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kalendář akcí
PÁ 3. 9. 20.00

LETNÍ KINO

Princezna zakletá v čase
Komediální fantasy pohádka
o mocné kletbě. Česko, 2020,
115 minut, vstupné 100 Kč.
Plovárna

SO 4. 9. 10.00

NE 12. 9. 15.00

PRO DĚTI

Sportovní den

PRO DĚTI, HUDBA

Slavnost ZŠ Karla Hašlera
Libčice nad Vltavou

Zábavný den pro děti, rodiče a přátele školy plný hudby, divadla, soutěží
při příležitosti přejmenování školy.
Prostranství před ZŠ

SO 11. 9. 9.00

informace

TRH

Odpoledne pro děti a rodiče
plné ukázek sportovních disciplín
a zábavy – soutěže a hry, diskotéka
s DJ Andy a občerstvení po celý den.
Plovárna

PÁ 24. 9. 18.00

FILM

Gump – pes, který naučil lidi žít

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

Dobrodružný příběh psí pravdy, lásky
a naděje. Česko, 2021, 92 min.,
vstupné 100 Kč.
Kino Kotelna

SO 11. 9. 9.00

PÁ 24. 9. 20.00

Farmářský trh

BAZÁREK

FILM

Rytíři spravedlnosti

Blešák na faře

Centrum Malina zve na tradiční bazárek, kde si můžete koupit či prodat oblečení, hračky, knihy a mnoho dalšího.
Prostory evangelické farnosti

SO 11. 9. 14.00

HUDBA

Libčický Country Majáles 2021
Zahrají kapely Cheynow band, Randál
band, Chvatěrubské brnkačky, Rumtorád, 3K Kralupský kytarový kvartet, Hluchavky, vstupné dobrovolné.
Areál Sokol Libčice

Libčický

Country Majáles
2021

11. 9. 2021 od 14 hod.
ve venkovních prostorech sokolovny.

 HLUCHAVKY  CHEYNOW BAND
 RANDAL BAND  CHVAŤĚRUBSKÉ
BRNKAČKY  RUMTORÁD  3-K
KRALUPSKÝ KYTAROVÝ KVARTET
V přestávkách zahrají
na harmoniku Pepíci.
Za přispění města Libčice nad Vltavou
Marel s.r.o., Screws & Wire Libčice a.s.
Interglobal DUO, s.r.o.
Vstupné dobrovolné - na struny.
 Těšíme se na Vás Rumtorádi
Očkování nebo PCR testy doporučené.

Vychytralá multižánrová podívaná,
ve které se střídají vtipné momenty
s dojemnými a krvavé přestřelky
s intimním dramatem, Dánsko, 2020,
116 min., vstupné 100 Kč.
Kino Kotelna

NE 26. 9. 9.00

TRH

Farmářský trh

U BÍLÉ VILY
Trh s možností nakoupit
si čerstvé
kvalitní potraviny
a potkat
se s přáteli.
v sobotu
11. září
mimořádně Areál Sokol Libčice

NE 26. 9. 14.00

HUDBA

Libčická Hašlerka

8. ročník hudebního festivalu
k poctě Karla Hašlera.
Areál Sokol Libčice

NE 3. 10. 17.00
trhy@los-libcice.cz
facebook.com/farmarsketrhyLibcice
www.libcickekrizovatky.cz
facebook.com/los.libcice

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 11. 9. 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

Nedělní swing o páté

Vystoupí bigband Unisono
pod vedením Jiřího Zelenky.
Zahrada ZUŠ
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Vážení spoluobčané,

