidelným cvičením vypracovalo
mezi nejlepší v Čechách a na celostátní
soutěži v roce 1955 skončilo na
13. místě.

OMEZENÍ MOBILITY DRUŽSTVA
Za neopravitelnou historickou stříkačku
Laurin Klement nám byl přidělen v roce
1969 nový přívěs s moderní stříkačkou
PS 12 a starší auto Steir. Poruchovost
a dlouhodobá nepojízdnost vozidla
omezila mobilitu požárního družstva.
Činnost jednoty se zúžila na pořádání
plesů, tematických zájezdů, brigádnickou výpomoc pro město i místní JZD
a sběr odpadových surovin.

UKÁZKOVÉ CVIČENÍ ŽACTVA
Přeměnou sálu restaurace na ubytovací
zařízení skončilo i účinkování divadelního souboru, což se projevilo dočasným úpadkem spolkového života. Vedoucí mládeže Jaroslav Král a Miroslav
Roškot získali náborem do družstva
39 žáků i žákyň, kteří se úspěšně umísťují v okrskových, okresních i krajských
soutěžích, zejména družstvo žákyň.
U příležitosti 85. výročí v roce 1967 se
konalo ukázkové okrskové cvičení žactva i dospělých družstev na fotbalovém
hřišti v Letkách.

VÝSTAVA A VZKŘÍŠENÍ DRUŽSTVA
Velmi dobrá práce s mládeží je korunována v roce 1972 krásným 6. místem
na celostátní soutěži. U příležitosti
100. výročí založení se prezentujeme
v dělnickém domě výstavou fotografií,
starých dokladů a historické i současné
požární techniky. Získání nového, kompletně vybaveného vozidla Avia 31 bylo
motivem ke zvýšené aktivitě a zásluhou
Jiřího Kaňky a Vladimíra Nejedlého
i ke vzkříšení požárního družstva. n
Jiří Hánl, místní patriot
Poznámka redakce:
Omlouváme se za chybně uvedené jméno pana Josefa
Petráška v dubnovém vydání květnových Libčických novin.

www.libcice.cz
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BEACHVOLEJBAL

FLORBAL

Odveta za všechny prachy

Beachvolejbalové hřiště
už několik let nezeje prázdnotou

FOTO: ARCHIV BEACHVOLEJBALU

D

Účastníci beachvolejbalového turnaje konaného v roce 2019.

JE ÚPLNĚ VZADU, NENÍ POŘÁDNĚ ODNIKUD VIDĚT, ALE
JAKMILE SE TROCHU OTEPLÍ, TAK TAM ZAČNE BÝT ŽIVO!

O

písčité hřiště na libčické
plovárně se už několik let stará
komunita milovníků plážového
volejbalu. Na jaře vyplít, položit lajny
a natáhnout síť. Na podzim to zase
všechno sundat a hřiště zazimovat.
A co se děje mezitím? Tak to je naprosto jasné! Suchý písek, sluníčko a modrá
obloha to je přesně ten den, kdy na
hřišti uvidíte partičku, co se s nadšením honí za míčem. Ono uhlídat si
ve dvou hráčích prostor osmkrát osm
metrů mezi lajny není jen tak. Nezřídka
kolem nich také uvidíte partičku hrajících si dětí, které rodiče vzali s sebou
na to největší pískoviště široko daleko.
„V roce 2019 jsme s hráči zorganizovali
obnovu chátrajícího beachvolejbalové
hřiště a za finančního přispění města jsme ji pak provedli. Od té doby
se tu pravidelně od jara do podzimu
scházíme,“ uvedl jeden z organizátorů
a hráčů Jirka Flégl.
AMATÉRSKÉ TURNAJE
Co by to bylo za sportovní sezonu, ve
které by se nedaly poměřit dovednosti
s ostatními? Několikátou sezonu se
proto na hřišti organizují amatérské
beachvolejbalové turnaje. Zpravidla

