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SERVIS

ÚVODNÍ SLOVO 3

kalendář akcí
SO 2. 10. 19.00

DIVADLO

Squadra Sua: Happy Hour

Rodinné pouliční představení na způsob grotesky marinované v klauniádě
Kotelna

NE 3. 10. 15.00

DIVADLO

Divadlo Jeníčka a Mařenky:
O Šípkové Růžence
Šípková Růženka a její příběh,
při němž zaručeně neusnete.
Kotelna

NE 3. 10. 16.00

VÝLET

Nová vyhlídková místa

informace

PÁ 22. 10. 18.00

FILM

Myši patří do nebe

Animovaná rodinná komedie
o naději, o hledání lásky a odvahy.
Kino Kotelna

PÁ 22. 10. 20.00

FILM

Upgrade

Drsné akční sci-fi o chlapovi,
který se nechal nepatrně vylepšit.
Kino Kotelna

SO 23. 10.

14.00

WORKSHOP

Halloweenské tvoření

Slavnostní otevření třech vyhlídkových posedů v lokalitě U Křížku

Centrum Malina pořádá workshop
s Terezou Čermákovou
KC Fara Libčice

NE 3. 10. 17.00

SO 23. 10. 19.00

HUDBA

Nedělní swing o páté

Big Band Unisono, Saxofonový orchestr ZUŠ pod vedením Jiřího Zelenky
Zahrada ZUŠ

PÁ 8. 10. 20.00

11 krátkých filmů a beseda s hostem.
Kino Kotelna
FOTBAL

Bohemians 1905 – FK Dukla
Praha
Přípravné utkání ligových mužstev
Areál AFK Libčice

SO 9. a 23. 10. 9.00

TRH

Farmářský trh

Trh s mozností nakoupit si čerstvé
kvalitní potraviny a potkat se s přáteli
Areál Šroubáren

NE 17.10. 19.00

DIVADLO

OS Žumpa: PŘIZNÁNÍ

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

ČT 21. 10. 20.00
Drazí soudruzi!

Kapela RUMTORÁD

Posezení s country hudbou
Plovárna

SO 23.10. 19.00

HUDBA

Kapela TYP

FILM

FAMU v kině 01

PÁ 8. 10. 14.00

HUDBA

FILM

Historické drama z provinčního
města SSSR.
Kino Kotelna

Legendární kapela z Úholiček.
Kulturní dům Libčice

SO 23. 10. 20.00

FILM

Miluj svého robota

Komicko-tragický příběh o otázkách
lásky, touhy a o člověčenství.
Kino Kotelna

ČT 28. 10. 10.00

VÝROČÍ

Pietní akt
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PONDĚLÍ 11. 10., 25. 10., 8. 11.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v lichý týden.
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SVOZU NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Nechci žít v kouři 
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ÚTERÝ 12. 10.
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)

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
ŘIDIČ SKUP. B a T
Městský úřad Libčice nad Vltavou
hledá řidiče skup. B a T – pracovníka
do čety na úklid a údržbu města,
nabízíme služební byt.
Bližší informace získáte:
T: 233 101 653
tajemnik@libcice.cz

ST, PÁ 27. a 29. 10.

UKLÍZEČ/KA

Příměstský tábor

Podzimní prázdniny s Malinou
KC Fara Libčice

SO 30. 10. 20.00

DIVADLO

DS Scéna: CENTRAL PARK
WEST

Jednoaktová konverzační komedie
od Woodyho Allena.
Sál ZUŠ
Konání akcí a účast podléhají aktuálním
opatřením podle epidemické situace.

Jednání rady a zastupitelstva
města 
str. 4
Pozvánka na koncert 

Uctění památky k 103. výročí
ukončení první světové války
Vltavská a Letecká ulice
PRO DĚTI

Vážení spoluobčané,

z obsahu

Základní škola Karla Hašlera Libčice
nad Vltavou přijme po dobu pracovní
neschopnosti uklízeče/uklízečku.
Pracovní doba v odpoledních
hodinách, nástup možný ihned.
Bližší informace získáte:
T: 776 705 733
hrebejkova@skola.libcice.cz

KLUB SENIORŮ

Pravidelné setkání probíhá
každou středu od 14 do 16 hodin.
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v tuto chvíli pracujeme na studii. Jde
o pozemek společnosti Epoli, a. s.,
v Letkách. Zde kromě sběrného dvora
plánujeme i parkoviště, jehož kapacitu může využít i AFK Libčice během
konání zápasů.
V říjnu budou parlamentní volby,
které u nás proběhnou ve třech
okrscích. Jde o naši budoucnost, tak
prosím přijďte volit a rozhodněte.
Hezké podzimní dny. n
Pavel Bartoš, starosta
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po společenském a kulturním čase
konce léta město připravilo tradiční
sportovní den. Tentokrát jsme se sešli
na koupališti a rád bych poděkoval
všem spolkům za jejich zapojení.
Také proběhlo slavnostní přejmenování školy na Základní školu Karla
Hašlera Libčice nad Vltavou a věřím,
že jste se během bohatého doprovodného programu dobře bavili. Hlavními protagonisty akce byl pan ředitel
František Bahenský a pedagogický
sbor, který zapojil školní děti. Je třeba
zmínit i tradiční libčický Country
majáles, který připravil hudebník
Josef Maxa a členové skupiny Rumtorád. Akce proběhly za finanční
a materiální podpory města. Šachový
spolek Liběhrad zahájil šachovou sezonu oddílovým přeborem a tréninky.
Co se týká orgánů města, v září
proběhlo jednání zastupitelstva, rady
města, výborů a komisí. Zápisy jsou
dostupné na webu města. Já osobně
jsem se věnoval schváleným investičním projektům, řešení úkolů strategického plánu, územnímu plánu,
jednal s kolegy starosty ve spolku
obcí, s podnikatelskými subjekty.
Rád bych ještě zmínil, že pokročila
záležitost vzniku sběrného dvora.
Bylo vytipováno místo a projednávali
jsme podmínky s majiteli pozemku,
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Body z jednání rady a zastupitelstva města
RADA MĚSTA 1. 9.
Určuje termíny jednání, a to 18. 8.
a 1. 9. 2021.
n

Souhlasí s uzavřením dohody s Policií ČR o úhradě úniku vody v pronajatých prostorách.
n

Doporučuje ZM vzít na vědomí
čerpání rozpočtu města za I. pololetí
2021 s celkovými výdaji 20 301 080 korun a příjmy 92 995 875 korun včetně
zapojení zůstatku roku 2020.
n

Doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 4/2021 města s celkovými výdaji a příjmy ve výši 116 387 160 korun
včetně zapojení zůstatku roku 2020.
n

n Předává ZM informaci místostarosty
o dotacích.