Oznámení o konání voleb  str. 4–5

srpnové posvícení pravidelně značí blížící se konec prázdnin. Letošní nabitý
posvícenský program rozproudil naše
město a já bych rád poděkoval organizátorům, kteří se o vše skvěle postarali.
Během posvícení nás také navštívila
paní poslankyně Věra Kovářová, která
se věnuje problematice podpory měst
v oblasti výstavby školské infrastruktury. Jistě mi dáte za pravdu, že toto
téma je v Libčicích aktuální.
Září je měsícem návratu dětí do
školy. Zatím vše nasvědčuje tomu, že
výuka bude probíhat standardní prezenční formou a život ve škole se vrátí
do obvyklého rytmu. Přeji to učitelům,
dětem a v neposlední řadě i rodičům.
A začátek tohoto školního roku se nese
v duchu oslav. Základní škola připravila slavnost na počest přejmenování
školy, která nyní ponese jméno Karla
Hašlera, výrazné hudební a všestranné
umělecké osobnosti. Věřím, že se jeho
životní příběh stane inspirací i pro
žáky.
Již tradičně organizujeme sportovní
den pro rodiče a děti. Ty si budou moci
vyzkoušet různé sportovní disciplíny,
což jistě usnadní rozhodování, jakému
sportu se věnovat. Letošní ročník se
bude konat v městském areálu Libčické
plovárny.
Sportovní den však rozhodně není
jedinou společenskou akcí, která nás
v září čeká. Konečně se život začíná
vracet do normálních kolejí, a tak se
můžeme těšit na countryový Majáles,

Jednání rady města 

str. 6

Nabídka pečovatelské služby str. 6

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
PONDĚLÍ 13. 9., 27. 9., 11. 10.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v lichý týden.

TERMÍN MOBILNÍHO
SVOZU NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
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)

Rozkvetlé Libčice

str. 7

Příprava staveniště 

str. 8

Obnova původních cest 

str. 8

Fotky z posvícení

str. 9

Hlas zastupitele

str. 10

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Nové vybavení hasičů 

str. 12

ŘIDIČ SKUP. B a T

Centrum Malina 

str. 12

Městský úřad Libčice nad Vltavou
hledá řidiče skup. B a T – pracovníka
do čety na úklid a údržbu města,
nabízíme služební byt.

Lagunino 

str. 13

Kino Kotelna 

str. 14

Libčická Hašlerka 

str. 14

Posvícenské turnaje 

str. 15

Bližší informace získáte:
T: 233 101 653
tajemnik@libcice.cz

Libčickou Hašlerku, opět se rozjedou
farmářské trhy ve šroubárně, Kino
Kotelna chystá na podzimní sezonu
zajímavé filmy. Otevírá se i nabídka
kroužků zájmových spolků.
Ani radnice nezahálí – rekonstrukce
kanalizace v Křivé ulici je dokončena,
navázali jsme na práce obnovy pěší
stezky v Letkách, připravuje se oprava
komunikace v Kolonii, na kterou čerpáme dotaci ministerstva rozvoje.
Přeji vám krásný zářijový čas. n
Vít Penížek, místostarosta

KLUB SENIORŮ
Malba na sklo
Umělé papírové květy
Pravidelné setkání probíhá
každou středu od 14 do 16 hodin.

LÉKÁRNA LIBČICE
Otevírací doba:

HUDBA

z obsahu

po
8.30–12.30 13.00–17.00
út		13.00–17.00
st
8.30–12.30 13.00–17.00
čt
8.30–12.30
pá
zavřeno
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VOLBY 2021

Oznámení o době a místě
konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
STAROSTA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU
PODLE § 15 ODST. 1 A 2 ZÁKONA Č. 247/1995 SB.,
O VOLBÁCH DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY A O ZMĚNĚ
A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON), OZNAMUJE:
1. V
 OLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY SE USKUTEČNÍ:
nv


pátek 8. října 2021
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
na
 v sobotu 9. října 2021
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. MÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
nv
 e

volebním okrsku číslo 1
je obřadní síň Městského úřadu
Libčice nad Vltavou, náměstí
Svobody 90, pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášení
k trvalému pobytu:

Areál Šroubáren (*40)
5. května
(42, 43, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70,
72, 76, 77, 99, 109, 160, 173)
Bratrská (126, 127, 128, 150, 170)
Bratří Fischerů (798, 804, 836)
Dělnická (161, 274)
Fügnerova
(135, 156, 157, 158, 159, 169,
186, 187, 197, 198, 220, 221, 223,
224, 225, 235, 241, 242, 243, 272,
276, 293, 296, 297, 298, 299, 308,
323, 328, 358, 755, *5)
Hašlerova
(25, 35, 36, 65, 133, 134, 188, 206,
268, 325, 334, 340, 344, 820, 824,
833, 834, 840, 844, 861, 863, 866,
867, 879, *10)