dvakrát ročně. Jeden před letními
prázdninami a druhý zase s koncem
sezony v září. Jsou to vždy amatérské
turnaje smíšených dvojic. „Na ty první
se hráči museli přihlašovat rovnou ve
dvojicích. To byl samozřejmě problém,
hromadilo se nám tu několik hráčů
bez spoluhráče nebo spoluhráčky,
takže jsme pak fungovali trochu jako
seznamka,“ směje se Jirka. A pokračuje:
„Pak jsme zkusili tzv. systém náhodných smíšených dvojic, kdy se dvojice
rozlosují těsně před turnajem. Někdy
ale nebyl los příliš šťastný a vždycky
byl někdo zklamaný.“ V minulém roce
organizátoři přišli zase s úplně jiným
systémem, který podporuje týmovou
spolupráci a dělá turnaj atraktivnějším,
zejména pro hráče samotné. „Zavedli
jsme systém, kde proti sobě hrají dva
týmy o přibližně šesti hráčích a v kaž
dém kole proti sobě nasazují jednu
smíšenou dvojici z každého týmu.
Tento systém měl zatím největší ohlas,
a proto ho nasadíme i pro sezonu
2022.“
BEACHKEMPY
V roce 2020 se organizátoři domluvili
s bývalými profesionálními hráčkami
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volejbalu a uspořádali dvě tréninková
odpoledne během letních prázdnin, tzv.
beachkempy.
Přihlášení účastníci různých úrovní
si prošli tréninkem zaměřeným na
zlepšení hrací techniky a zejména
techniky jednotlivých úderů. V roce
2021 se beachkempy zkrátily a konaly
se každý týden během letních prázdnin. Mělo to úspěch. „Úmyslně to
nenazýváme tréninky, protože to jsou
otevřené akce. Může se jich zúčastnit
kdokoliv, i třeba ten, kdo si to chce
jen zkusit. Chtěli bychom totiž přivést
k beachvolejbalu další hráče,“ upřesňuje Jirka.
SEZONA 2022
Hřiště je připravené a sezona právě začala. Na co se tedy můžeme těšit v roce
2022? Od června do září se každou
středu večer konají beachkempy pro
dospělé (18.30–20.30). Letos budou
i beachkempy pro děti od šesti let, a to
jednou za 14 dní. Začínají od 1. června
od 18.00–19.00, kdy dospělým se v ten
den začátek posune vždy na 19. hodinu.
Beachvolejbalový turnaj se letos bude
konat 19. června. Pro více informací
o kempech i o turnaji neváhejte napsat
na e-mail beachlibcice@seznam.cz. n
Jan Rohlíček, hráč beachvolejbalu

vakrát nevstoupíš do téže řeky,
říká se. Tou otřepanou frází jsme
se ovšem po dubnové prohře 8:9
s Lokomotiva Boys Kralupy v odvetě
dlouho neřídili. Spíš to vypadalo, že
chceme světu dokázat, že to fakt jde.
Stejně jako před měsícem se nám totiž
v Kralupech bleskově podařilo prohrávat o pět branek a vypadalo to, že
znovu „utoneme“. Nakonec jsme však
„vyplavali“, a dokonce vítězně! I když
tomu skóre 2:7 v půlce zápasu vůbec
nenapovídalo. Nefungovalo nic a góly
padaly tak rychle, že jsme je nestíhali
počítat. A vymlouvat se na šok z velkého hřiště i podruhé by i na náš ansábl
bylo příliš laciné. Stejně jako při premiéře soupeření s Kralupáky se však ve
druhé třetině vše začalo jako mávnutím

kouzelné florbalky otáčet. Domácím
docházel dech a především naše první
„lajna“ Dvořák – Vrábel – Fiedler řádila.
Po dvou třetinách to rázem bylo už jen
o gól a nakonec jsme málo vídanou osmigólovou šňůrou odskočili až na 10:7.
Oba naši brankáři Milan Jindáček i Jirka
Flégl to vzadu zkrátka „zavřeli“ a finální
vítězství 12:9 tak bylo nejlepší pozvánkou i příslibem dalších podzimních
bitev. Ve hře také zůstává i pořadatelství
turnajového dostaveníčka okolních měst
a vesnic, ale o tom třeba příště.
Lokomotiva Boys Kralupy – Libčice
9:12 (4:1, 3:5, 2:6). Branky: Vrábel 3,
Dvořák 3, Fiedler 2, Novák 2, Menšík,
Rohlíček. n

D

ne 31. 3. 2022 zvolila valná
hromada TJ Sokol Libčice
nad Vltavou na příští tři
roky nové vedení v tomto složení.
VÝBOR

nT
 omáš

Den dětí s Laguninem

V

Sokol má
nový výbor

Michal Kuchta, hráč florbalu

MINI OCR ZÁVOD

úterý 31. 5. 2022 proběhne od
16 do 19 hodin Den dětí s Laguninem. Akce je určena
školním dětem od první do deváté třídy.
Den dětí proběhne na zahradě Vltavská
751 a na náplavce. Pro děti jsme si připravili Mini OCR (překážkový) závod,
na kterém si vyzkoušejí nejrůznější
překážky a porovnají mezi sebou své síly

TJ SOKOL

(kdo bude chtít závodit, ať si vezme s sebou kompletní sadu oblečení a boty na
převlečení a ručník), děti si dále budou
moci vyzkoušet resuscitaci na „Andulách“, zahrají si také různé minihry. n
Více informací naleznete na
www.lagunino.cz
Roman Kotlín, organizátor