Jmenuje strategickou komisi ve
složení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, doc.
Ing. Vít Penížek, Ph.D., Ing. Petr Kosík,
Ing. Ilona Chrtová, Ing. Tereza Nehasilová a bere na vědomí koncept akčního
plánu pro roky 2021 a 2022.
n

Konstatuje k žádosti o pronájem
pozemku, že pozemek v katastru Letky
je již částečně pronajat k zemědělským
účelům a zbývající část tvoří vzrostlá zeleň. Město tuto plochu nenabízí
k pronájmu.
n

n Souhlasí s poskytnutím příspěvku
z fondu školského rozvoje ve výši
65 tisíc korun pro MŠ na plavecký
výcvik.

Souhlasí s uzavřením dodatku
k nájemní smlouvě s AFK Libčice, z. s.,
na části pozemků v katastru. Letky
o výměře 2000 m2 za účelem zřízení
travnatého tréninkového hřiště na dobu
neurčitou za 1 Kč/m2 ročně.
n

firma Miloš Brejcha s cenou
1,35 milionu korun bez DPH, a rozhoduje o přidělení této zakázky.
n Bere na vědomí informaci starosty o zadání zakázek: Oprava střechy
společné garáže firmě Klempířství Jiří
Mach za cenu 195 tisíc korun; Opravy
živičných komunikací ve městě firmě
Oprava komunikací Zoubek za cenu
226 tisíc korun; Revitalizace sídliště
Pod Saharou – vypracování koncepční
studie firmě Ing. Monika Součková,
DiS, za cenu 281 tisíc korun.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 15. 9.
Bere na vědomí čerpání rozpočtu
města za I. pololetí 2021 s celkovými výdaji 20 301 080 korun a příjmy
92 995 875 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2020.
n

M Ě S TO L IB Č IC E
N A D V LTAVO U
VÁ S Z V E N A

K O N C E RT

Schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2021 města Libčice nad Vltavou
s celkovými výdaji a příjmy ve výši
116 387 160 korun včetně zapojení
zůstatku roku 2020. Proběhlo procesní
hlasování po položkách.
n

n Bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 30. 8. 2021.
n Bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 6. 9. 2021 a doporučuje
RM zvýšit nájemné v městských bytech
od 1. 1. 2022 o 10 %.
n Bere na vědomí informaci místostarosty o dotacích.

Bere na vědomí postup při plnění
strategického plánu a koncept akčního
plánu. n red
n

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

K A P E LY

TYP

FINANČNÍ SPRÁVA

Nová vyhlídková
místa. Posedy na žluté
turistické trase

Oznámení

Souhlasí s vyplacením druhé části
odměny za I. pololetí 2021 řediteli ZŠ
Karla Hašlera Libčice nad Vltavou.

U

stanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve
znění účinném od 1. 1. 2020, které
vzhledem k přechodnému období lze
v plné šíři uplatnit na zdaňovací období
roku 2022. Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na
nich nacházejí:
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí,
travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad,
pokud je tento prvek evidován v evidenci
ekologicky významných prvků podle zákona
upravujícího zemědělství, nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní
útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěná území
obce, která nejsou užívána k podnikání.

V

neděli 3. října 2021 v 16 hodin dojde ke slavnostnímu
otevření třech vyhlídkových
posedů v lokalitě U Křížku mezi
obcí Tursko – Těšina a Libčice
nad Vltavou. Vyhlídky leží na
žluté turistické trase z Libčic do
Turska směrem na Okoř. Studenty
navržené posedy jsou vyhlídkové
plošiny, které připomínají tradiční myslivecké stavby. Mají však
kultivovaný detail, jsou vyrobeny
z trvanlivého materiálu a vyznačují
se sochařským tvarováním s křehkou podnoží. Výsledkem je dřevěný
letící geometrický tvar, který se
jako by vznáší nad krajinou. Ze
třech posedů se vyhlíží do různých
segmentů krajiny. Posedy nahradí
stávající myslivecký posed, který
jejich vznik inspiroval. Jistě přitáhnou nové návštěvníky, kteří si chtějí
užít pohled do zvlněné krajiny,
a doufám, že se stanou turisticky
zajímavým místem v krajině kolem
Libčic, Turska a Dolan nad Vltavou. Při této příležitosti plánujeme

Slavnostní otevření proběhne
v neděli 3. října od 16 hodin.

i doprovodný program včetně
občerstvení. Přijďte se podívat, jste
srdečně zváni. n
Pavel Bartoš, starosta

VOLBY
lné
Vstupné dobrovo
ely
na dobročinné úč

čice
Kulturní dům Lib
2021
sobota 23. října
20.00 hodin
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek 8. října 2021 od 14.00 do 22.00
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 do 14.00.

RADA MĚSTA 15. 9.

www.libcice.cz

INFORMACE PRO POPLATNÍKY DANĚ
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TÝKAJÍCÍ
SE UPLATNĚNÍ OSVOBOZENÍ
Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ZDAŇOVACÍ
OBDOBÍ ROKU 2022.

POČÁTKEM ŘÍJNA
VYVRCHOLÍ SPOLUPRÁCE
MĚSTA S FAKULTOU
ARCHITEKTURY ČVUT.

jí

ha
t podlé
a účas
e
c
k
a
í
ním
Konán ím opatře situace.
ln
aktuá pidemické
e
podle

n

n Souhlasí na základě doporučení
výběrové komise s pořadím nabídek na
akci Oprava komunikace Kolonie Libčice nad Vltavou, kde se první umístila

ROZVOJ MĚSTA

FOTO: REDAKCE

4

V případě pozemků ochranného pásma
vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným změnám. Základní podmínkou pro
uplatnění nároku na osvobození je zápis
krajinných prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo
mokřad) do evidence ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu,
v jakém se na pozemku nacházejí k 1. lednu
roku, na který je daň stanovována.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného prvku osvobozen podle
výše uvedeného osvobození, musí být
evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha a zároveň se
musí nacházet mimo zastavěné území obce
a nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely, osvobození se přizná pouze ve výměře
výše uvedeného prvku. n
Plnou verzi oznámení
si přečtěte zde:

Informace o místech konání voleb a volebních okrscích
najdete na www.libcice.cz.
www.libcice.cz
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INVESTICE