Holubická
(41, 78, 278, 292, 350, 733, 758,
761, 762, 838, *38, *41)
Hřbitovní
(1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89, 92, 97,
205, 288, 342, 735, 789)
Chýnovská
(73, 80, 83, 84, 85, 86, 93, 122,
129, 131, 132, 136, 137, 138, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 147, 151,
154, 155, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 175, 179, 180, 182, 196, 202,
207, 209, 237, 240, 252, 291, 301,
333, 367, 578, 579, 580, 586, 587,
730, 777, 799, 839, 864)
K Nádraží (22, 33, 37, 38, 75)
K. H. Borovského
(110, 200, 219, 262, 267, 283,
347, 379, 720, 727, 729, *25)
Kralupská
(4, 5, 26, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 176, 266, 753, *35, *36,
*39,*40, *44)
Křivá (352, 577, 743, 749)
Letecká
(87, 88, 91, 98, 111, 112, 113, 116,
117, 120, 121, 213)
Libušina
(34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 61, 69, 94, 95, 96, 108, 738,
750, 760)
Lidická
(234, 238, 248, 250, 251, 264,
270, 280, 281, 285, 303, 310, 312,
313, 314, 315, 329, 338, 343, 348,
355, 359, 724, 736, 748, 782, 818)
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Na Růžku (153, 316, 773, 776)
Na Spojce (115, 118, 119)
náměstí Svobody
(81, 90, 130, 152, 177, 218, 227,
244, 247, 249, 254, 255, 305, 346,
356, 377, 765, 817, 841)
Nerudova
(124, 144, 149, 172, 178, 190,
290, 320, 725, 797)
Pod Hrádkem
(12, 13, 14, 20, 28, 29, 57, 58, 294,
780, 781)

Zahradní
(114, 125, 214, 215, 232, 258,
259, 260, 263, 269, 271, 273, 275,
282, 300, 304, 307, 309, 311, 327,
331, 335, 337, 349, 353, 373, 732,
771, 778, 786, 787, 830)
Za Kovárnou (376, 826)
* evidenční číslo
nv
 e

volebním okrsku číslo 2
je Základní umělecká škola
Libčice nad Vltavou, Letecká 441,
pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

Areál Šroubáren
(859, 860, *40, *43)
Bratrská (230, 253, 306)
Dělnická
(422, 442, 472, 517, 728, 822)
Drážní domek (407)

Pod Kameníčkem
(603, 604, 606, 679, 680, 682)

Družstevní
(193, 216, 245, 257, 265, 289,
374, 802, *3)

Pod Kostelem (21, 30)

Hřiště (527)

Pod Nádražím (74, 341)

Kolonie (411)

Proti Škole (279, 326, 770, 783)

Letecká
(148, 174, 191, 286, 302, 336,
354, 362, 410, 416, 426, 429, 430,
431, 432, 435, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 450, 473, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 489, 491, 497, 508,
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 528, 529, 530, 531, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
547, 548, 549, 739, 742, 747, 757,
790, 810)

Tyršova
(168, 171, 181, 183, 184, 185,
189, 192, 194, 195, 199, 201, 203,
204, 210, 228, 229, 231, 239, 246,
256, 261, 277, 324, 769, 794, 805,
825, 845,848)
U Černé hory (62, 71)
U Krytu
(123, 217, 284, 345, 368, 759,
784)
U Staré školy (107)
V Pražce
(317, 318, 319, 321, 339, 363,
369, 375, 740, 741, 775, 785, 807,
852)
Ve Staré cihelně
(16, 330, 332, 351, 357, 361, 364,
365, 366, 370, 371, 372, 378, 719,
721, 731, 734, 754, 763, 767, *6,
*7)
Vltavská
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23,
24, 56, 82, 100, 360, 716, 751)

Letecké náměstí
(380, 390, 393, 394, 395, 396,
397, 461, 464, 494, 505, 509, 552,
*1)
Na Radosti
(447, 448, 452, 453, 454, 457,
458, 462, 463, 466, 801)
Na Výsluní
(400, 418, 467, 475, 476, 492)
Palackého
(208, 211, 212, 222, 226, 233,
236, 295, 322, 746)
Pod Strání
(446, 501, 504, 516, 803)