Hykeš – starosta
nD
 avid Kaláb – místostarosta
a jednatel
nJ
 osef Nováček – hospodář
nJ
 ana Kejmarová – náčelnice
všestrannosti žen
nM
 ilan Kiselica – odbor sportu
n Jan Spiegel – správce sokolovny
nF
 rantišek Novotný – člen
výboru
REVIZNÍ KOMISE
n Ilona Chrtová
nV
 ladimír Douša
nJ
 an Ptáček
VZDĚLAVATEL
n Hannah Bartíková
REALIZAČNÍ SKUPINA
PRO PŘÍPRAVU STAVBY
SPORTOVNÍ HALY
nT
 omáš Hykeš
nM
 ilan Kiselica
nP
 etr Česák
nJ
 osef Nováček
Naše jednota velmi děkuje starému
výboru za obětavou práci a přeje
jeho novému složení hodně úspěchů. n
Tomáš Hykeš, starosta

www.libcice.cz
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KLUB SENIORŮ – CESTOVATELÉ

letní tábory

V

Lagunino

Informace o výletech

FOTO: HANNAH BARTÍKOVÁ

dubnu jsme navštívili klášter
v Želivě a muzeum kuriozit
v Pelhřimově. Městečko má
velmi pěkné náměstí. V květnu jsme
se opět rozjeli do Českého ráje, kde
jsme navštívili hrad Kost a muzeum
Českého ráje v Turnově. Viděli jsme
pohádkovou vesničku, která se nachází mezi hradem Kost a Sobotkou.
Nyní vyjednávám prohlídku Komorního Hrádku. Pokud máte zájem
s námi vyrazit na poslední letošní
výlet na zámek Komorní Hrádek a do
Kostelce nad Černými lesy, který se
uskuteční 2. června, volejte na číslo
725 865 826.
Ostatní plánované výlety roku 2022
byly z finančních důvodů zrušeny. n

Ukrajinské studentky češtiny
ze sokolského jazykového kurzu děkují
Klubu seniorů za skvělý výlet na hrad Kost
a do Muzea českého granátu v Turnově.

Jana Janovská, vedoucí zájezdů

Na letošní
léto
jsme pro
děti opět
připravili
několik
táborů. Je ještě pár
volných míst, tak pokud ještě nemáte doladěný
program pro své ratolesti, můžete je
s námi vyslat.
n

 odácký tábor, během něhož
V
budeme sjíždět Otavu v termínu
17.–23. 7.

n

 a turistikou a sportem se vydáme
Z
na Slovensko v termínu 14.–21. 8.

n

 oho nelákají velehory, ale prahne
K
po klasickém stanovém táboře,
může se přihlásit na stanový
LDT u Máchova jezera v termínu
14.–21. 8.

n

 ro sportovně založené děti jsme
P
připravili na konec prázdnin druhý
ročník příměstských olympijských
her v termínu 22.–26. 8.

KULTURA

Program projektu Minjan
n

Sobota 11. června, 17 hodin,

N
 eděle 12. června, 16 hodin,
debata s autory projektu Minjan,
GASK, Kutná Hora
Debata s vlámskými autory projektu Minjan v prostorách knihovny
Jezuitské koleje v GASK. Debaty bude
účastna autorka knihy Minjan, Margon
Vanderstraeten společně s českou překladatelkou Radkou Smejkalovou. Akce
bude tlumočena.
n

komentovaná prohlídka
výstavy Minjan, arto.to
galerie v Uhelném mlýně
Komentovaná prohlídka výstavy
s Margot Vanderstraeten a s překladatelkou knihy do češtiny Radkou Smejkalovou za přítomnosti autora fotografií Dana Zollmanna a obou kurátorek
výstavy. Akce bude tlumočena.

N
 eděle 19. června, 16 hodin,
výtvarná dílna pro rodiče
s dětmi, arto.to galerie
v Uhelném mlýně
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi,
hravé a zábavné seznámení s některými prvky židovské kultury. Dílna se
inspiruje autorskou kresbou Jaromíra
Hárovníka, která specificky za tímto
účelem pro výstavu Minjan vznikla.
Nebojte se jinakosti, je to naopak velká
výzva! n

FOTO: TOMÁŠ LISÝ

n

Vstupenky na výstavu koupíte pouze
v online předprodeji na goout.cz.

Anna Roubalová,
programy pro školy a veřejnost

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / červen 2022

Více informací o jednotlivých táborech naleznete na www.lagunino.cz.

Přátelé
přírody –
Upírci
n

 .–16. 7. Tradiční dvoutýdenní
2
stanový tábor v přírodě (Stěžov)

n

 6.–23. 7. Legendární týdenní
1
stanový tábor v přírodě (Stěžov)

n

 3.–30. 7. Klučičí zálesácký
2
letní tábor (Stěžov)

n

 .–13. 8. Letní týdenní tábor
6
na úpatí Lužických hor

n

 4.–19. 8. Lehce sportovní
1
expedice po zajištěných skalních
cestách (ferratách)

n

 0.–27. 8. Putovní tábor
2
do NPR Králický Sněžník
INZERCE
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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

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
Facebook “f ” Logo
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