ROZVOJ MĚSTA

Naše bilance plnění investic

Budoucnost industriálního
prostoru bývalé šroubárny

Milostivé léto
je šancí i pro
dlužníky z Libčic

e středu 22. září proběhlo setkání
mezi majiteli bývalé šroubárny. Na schůzku dorazil ředitel
SCREWS & WIRE Libčice, a. s., Petr
Kosík, firmu PeluPro, s. r. o., zastupovala jednatelka Lucia Musilová společně
s panem Peterem Musilem a architektem Patrikem Hoffmanem, za město byl
přítomen starosta Pavel Bartoš.
Momentálně finišujeme nový územní plán města a současně firmy v areálu
bývalé šroubárny usilovně hledají vizi
své budoucí existence. Zcela logicky
se hledá mimo jiné řešení, jak dopravně obsloužit tento rozvojový prostor.
Město potvrzuje svůj záměr podporovat smysluplnou revitalizaci prostoru
s cílem zpřístupnění veřejnosti.
Jsme principiálně seznámeni se záměry společnosti PeluPro, s. r. o., kromě
nejrůznějších druhů podpory drobného
podnikání se firma hodlá věnovat i výstavbě bytů. V areálu bývalé šroubárny
bude podle nového územního plánu
možnost takové byty postavit. Tato záležitost bude ale generovat určité dopravní

áte dluh vůči veřejnoprávnímu subjektu, například
obci, dopravnímu podniku,
zdravotní pojišťovně, ČEZ, České
televizi, Českému rozhlasu? A váš
dluh již vymáhá soudní exekutor?
Teď máte příležitost exekuci ukončit
v rámci tzv. milostivého léta. Stačí
zaplatit jistinu (původní dluh pro
věřitele bez úroků a dalších sankcí)
a 908 korun exekutorovi. Zbytek dluhu, tzv. příslušenství, bude odpuštěn.
Tato akce bude platit od 28. 10. 2021
do 28. 1. 2022. Pozor, platba před
tímto datem bude nejspíš použita na
úhradu příslušenství, nikoliv jistiny!
Pokud chcete využít Milostivého
léta, obraťte se na dluhovou poradkyni Kláru Soukupovou z neziskové
organizace Člověk v tísni, o. p. s. Objednat se můžete na tel. 777 787 945
nebo na e-mailu: klara.soukupova@
clovekvtisni.cz. Konzultace proběhnou 5. 10. a 19. 10. od 11 do 16 hod.
v Komunitním centru Fara v ulici
5. května 66. n

V RÁMCI OPRAV MĚSTSKÉHO MAJETKU SE PODAŘILO
PŘED TERMÍNEM DOKONČIT REKONSTRUKCI ČÁSTI POŠKOZENÉ
DEŠŤOVÉ KANALIZACE VE SPODNÍ ČÁSTI ULICE KŘIVÁ.

K

analizace byla zprovozněna
a dále slouží svému účelu. Jednalo se o výměnu zhrouceného
a rozlámaného betonového potrubí.
Začátkem října zahájíme opravu
povrchu ulice před domem Kolonie
411 a v jeho sousedství. V plánu je
obnova asfaltového povrchu pozemní
komunikace, oprava a doplnění povrchu parkoviště před domem, oprava
chodníku a jeho napojení na spojovací
chodník Dělnická – Kolonie, vedený
podél areálu kuželníku a částečně podél
železniční trati. Bude upraveno i stání
pro kontejnery na tříděný odpad. V neposlední řadě i spádová úprava vedení
splaškových vod od domu. Opravy
budou trvat minimálně celý měsíc.
V základní škole byly o prázdninách
opraveny a částečně rekonstruovány
dívčí i chlapecké toalety. Akce byla
vyvolána nedostatečnou kapacitou
toalet. WC dnes odpovídají současným
platným předpisům, které určují jejich
počet i počty závěsných mušlí a umyvadel podle kapacity dětí ve škole. Novinkou jsou bidetové spršky s centrálně
nastavenou teplotou vody na dívčích
toaletách.
Dále se letos pokračovalo v obnově
zařízení a opravě prostor školní kuchyně. Město uvolnilo peníze na nákup
nových strojů – šlehací a hnětací robot
a škrabka na brambory. Byly vyřazeny
nevyhovující zastaralé regály na potraviny a nahrazeny nerezovými s požado-

vanou nosností jednotlivých pater. Byly
zakoupeny nerezové pracovní stoly jako
nejlepší řešení pro dodržení předpisů
nakládání s potravinami a z pohledu
údržby. Ve škole také proběhla rekonstrukce kotelny. Zastaralé plynové
kotle z devadesátých let se vyměnily za
nové a úsporné, kondenzační. Součástí
rekonstrukce byla i výměna řídicího
systému otopné soustavy školy.
V rámci naplánovaných akcí proběhla oprava střechy společné garáže
objektu města na „Nové Sahaře“. Střecha byla proti zatékání pokryta novými
modifikovanými pásy.
Letošní zima urychlila degradaci
některých míst na místních asfaltových
komunikacích, proto zde nedávno proběhla oprava lokálních výtluků metodou za tepla tzv. „pečru“. Tato metoda
je efektivnější než opravy za studena,
protože dochází k lepšímu spojení
opravovaného materiálu s původní
strukturou asfaltového povrchu.
Závěrem musím zmínit i akce, které
neproběhly. Jedná se o zbudování
tlakové kanalizace a opravu povrchu
komunikace, oboje v ulici Pod Hrádkem. Do vyhlášeného a opakovaného
výběrového řízení na tlakovou kanalizaci se nikdo nepřihlásil a v důsledku
toho nemohlo být vypsáno výběrové
řízení na následnou opravu povrchu
ulice. n
Jaroslav Čermák, správa majetku

SOUTĚŽ O CENY

Rozkvetlé Libčice 2021
Fotky posílejte na
podatelna@libcice.cz
do 20. října.
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FINANČNÍ PORADNA

zatížení, odhadujeme 200 osobních
automobilů rezidentů v uvažovaném
prostoru. Tyto vozy samozřejmě přijedou, zaparkují a odjedou. A je otázka,
jak se do prostoru fabriky dostanou.
Přes železniční přejezd je to problém
nejen kvůli věčně „spadlým šraňkům“
na frekventované trati Praha–Děčín.
Nabízí se ještě několik dalších
variant a město musí velice pečlivě
zvážit schválení budoucího dopravního
řešení, aby nebyly poškozeny zájmy
rezidentů zejména v ulicích Letecká,
Dělnická a Vltavská. V každém případě
trvám na tom, aby budoucí dopravní
řešení napojení podnikatelských aktivit
v bývalé šroubárně bylo komunikováno
s veřejností například formou referenda. Potřebný je také konsenzus všech
třech zmíněných subjektů.
Pro pořádek ještě uvádím, že v areálu působí přibližně 80 podnikatelských
subjektů, které nelze z pohledu dopravní obslužnosti opomenout. n
Pavel Bartoš, starosta města

M

PAVEL BARTOŠ ZA LIBĚHRAD

Zubní lékař ve městě končí. Co bude dál?