Pod Viničkou
(490, 495, 496, 498, 499, 500,
503, 507, 511, 513, 546, 752, 774,
788, 791, 792, 793, 796, 806, 808,
827, 828, 829, 832, *15, *17, *27)
Pod Zastávkou (387)
Tržní (449, 451, 468, 470, 842)
Turská
(381, 384, 406, 417, 419, 425,
427, 488, 506, 514, 515, 532, 533,
551, 850, *19, *37)
U Přívozu
(420, 493, 537, 779, 878)
U Zastávky
(382, 383, 385, 388, 391, 392, 479)
V Zahrádkách
(386, 398, 399, 402, 403, 415, 421,
423, 424, 428, 443, 444, 455, 456,
459, 460, 465, 469, 471, 474, 477,
478, 486, 487, 502, 512, 554, 756,
766, 768, 800, 858, *23, *28, *34)

Na Vršku (567, 568, 569, 571, 572)
Pod Hájem
(630, 631, 632, 633, 634, 635,
640, 641, 643, 644, 645, 646, 647,
648,649, 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661,
662, 663, 664, 665, 666, 667, 668,
669, 697, 699, 700, 701, 702, 703,
704, 706, 707, 708, 709, 710, 711,
718)
Pod Kameníčkem
(619, 620, 636, 637, 638, 670,
681, 698, 726, 847)
Pod Saharou
(534, 535, 536, 685, 686, 687,
688, 689, 690, 691, 692, 693, 694,
695, 696, 705, 712, 713, 714, 715,
722, 723, 795, 868)
Saharská (737)
V Akátech (574, 575, 622, 816, 865)
* evidenční číslo

* evidenční číslo
nv
 e

volebním okrsku číslo 3
je Mateřská škola Libčice
nad Vltavou, Chýnovská 367,
pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:

Chýnovská
(556, 563, 581, 582, 583, 588,
596, 602, 605, 608, 610, 611, 618,
683, 684)
K Sídlišti (555, 744)
Ke Křižovatce
(560, 561, 570, 576, 835)
Ke Studánkám
(717, 809, 811, 812, 814, 815,
819, 821, 823, 831, 837, 843, 846,
849, 853, 854, 855, 862, 869, 875,
876, 877)
Křivá (621, 639)
Lesní
(557, 558, 559, 564, 565, 566,
573, 642, 772)
Luční (851, 857, 874, 879)
Na Vrchách
(584, 585, 589, 590, 591, 592,
593, 594, 595, 597, 598, 599, 600,
601, 607, 609, 612, 613, 614, 615,
616, 617, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 671, 672, 673, 674, 675,
676, 677, 678, 764, 813, 856, *20)

3. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky
anebo cestovním průkazem).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče
okrsková volební komise vydá za
chybějící, škrtané nebo jinak označené
hlasovací lístky jiné.
6. V době konání voleb lze požádat,
aby volič mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči
dva své členy s přenosnou volební
schránkou. Tuto žádost je možno
telefonicky uplatnit před konáním voleb
na Městském úřadu v Libčicích nad
Vltavou na tel. číslech 233 101 651, 233
101 654, 233 101 655 a 233 101 656. n

V Libčicích nad Vltavou
Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta
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Body z jednání
rady města

ZPRÁVY Z RADNICE 7
SLUŽBY OBČANŮM

Pečovatelská služba
funguje již patnáctým
rokem

SOUTĚŽ O CENY

n Projednala stav příprav koncertu kapely
Marpo na náplavce a souhlasí s poskytnutím
pozemku Libčické náplavky dne 6. a 7. 8. 2021
za podmínek obsažených v dohodě.

MĚSTO PROVOZUJE PEČOVATELSKOU SLUŽBU OD ROKU 2006,
KDY JI PŘEVZALO OD STŘEDOČESKÉHO KRAJE.
POSKYTUJEME SERVIS KLIENTŮM MĚSTA I OKOLNÍCH OBCÍ.