M

inimálně tři týdny se na sociální síti Facebook šíří informace,
že zubař pan doktor Nekula
končí svou praxi v Libčicích nad Vltavou. Od 6. září jsem se snažil s doktorem spojit. Napsal jsem mu dopis
s žádostí o jednání, vysvětlení a nástin
dalšího postupu. Teprve v pátek 10. září
jsem na svůj dopis obdržel lakonický
e-mail od MUDr. Nekuly, jenž zněl:
„Dobrý den, k 1. 11. 2021 ukončuji
zubní praxi. Hledáme náhradu, ale není
to jisté. Děkuji. Nekula.“
Máme právo se tím zabývat? Jistěže
ano. Město má zájem se starat, aby byla
pro občany dostupná lékařská péče. Jak
bude vypadat ale náhrada za lékaře,
když se prodává ordinace?

Řešení je jasné. Doufám, že pan doktor bude souhlasit s rychlým jednáním
o budoucnosti zubaře v Libčicích. Pak se
budou řešit prostory a paralelně poběží
hledání lékaře. Rozhodně ale pan doktor
Nekula měl informovat o svých záměrech město včas. Já jsem se to stejně jako
ostatní občané dozvěděl až z FB diskuse.
Hovořil jsem též s gynekologem
panem doktorem Kvapilem. I on je postižen prodejem ordinace. Rada města
situaci projedná a věřím, že se usnese
vybudovat dvě provizorní ordinace
v prostorách města s tím, že budeme
shánět jiného zubaře. Rád bych ini
cioval, aby město v roce 2022 postavilo
nový objekt s několika ordinacemi
a služebními byty pro lékaře.

Když jsme před lety prodali společnosti
RHG, s. r. o., pozemek, mysleli jsme na
budoucnost lékařské péče ve městě. Před
časem jsem společně s radou města inicioval vznik nového sociálně-zdravotního zařízení, které staví PhDr. Matoušek (RHG,
s. r. o.), kde mají mimo jiné být prostory
pro různé lékařské profese. Dodnes
zařízení nestojí kvůli odvolání některých
libčických občanů. Problematice vzniku
tohoto jistě potřebného zařízení bych se
věnoval v příštím čísle novin. O dalším
vývoji situace vás budu informovat. n
Pavel Bartoš
starosta a zastupitel
za Liběhrad

www.libcice.cz
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TOPNÁ SEZONA

DOPIS

Topení v lokálních topeništích
ZANEDLOUHO BUDE OPĚT
ZAHÁJENA TOPNÁ SEZONA.
KVALITA OVZDUŠÍ VE MĚSTĚ, JE
V TOMTO OBDOBÍ OVLIVNĚNA
VNĚJŠÍMI ZDROJI ZNEČIŠTĚNÍ, COŽ
JSOU TEPLÁRNY A ELEKTRÁRNY.

FOTO: PIXABAY.COM

Z

těchto zdrojů dochází k výraznému zhoršení pouze za nepříznivých rozptylových podmínek,
které byly naštěstí v posledních letech
přijatelné. Naše město je téměř 100%
plynofikované, rovněž je možno instalovat elektrická přímotopná zařízení
nebo tepelná čerpadla. Bohužel tu
máme ještě několik desítek lokálních
zdrojů na pevná paliva, která mohou
způsobovat velmi nepříjemné znečištění i za dobrých rozptylových podmínek.
Jsou to kamna nebo kotle spalující uhlí,
případně zakázané odpady, jako je dřevotříska. K dřevotřísce a dílech zlikvidovaného nábytku není co komentovat,
jsou to nebezpečné odpady obsahující
formaldehydy s karcinogenními účinky.
Uhlí je sice povoleno spalovat, záleží
však na způsobu topení. Bohužel se tu
najde pár jedinců, kteří přiloží, uzavřou přívod vzduchu a celá část města
ve směru větru je vystavena dusivému
kouři. Plně chápeme stížnosti postižených sousedů a nejbližšího okolí

Nejvyšší výhřevnost má dva roky
vyschlé tvrdé dřevo.

a jejich dotazy, co s tím můžeme společně udělat. Existuje zákon na ochranu ovzduší, který prošel v minulosti
novelami, jež měly snahu tuto situaci
vyřešit. Bohužel se legislativcům nepodařilo sestavit proceduru, která bude
v praxi funkční, a zákonná ustanovení
budou vymahatelná.
Výkon práva realizuje Městský úřad
Černošice, který má na celou agendu
ochrany ovzduší jednoho referenta pro

oblast Praha-západ, což je od Libčic po
obec Buš na Slapech.
S referentem jsme ve spojení, pokud
někdo zdokumentuje nevhodné spalování, může podnět zaslat na MěÚ Černošice nebo prostřednictvím našeho úřadu,
který v první fázi zašle upozornění.
Bohužel nyní se dostáváme k problematice funkčnosti zákona a vymahatelnosti
práva. V příštím roce by mělo dle platné
legislativy dojít k výměně starých kotlů
a to do 1. září 2022. Nebudou se moci
provozovat kotle zakoupené před rokem
2003 a kotle emisní třídy 1 a 2 a kotle,
které si šikovní kutilové vyrobili sami.
Nejjednodušším a nejméně nákladným
řešením je výměna za automatický kotel
na pevná paliva, na který je možno
požádat o dotaci.
Bohužel v tuto chvíli nemůžeme postiženým občanům nabídnout rychlejší
řešení problematiky, kontrola vlastního
topeniště je znemožněna nedotknutelností obydlí a soukromí zakotvené
v ústavě, právo na příjem dýchatelného
vzduchu zakotveno není. Jediní, kdo si
uměli poradit, byli carští vojáci, kteří zapálili před zákopy hranice suchého dřeva a Němci vypuštěný yperit byl vyhnán
proudem horkého vzduchu vzhůru. n
Roman Dědič, tajemník

TOPNÁ SEZONA

Kotlíkové dotace za dveřmi

O

blíbené takzvané kotlíkové
dotace, které mají za cíl snížení
emisí z lokálních topenišť, budou vypsány i v letošním roce. Příjem
žádostí v novém programovém období
odstartuje již 12. října 2021.
V rámci programu Zelená úsporám
i v letošním roce pokračují snahy státu o zlepšení ovzduší. Velkou část znečištění totiž způsobují lokální topeniště, obvykle zastaralé kotle, které mají
nedokonalé spalování. Jinou kapitolou
je i spalování nedovolených materiálů,

které do kotle nepatří. Vytěsnit tento
zdroj znečištění pomáhají již několik
let dotace na pořízení nových systémů
vytápění. V letošním roce se dotační
titul otevře 12.10. Finanční prostředky ve výši od 30 do 140 tisíc korun
mohou žadatelé využít na výměnu
neekologických kotlů na pevná paliva
nižší než 3. třídy a lokálních topidel
(např. kamen) za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Jak o dotaci požádat, kdo na
ni má nárok a další detaily se dozvíte
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na přehledně spravovaných stránkách
Státního fondu životního prostředí
https://2030.novazelenausporam.cz/
nebo na telefonní lince 800 260 500.
Dotační titul je
vždy rychle vyčerpán, a tak není
dobré otálet a do
přípravy žádosti je
třeba se pustit co
nejdříve. n
Vít Penížek, místostarosta

Proč tu žít
v kouři, stojí mi
za to můj život?

A

si jsme se špatně učili, asi jsme moc chudí a asi jsme
ten průměr společnosti, poněvadž bydlíme v Libčicích. Zde se totiž nedá v zimních měsících dýchat
vzduch, který je tu více než toxický a v červených číslech
oproti jiným místům v Čechách. Nechci odsud utíkat kvůli
ovzduší, tak jako plno jiných lidí. Věřím, že se to tu zlepší.
Kdyby ne, byla jsem prostě optimistka, naivní, nebo jen
hloupá, když jsem si tu zničila zdraví sobě a svým dětem.
Zajímalo mě, proč se tu lidé dobrovolně zabíjí, však by to
nemuselo být tak špatné místo k žití. Vydala jsem se jich na
to ptát. Dost lidí nemá peníze a topí ve starých kotlích, však
je to povolené. Další mají nové, ale kouří jim také. A spousta lidí, hází do kotlů všechno možné, nemožné, často dřevotřísku, palety, kam taky s tím... Často ani netuší, že se to
nesmí, je na to protizákonné. Někteří dokonce hlásají, že tu
kdysi býval ještě horší vzduch, teď je tu vlastně „oáza“. Ano,
přesně tak to tu nazvala jedna místní starší občanka.
Nebudu chodit kolem horké kaše, vadí mi, jak se v Libčicích segregují lidi na starousedlíky a naplaveniny. Přijde mi,
že tato forma „rasismu“ je zjevně místní folklor. Chtěla bych
vám říci jen toto: V době kdy vy jste byli mladí, věk odchodu
do důchodu byl někde jinde, lidé umírali dřív, jenže naše životy se dle statistik prodlužují a kvalita zvyšuje (asi ne zjevně
v Libčicích). Proto se musíme o své zdraví více starat, budeme
tu déle, minimálně budem pracovat déle, nemůžeme v zimě
dýchat ovzduší, jaké v dnešní době absolutně neodpovídá
normám WHO. Tento vzduch spolu s dalšími kombinacemi
dnešního nezdravého prostředí, stravou, chemií, stresem způsobí, že tady se nám věk těžko protáhne, spíš zkrátí.
Zaráží mě především lidé v centru, kteří zamořují oblast kolem školy a školky, kam chodí děti, ale i my ostatní
chodíme do centra. V Libčicích postrádám hlavně slušnost
a ohleduplnost. Máme děti, jsme tu s vámi, ale v kouři. Topiči se většinou brání tím, že topí dřevem, nebo uhlím, a to
je povolené. Například topit mokrým dřevem je v Německu
protizákonné, poněvadž to kouří pořádně a těch zplodin je
z toho víc než dost. Navíc to ani nemá takovou výhřevnost.
Jedna víska udělá na objem zplodin to, co jedna koksovna
nebo spalovna. Zkrátka, topením mokrým nevysušeným
dřevem, které neschlo 1 – 2 roky se dá udělat pořádnej čoud.
Proč tedy topíte mokrým dřevem?
A ještě jedna skupina lidí tu je, jako jedni naši sousedé.
Ti na otázku, zda jim nevadí, co tu dýchají speciálně jejich
3 děti, odpověděli, že to k nim zas tak moc nekouří. Kouř
ale přeci nezná plot, hranice, rozptýlí se a je všude. Takový
přístup má asi hodně lidí, když mě to vyloženě nepálí, neře-
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Najdete na obrázku dětskou klouzačku?

ším to. To je ale špatně, takhle válku nikdo nikdy nevyhrál,
žádná revoluce nenastala, tím pádem ani světlo na konci
tunelu, nebo spíš čerstvý vzduch do zakouřených Libčic
nikdy nedorazí.

PROTO

Vás ostatní vyzývám k boji za naše zdraví. Vy, matky bio
i nebio, kouření v restauracích vám vadilo a tohle mnohem
horší prostředí tolerujete? Ale tím, že o tom budete mluvit,
třeba jen s kamarády, sousedy, také pomáháte k osvětě.
A když u nich zazvoníte, jak to dělám já: „Hele sousede,
kouří vám to, nechcete to zkusit líp, nám to vadí.“ Tím
pomáháte VŠEM a děláte svět lepší.
Přečtěte si, prosím níže, jak správně topit v kotli. Možná
jste to jen neznali. Smokemanovo desatero správného topiče
1. Nebuď lhostejný k sobě ani k okolí, zajímej se o to,
co jde z tvého komína.
2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky.
3. Nespaluj odpadky.
4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl
k palivu, oheň nedus.
5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu
velkou dávku za dlouhý čas.
6. Pravidelně čisti kotel a komín.
7. Používej moderní kotel či kamna.
8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi
150 až 250 stupni.
9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam,
kde potřebuješ.
10. Top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused.
Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/smokeman-vsb-kotel-palivo-kour.A181105_437597_ostrava-zpravy_jaga

Díky vám.