Souhlasí se zřízením věcného břemene
kabelového vedení NN na pozemcích města
v lokalitě Kolonie v katastru Letky v délce
90 m pro ČEZ Distribuce, a. s., za cenu
2127 korun.

entrem služby je středisko
osobní hygieny v Letecké
ulici č. p. 457, kde je prováděna pedikúra, koupání klientů
a praní prádla. Službu využívá
90 našich klientů a 15 z okolí.
Díky investicím se během let
podařilo výrazně zlepšit prostředí
a zkvalitnit vybavení pro výkon
služby. Je určena zpravidla se
niorům starším 65 let na základě
lékařského doporučení a noví
zájemci mohou získat informace
přímo v Letecké ulici nebo na
úřadě u tajemníka. Pečovatelská
služba nabízí tyto úkoly:

řipomínáme 3. ročník
výherní soutěže. Zapojit se mohou všichni, kteří na svých oknech,
balkonech či předzahrádkách
pěstují kvetoucí rostliny a zajímavé výsadby.

Určuje termíny jednání,
a to 18. 8. a 1. 9. 2021.

n

n

Schvaluje účetní závěrky příspěvkových
organizací ZŠ, ZUŠ, MŠ za I. pololetí 2021.

n

Souhlasí s textem zadávacích podmínek
výběrového řízení na zhotovitele Opravy
komunikace Kolonie. Zakázka bude zadána
v souladu se zákonem jako veřejná zakázka
malého rozsahu.

n

RADA MĚSTA 18. 8.
Určuje termíny jednání,
a to 1. 9. a 22. 9. 2021

n

Souhlasí s konáním 19. jednání ZM
15. září 2021 od 18 hodin na plovárně
s programem:
1. Čerpání rozpočtu za II. pololetí 2021
2. Rozpočtové opatření č. 4-2021
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Zpráva místostarosty o dotacích
5. Strategický plán
6. Různé

n

Ruší usnesení č. 4/12-2021 a souhlasí se
zřízením věcného břemene kabelového vedení
NN na pozemcích města v katastru Letky
v délce 124 m pro ČEZ Distribuce, a. s., za
cenu 2333 korun.

n

Souhlasí s prodloužením ubytovací smlouvy.

n

Město eviduje 7 žádostí o přidělení bytu
z let 2020 a 2021. Sociální důvody splňuje
pouze jedna žádost a Rada města souhlasí
s uzavřením ubytovací smlouvy do
31. 12. 2021.

n

Bere na vědomí oznámení ZŠ Libčice nad
Vltavou o obsazení služebního bytu. n red

n

Zápisy z jednání rady města
jsou dostupné na webu města.

C

PEDIKÚRA
potřeby a objednání klienta
v pravidelných termínech
np
 řípadně po telefonické dohodě
od 8 do 10 hodin a od 14 do
16 hodin
V případě nemohoucnosti lze ošetření provádět přímo v domácnosti,
a to odpoledne od 14 do 16 hodin.
nd
 le

KOUPÁNÍ
n poskytujeme v ranních hodinách
od 8 hodin nebo po dohodě
s pečovatelkou.
PRANÍ PRÁDLA
np
 rádlo je možné donést osobně
do střediska osobní hygieny od
8 do 10 hodin a od 14 do 16 hodin
nebo po dohodě s pečovatelkou
np
 rádlo je možné odvést a přivést
přímo do domácnosti.
Rozvoz se provádí od 8 do 9 hodin.
Lhůta pro vyprání, případně žehlení prádla je maximálně do dvou
týdnů.
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OBĚDY
nd
 onášku oběda poskytujeme
5x týdně v čase
od 11 do 15 hodin
no
 bědy se připravují ve školní
kuchyni ve velice dobré kvalitě
V případě nesjízdnosti komunikací
nebo poruchy vozidla se dodání
oběda posunuje do 16 hodin.
NÁKUPY A POCHŮZKY
np
 rovádějí se dle potřeby klienta a po dohodě s pečovatelkou
minimálně den dopředu.
Jedná se především o nákup
a donášku do domácnosti, zajištění receptu na léky a vyzvednutí
léků a další úkony na České poště
a městském úřadě. n
Roman Dědič, Pečovatelská služba
města Libčice nad Vltavou

CENÍK SLUŽEB
Dovoz obědů


20 Kč
za jeden oběd

Pedikúra
150 Kč

komplexní ošetření chodidel
Koupání
20 Kč

vstup a použití prostor
Nákupy a pochůzky
10 Kč

za jeden nákup či obstarání
 + 10 korun za každý další úkon
PRANÍ, SUŠENÍ
A ŽEHLENÍ PRÁDLA
praní na 40 °C
50 Kč

za 1 kg prádla
praní na 60 °C
60 Kč

za 1 kg prádla
praní na 90 °C
80 Kč

za 1 kg prádla

FOTO: DAVID LANDGRAF

RADA MĚSTA 28. 7.