Kateřina Svatá
www.libcice.cz
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Utkání ligových mužstev
Bohemians 1905 a FK Dukla
Praha proběhne 8. října

M

ilí sportovní přátelé, dovolte mi,
abych vás v krátkosti informoval o dění v našem
fotbalovém klubu AFK. V uplynulém měsíci se naše A mužstvo,
hrající I. B třídu skupinu „B“, potýkalo s personálními problémy, což se
odrazilo i ve výsledcích. Po vítězných
zápasech na hřišti Holubic a doma s SK
Bakov přišly dvě porážky od Líbeznic
a doma s FK Kralupy. Na druhou stranu je potřeba vidět i pozitivní stránku
věci, a to zapojení našich odchovanců
z dorostu do těchto soutěžních utkání.
Hráči Kaláb, Lain, Ptáček, Tyle, John
a Kindl jsou bezesporu příslibem do

budoucnosti libčické kopané. Kompletní výsledkový
přehled našich družstev
najdete na klubovém webu
www.afklibcice.cz.
Závěrem bych poděkoval našim
příznivcům za návštěvu utkání všech
družstev a jejich podporu klubu. Jako
zpestření sportovního programu pro
tyto fanoušky se v areálu AFK uskuteční 8. 10. od 14 hodin přípravné utkání
ligových mužstev Bohemians 1905 a FK
Dukla Praha, na které bych vás srdečně
pozval jménem našeho pořádajícího
oddílu. n
Günter Bittengel, předseda AFK

STOLNÍ TENIS

PRODEJ
PŘÍMO Z POLE

Zahájili jsme podzimní sezonu

Pole U jezu nabízí

POKUD MĚ PAMĚŤ NEKLAME, POSLEDNÍ LOŇSKÉ SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ VE
STOLNÍM TENISU SE V LIBČICÍCH ODEHRÁLO 11. ŘÍJNA. NAŠE BÉČKO
OPTIMISTICKY PŘEDEHRÁVALO S DRUŽSTVEM OŘECHU A ZÁPAS, KTERÝ SE
V PRAVIDELNÉM TERMÍNU MĚL KONAT O PÁR TÝDNŮ POZDĚJI.

BRAMBORY
10- 12 Kč/kg

ZELÍ

N

12 Kč/kg

DÝNĚ

od 15 Kč/ks

Objednávky na

tel .: 775 917 202 nebo FB
ulice K Jezu
Dolany nad Vltavou

ěkolik dnů nato byly všechny
soutěže ukončeny a tělocvična se na dlouho uzavřela.
Soutěže stolního tenisu se letos opět
rozběhly prvním zápasem krajské
soutěže 18. září, v dalším týdnu se
připojil i okresní přebor. TJ Sokol
Libčice má zastoupení ve čtyřech
úrovních soutěží: krajské soutěži
I. třídy (mužstvo A) a okresním přeboru I., II. a III. třídy (mužstva B–D).
Jelikož jsme během covidu neomládli, neposílili a již v loňském roce od
nás do jiných oddílů přestoupily dvě
výrazné osobnosti (především odchod Václava Kramla, mj. nejlepšího
sportovce Libčic v sezoně 2019–2020,
je oslabení opravdu fatální), bude pro
nás velkým úkolem pokusit se udržet
pozice. Zvláště pro áčko by setrvání
v krajské soutěži I. třídy bylo obrov-

ským a popravdě spíše nečekaným
úspěchem.
V současnosti trénuje v našem
oddílu také 14 dětí a stále je možno
se přihlásit. Ti z mladých hráčů, kteří
již výkonnostně pokročili, se zúčastní
okresní soutěže hrané formou 9 turnajů
na různých místech okresu. Tréninky
dětí jsou každý čtvrtek od 18.30 do
20.00 hodin. Nabízíme také možnost
domluvit se na trénincích o víkendech, ty jsou ale podmíněny tím, jestli
v sokolovně neprobíhá zrovna zápas
krajské nebo okresní soutěže dospělých. Pro děti chystáme v prosinci
otevřený předvánoční turnaj. Stejně tak
počítáme s uspořádáním turnaje pro
veřejnost. Termíny budou ještě upřesněny. n
Jaroslav Richter, stolní tenis TJ Sokol Libčice

FOTO: JAN FRAMBERK
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Momentka z tréninku dětí 23. 9. 2021.

SPORTOVNÍ DEN 2021

Horkou novinkou byla horolezecká stěna
TŘETÍ ROČNÍK LIBČICKÉHO
SPORTOVNÍHO DNE SE KONAL NA
PLOVÁRNĚ. MĚSTO KAŽDOROČNĚ
STŘÍDÁ MĚSTSKÉ AREÁLY.

INZERCE
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lavní myšlenka je jednoduchá,
na jednom místě se sejdou
všechny volnočasové organizace
s pohybovou tematikou a uspořádají
sportovní odpoledne pro děti bez nároku na finanční odměnu. K vidění bylo
mnoho sportů a děti měly možnost
vyzkoušet, co je baví, a v případě zájmu
se přihlásit do oddílu.
Mladí sportovci si vyzkoušeli základy gymnastiky, všestrannosti, šplh,
tenis, házenou, fotbal, box, karate i
oblíbený parkur. Nechyběla ani interaktivní stezka jógy od Centra Malina. No-

vinkou byla horolezecká stěna, kterou
zajistil spolek přátelé přírody Upírci.
Akce splnila účel a rozhýbala děti
i rodiče. Děti po dokončení disciplín
obdržely balíček s dobrotami a zlatou
medaili a nechyběla ani pestrá tombola. V rámci doprovodného programu
přijeli hasiči SDH Libčice. K vidění
byla hasičská technika s možností prošmejdit celý vůz včetně stříkání hadicí
do bazénu.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
spolkům a dobrovolníkům, bez kterých
by tento den nebyl tak výjimečný. Velké
poděkování patří spolkům: TJ Sokol,
AFK Libčice, Hasiči Libčice, Upírci
a Centrum Malina. Poděkování patří
také panu Černému, správci areálu,
který se podílel na občerstvení pro děti.

Sportovní odpoledne považuji za velmi
povedené, ale ne vše dopadlo úplně
dokonale. Mrzí mě fyzická neúčast
Maliny, která se omluvila pár minut
před akcí, a rovněž nedodání hasičské
pěny, kterou hasiči přislíbili a děti se na
ni moc těšily, ale co se nepovedlo letos,
napravíme příští rok.
Zaujmout 135 dětí stojí za velké
ocenění. Je vidět, že jste všichni velcí
profesionálové a o děti je v Libčicích
řádně postaráno. Těším se na příští
ročník, který se uskuteční na libčické
náplavce. Věřím, že bude stejně zdařilý
jako letošní i ten předcházející.
Děkuji za účast všem, kdo přišli,
zapojili se a zapotili se :). n
Jakub Šíma, kulturní referent

www.libcice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DIVADLO

Škola začíná psát svůj nový příběh

Kam večer? Do divadla!
ASI VÍTE, ŽE HISTORIE DIVADLA
V LIBČICÍCH SAHÁ DO MINULÉHO
STOLETÍ A ŽE ZDE UŽ TEHDY
PROBÍHALA DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
LIBČICKÝ DIVADELNÍ PODZIM.

V SOBOTU 4. ZÁŘÍ 2021
PROBĚHLA VE ŠKOLE
A JEJÍM NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
SLAVNOST U PŘÍLEŽITOSTI
K PŘEJMENOVÁNÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY LIBČICE NAD
VLTAVOU, OKRES PRAHA
ZÁPAD NA ZÁKLADNÍ ŠKOLU
KARLA HAŠLERA LIBČICE
NAD VLTAVOU.