Rozkvetlé
Libčice
2021

Přátelské setkání v areálu TJ Sokol, kde se debatovalo o potřebách Libčic a jejích obyvatel.

LIBČICKÉ POSVÍCENÍ OČIMA POSLANKYNĚ

Jedna návštěva nestačí!
LIBČICKÉ POSVÍCENÍ JE POJEM,
KTERÝ JSEM ZA TA LÉTA BĚHEM
SVÝCH CEST PO STŘEDNÍCH
ČECHÁCH ZASLECHLA MNOHOKRÁT.

A

le až nyní jsem jej konečně zažila
na vlastní kůži díky pozvání
starosty Pavla Bartoše, se kterým
se znám ještě z doby mého starostování
v obci Chýně. Tehdy jsme spolu řešili
problematiku financování obcí a změnu
rozpočtového určení daní a od té doby se
také datuje naše přátelství. Pan starosta si
mě nejdřív vzal „do parády“ spolu s místostarostou Vítem Penížkem, ředitelem
ZŠ Františkem Bahenským, zastupitelem
Petrem Kosíkem a Janem Framberkem,
který se zabývá dotacemi, a debatovali
jsme o potřebách Libčic a jejích obyvatel.
Jednání bylo obsažné a vyplynulo
z něj, že v obci je potřeba zřídit novou
družinu, neboť kapacitní možnosti školy
už nepostačují. Libčice by také potřebovaly novou MŠ, novou sportovní halu
a v neposlední řadě nový městský dům.
A při budování se je o co opřít! Architektonická soutěž, která před časem
proběhla v souvislosti s výstavbou nového náměstí, se moc povedla. A to nové
náměstí je báječné!
Ovšem těch báječných věcí je v Libčicích víc. Třeba aktivity řady spolků, které
město ochotně a vydatně podporuje, doslova berou dech! I o tom jsem se v průběhu jednání na radnici mohla přesvědčit. A pak jsme už zamířili přímo do víru

dění. Od ZŠ, která se už za pár dnů bude
jmenovat ZŠ Karla Hašlera, k sokolům na
hřiště a do tělocvičny. Měli jsme možnost
promluvit si se starostou TJ Sokol Josefem Nováčkem, který starostuje už 30 let,
a jeho pravou rukou Tomášem Hykešem.
Oba nadšeně vyprávěli o rostoucím zájmu
místních o sportovní aktivity a posteskli
si, že kapacity malé tělocvičny, kterou
mají k dispozici, už vzhledem k obrovskému zájmu nestačí. A tak parkouristé
pod vedením trenérky Hannah Bertlíkové
trénují na jevišti a házenkáři zase v okolních halách...
Od nádherné libčické plovárny, která
hostila soutěž ve šplhu dětí, jsme se pak
přesunuli na fotbalové hřiště. Zde se jako
platné ukázalo rčení „dobrý správce =
krásný trávník“. A na fotbalovém hřišti se
mi dostalo i poklony od Daniela Blažka,
který jako zkušený lichotník po výměně
názorů o kopané poznamenal: „Paní, jste
milá, ale fandit Slavii?“
V závěru návštěvy jsme s panem
starostou a dalšími zavítali na náplavku,
k vile Karla Hašlera a k Vltavě, kde se
vine krásné údolí se zatím bohužel nedokončenou cyklostezkou.
A celková bilance návštěvy? Krásné
počasí, milá atmosféra, bezva lidi! A taky
spousta podnětů pro moji další práci.
Vedle toho jasné rozhodnutí, že navštívit
libčické posvícení jen jednou nestačí. Na
shledanou v příštím roce! n
Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR za
STAN (Starostové a nezávislí)