T

é se účastnila divadla z daleka
i blízka, dokonce až z Košic
a přehlídka sama doputovala
i do Prahy, například na scénu Rubínu.
A také možná víte, že naše Libčické
ochotnické divadlo na tehdejší tradici
před několika lety navázalo a pokračuje v ní.

Akce přilákala mnoho
návštěvníků a vykouzlila
úsměv na tvářích dětí
i dospělých, a proto bychom
tímto prostřednictvím všem,
kteří se podíleli na organizaci
a realizaci této akce, chtěli moc
poděkovat.

FOTO: DAVID LANDGRAF

V

rámci tohoto dne jsme měli
možnost slyšet kapely Šmrnc
a The Dixit Hot Licks, užít
si spoustu zábavy v dětském světě
Hašlinky a Hašleráčka, projít si stezku
k Hašlerově vile, prohlédnout si ve
škole vybudovanou „Síň slávy“ Karla
Hašlera, poslechnout si vystoupení
pěveckého sboru ZUŠ a vystoupení
MŠ, zhlédnout divadelní představení
divadelního spolku LOĎ a rodinný film
v rámci letního kina.

O dětský svět byl mezi dětmi velký zájem.

Akce přilákala mnoho návštěvníků a vykouzlila úsměv na tvářích dětí
i dospělých, a proto bychom tímto prostřednictvím všem, kteří se podíleli na
organizaci a realizaci této akce, chtěli
moc poděkovat.
Děkujeme také všem, kteří se na
akci přišli podívat a podpořit tak
naše úsilí. V neposlední řadě patří
velké díky také dětem, které se s nadšením programu účastnily a aktivně
soutěžily.

ŽE O TOM NEVÍTE? NEVADÍ
Právě nyní máte příležitost zúčastnit
se jubilejního 25. ročníku Libčického
divadelního podzimu. Také si můžete
prohlédnout výstavu starých dokumentů i fotografií a dozvědět se, co jste
nevěděli. A především máte možnost
vidět několik divadelních představení, aniž byste museli opustit město.

Nemusíte nikam jezdit, protože divadlo
přijede za vámi.
Doba covidová, ve které už druhý
rok žijeme, nám na náladě nepřidává
a přináší spoustu starostí. Proto jsme
se dramaturgickým výběrem zaměřili
zejména na hry zábavné, při nichž se
pobavíte, ale nechybějí ani témata k zamyšlení. Letošní nabídka je obsáhlejší
než v minulých letech. Tento výroční
ročník jsme pro vás sestavili program
natolik bohatý, aby si mohl vybrat
každý. Nezapomněli jsme ani na děti,
pro které letos zahraje oblíbené Divadlo
Jeníčka a Mařenky.
Doufám, že tentokrát nás žádná
pandemie nezastaví a brzy se spolu
setkáme. Kde? No přece v divadle!
Nebude to sice v žádném z velkých sálů
věhlasných divadel, ale v historické
budově naší Základní umělecké školy.
S programem se můžete seznámit níže
a na vývěsních plochách. Na našich
webových stránkách www.divadlolod.cz

FOTO: KATEŘINA KAPOUNOVÁ
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Libčický divadelní podzim
má dlouhou tradici.

najdete podrobné informace o jednotlivých divadelních hrách. Přeji všem
krásný podzim a především ten Libčický – divadelní. n
Kateřina Kapounová,
Libčické ochotnické divadlo LOĎ

Těšíme se na to, že se s vámi opět
brzy potkáme na některé z dalších akcí
školy. Říká se, že každý začátek je těžký.
Začátky s sebou však také obvykle nesou výzvy, nové příležitosti a cíle a my
věříme, že spojení se jménem Karla
Hašlera jakožto osoby tvůrčí, podnikavé, odvážné a zásadové dodá škole nový
impulz, zbaví ji anonymity a učiní z ní
jedinečnou vzdělávací instituci. n
Šárka Havelková, školní psycholožka

novinky z knihovny
Kolektiv autorů:

Kolektiv autorů:

Odvaha
je volba

Hrdinky

Podzim

Příběhy
významných
českých žen

Využijte úrodu ze
zahrad, sadů a lesů

7+1 komiksových
příběhů inspirovaných
skautskou historií

Nakladatelství
Argo 2020

Nakladatelství
Universum 2020
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Nakladatelství
Apetit 2016

www.libcice.cz
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SPOLKY

SPOLKY 15

MARIANE

SKAUTSKÉ STŘEDISKO OSMIČKA

Tančíme šestnáct let

Ohlédnutí za
skautským táborem

V ZÁŘÍ 2005 JSME SE ZAČALI VĚNOVAT HISTORICKÉMU
TANCI Z OBDOBÍ STŘEDOVĚKU A TAKÉ ETIKETĚ, KTERÁ
V DOBĚ DÁVNÝCH BYLA PŘÍSNĚ DODRŽOVÁNA. CELÉ
UPLYNULÉ ROKY BYLO NAŠÍ SNAHOU NEJEN TANČIT,
ALE I PŘIBLIŽOVAT DIVÁKŮM HISTORII VŠEOBECNĚ.

FOTO: SHT MARIANE, Z. S.

Kostýmy si šijeme sami.

mované prohlídky víkendové a noční.
Letošní Zámecká noc nazvaná Empírové dostaveníčko byla věnována počátku
19. století a porážce Napoleona. Další
krásnou hradozámeckou noc jsme prožili s návštěvníky na zámku v Kostelci
nad Černými lesy, kde jsme ztvárnili
členy rodu Smiřických. Naše scénické
vystoupení jsme doplnili několika renesančními tanci.
Za mnoho dalších bych ráda zmínila
dvě poslední, a to druhý zářijový víkend na hradě Svojanov, kde se konaly
oslavy 111 let od zakoupení hradu
Svojanov městem Poličkou. A dále vystoupení z období secese třetí zářijovou
sobotu na hradě Okoř Svatováclavské
slavnosti, kde jsme předvedli ukázky
empírových tanců.
Oblast našeho zájmu stále rozšiřujeme, mnohé obměňujeme a hlavně zdokonalujeme, a to jak taneční repertoár,
tak divadelní projev. Přetrvává naše
snaha tancem a historickými vystoupeními přenést diváky na chvíli do
časů dávno minulých a přiblížit, jak se
bavilo a žilo vznešené panstvo i prostý
lid. Neustálá zvídavost a touha mladých
členů souboru objevovat v historii něco
nového je hnacím motorem, který nám
nedovolí dostat se do stereotypu nebo
stagnace.
Pár poznámek ke kostýmům. Kostýmy si šijeme sami. Velkou prioritou
je kvalita materiálů, které používáme
k výrobě, protože jsou jasnou zárukou
vizuální věrohodnosti. Dále se snažíme dodržet obrazové předlohy, podle
nichž kostýmy zhotovujeme. A všechny tyto parametry dokonale dotvářejí
historizující iluzi při našich tanečních
a divadelních vystoupeních. Máme
například rekonstrukce dámského
oděvu z období rokoka, biedermeieru
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Zveme vás na Rudolfovy Vánoce 4. 12. 2021
na zámku Brandýs nad Labem.

a turnýry včetně spodního, s kterými
děláme malé módní povídání, abychom
představili složitost a zajímavosti odívání v těchto obdobích.
Dnes má každý člen našeho souboru několik kostýmů, neboť tančíme
rekonstrukce tanců z období středověku, renesance, baroka, empíru a secese.
A ráda bych dodala, že naši mladí se
postupem času proměnili v krásné
dospělé mladé dámy a urostlé pány. Za
tu dobu si kostým museli několikrát

Přetrvává naše snaha tancem
a historickými vystoupeními
přenést diváky na chvíli do
časů dávno minulých a přiblížit,
jak se bavilo a žilo vznešené
panstvo i prostý lid.
vyměnit, a protože soudržnost v našem
souboru funguje, šaty, z kterých vyrostli, přenechávají dětským členům. Takže
u nás žádné šatičky nezahálejí.
V průběhu těch let několik členů
odešlo, jiní se připojili. Momentálně
máme 18 členů, dětských a dospělých.
Činnost souboru by nebyla možná bez
podpory našich rodin. Neobejdeme se
bez finanční podpory, protože pořízení kostýmového vybavení stojí hodně
peněz. Bez jejich trpělivosti při balení
na vystoupení a spousty drobností,

P

na které nesmíme zapomenout, by to
nešlo. Vždy mají v tom shonu připravenou pomocnou ruku, takže díky.
Jsou i našimi dopravci, protože rodiče
nás na vystoupení odvezou, i když
abychom byli spravedliví, teď nás vozí
i naši dospělí tanečníci.
Taneční zkoušky se konají jednou
týdně dvě hodiny v prostorách ZUŠ.
Samozřejmě když připravujeme náročný tanec nebo vystoupení, scházíme se
i jinde, a to několikrát týdně. Rádi přivítáme nové zájemce – děti se zájmem
o historický tanec nebo dospělé, kteří
by odhalili, kolik práce je schováno za
konečným reprezentativním pohybem.
Shrnutí naší 16leté činnosti je tedy
jednoduché. Odpovídající kostýmové
vybavení, kultivovaný taneční projev,
pěkné historizující rekvizity, hezká
reprezentace SHT Mariane a našeho
města Libčice nad Vltavou. K tomu
musíme ještě přidat velké odhodlání
a nadšení, spoustu protančeného času
a bot. Dobrá parta lidí, pro které se stalo Mariane koníčkem a postupem času
se změnil na opravdu velkého koně.
Ráda bych připojila pozvánku na
zámek Brandýs nad Labem, kde v úterý
4. prosince proběhnou Rudolfovy
Vánoce. Zde nabídneme divákům malé
nahlédnutí do vánočního času, který
císař Rudolf ll. se svým dvorem trávil
na zámku v Brandýse nad Labem. n
Jana Kastnerová, vedoucí souboru

o roce jsme se nadšeně vydali na jedno z nejúžasnějších
táborových míst na světě, do
nádherného údolí Střely, na místo
mezi lesem, řekou a loukami.
Letos se tábor nesl v duchu hry
na nevydařený vědecký experiment
s počasím jménem Perun. Každý den
se nepředvídatelně měnily klimatické
podmínky. Kromě obvyklých reálných bouřek děti musely čelit suchu,
pouštnímu vedru či krutým mrazům.
Chladné srpnové počasí nám vyšlo
vstříc a hrálo si s námi. Někdy jsme
museli budovat mosty při překonávání puklin po častých zemětřeseních.
Tady byla příroda naštěstí rozumná
a experimentu se raději nezúčastnila.
Nakonec se nám povedlo nejen
překonat všechny nástrahy počasí
a dalších přírodních katastrof, ale

vytrvalým pátráním i zjistit polohu
laboratoře, odkud byl experiment
řízen. Díky chytrosti táborníků jsme
po spoustě peripetií zjistili správnou
kombinaci řídícího kódu a s jeho
pomocí celý experiment ukončili. Zachránili jsme tak nejen nešťastné experimentátory, ale sami sebe a mohli
jsme se tak všichni v pořádku vrátit
domů. Za odměnu každý na památku
dostal teplou pletenou čepičku nebo
pruhované ponožky.
Realizovat tábor v přírodě do slova
a do písmene na zelené louce není
jednoduché. Vyžaduje to maximální
nasazení organizátorů a podporovatelů. Velké díky patří rodičům a dobrovolníkům, kteří si našli čas a prostor,
aby nám pomohli; poděkování si
zaslouží i vedoucí, kteří čerpali dovolenou, aby se mohli dětem věnovat.
Jsme také velmi rádi za finanční
podporu města, díky níž jsme pořídili
nejnutnější vybavení, bez něhož by se
tábor nedal zrealizovat. Uděláme vše
pro to, abychom se mohli uprostřed
lesů vod a strání sejít, hrát si, učit se
a vzdělávat se i příští rok. n
Antonín Malík, vedoucí střediska

FOTO: ANTONÍN MALÍK

O

d časů, kdy jsme pouze tančili, jsme se posunuli k akcím,
které sami pořádáme, a zveme
si naše přátele z jiných historických
spolků na společná vystoupení. Jsme
zváni na hrady a zámky téměř po celé
naší krásné vlasti.
Letošní letní sezonu to bylo téměř
každý víkend. Na zámku v Brandýse
nad Labem pořádáme několik akcí do
roka. Například pro děti dobrodružné
Zámecké putování plné zajímavých
hádanek a úkolů majících původ v historii. Často si to velice užívají i rodiče
a prarodiče. Obvykle se během dětských prohlídek mimořádně otevřou
i prostory, kam se běžně návštěvníci
nedostanou. Dále připravujeme kostý-

STEJNĚ JAKO LONI ANI LETOS
NÁS KORONAVIRUS NEZASKOČIL.
VZHLEDEM K PANDEMICKÉ
ODLUCE, V JEJÍMŽ PRŮBĚHU
JSME SE NEMOHLI PRAVIDELNĚ
SETKÁVAT, JSME SE O TO VÍC
TĚŠILI NA NÁŠ TÁBOR.

Tábor pod duhou

www.libcice.cz
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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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