P

PRAVIDLA SOUTĚŽE:
1. Ttrvalé bydliště není podmínkou.
2. Výsadba musí být viditelná
z ulice.
3. Účastnit se mohou veřejné
instituce, například školy
a firmy.
4. Soutěž probíhá ve dvou
kategoriích:
ROZKVETLÁ OKNA –
nejkrásnější rozkvetlá okna,
balkony a lodžie v rodinných,
řadových, bytových a panelových domech.
PŘEDZAHRÁDKA – nejkrásnější úprava předzahrádek, okolí domů a vstupních
prostor.
Pokud chcete soutěžit,
stačí zaslat jednu či dvě fotografie nejpozději do 20. října
na adresu MěÚ Libčice nad
Vltavou, nám. Svobody 90,
252 66, nebo e-mailem na
podatelna@libcice.cz.
U fotografie musí být
uvedeno jméno a příjmení,
úplná adresa a kontakt (telefon, e-mail). Obálka musí být
označena Rozkvetlé Libčice
2021 a v případě, že fotky
posíláte e-mailem, uveďte to
do předmětu zprávy. Vyhlášení
výsledků proběhne do konce
roku 2021. n red

www.libcice.cz
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BYTOVÁ VÝSTAVBA

ROZVOJ MĚSTA

FOTOGALERIE

Odvezli jsme 800 tun
znečištěné zeminy

Chceme
vybudovat
síť cest pro
vycházky

Libčické posvícení 2021

PŘÍPRAVA POZEMKU
PRO VÝSTAVBU PARKU
CIHELKA POKRAČUJE DLE
HARMONOGRAMU STAVEBNÍ
FIRMY SKANSKA.

JAK JE Z TITULNÍ STRANY NOVIN
PATRNÉ, OBNOVA PŮVODNÍCH
CEST, KTERÉ PROTKALY NAŠE
MĚSTO, SE OPĚT ROZJELA.

FOTO: RENATA VILDOMCOVÁ

V

průběhu kácení náletů a přípravných prací byly v části
pozemku nalezeny zbytky
skládky komunálního a stavebního
odpadu. Ze staveniště proto bylo
během léta odvezeno přes 800 tun
znečištěné zeminy, a to na specializované skládky. Její místo nahradila
80 cm vysoká vrstva směsi čisté zeminy a štěrkopísku. Stejný materiál
bude využit k zasypání výkopů po
sondách, které jsou součástí příprav pro základy budoucích domů.
Kromě zemních prací probíhá
na pozemku také příprava svahu
pro zpevnění. Výstavba bude dále
pokračovat budováním základových
konstrukcí bytového domu, k němuž
patří i realizace pilotového založení.

Příprava svahu pro zpevnění.

K zachování bezpečnosti a zdraví
obyvatel bylo v souvislosti s přípravnými pracemi nezbytné dočasně
omezit jeden z přístupů ke Stožáru.
Od konce srpna je toto výletní místo
návštěvníkům opět plně k dispozici. n
Renata Vildomcová, Skanska Reality, a. s.

VÍTÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče, dne 16. a 17. října se pod záštitou vedení
města uskuteční slavnostní obřad vítání dětí, které se
narodily v období od 29. 10. 2019 do 31. 7. 2021.
Maminko a tatínku,
pokud máte zájem, aby vaše děťátko bylo přivítáno
mezi občany města Libčice nad Vltavou, prosím
sdělte nám jméno a příjmení dítěte, datum jeho
narození a vaši kontaktní adresu na Městský úřad
Libčice nad Vltavou e-mailem, telefonicky nebo
osobně nejpozději do 10. září. Podmínkou účasti
obřadu je trvalý pobyt dítěte v našem městě
k datu narození. Pozvánku s přesným časem
vám s předstihem zašleme. n
Martina Žitná, matrikářka
KONTAKT:
Městský úřad Libčice nad Vltavou, Martina Žitná – matrika
e-mail: matrika@libcice.cz, tel.: 233 101 651
PO 7.30–12.00, 12.30–17.00 I ST 7.30–12.00, 12.30–18.00
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PŘIPOMEŇTE SI LETOŠNÍ
POSVÍCENÍ SKRZ OBJEKTIV
PROFESIONÁLNÍHO
FOTOGRAFA DAVIDA
LANDGRAFA.

A

nyní po letní přestávce znovu
pokračujeme v práci na obnově
cesty vedoucí z ulice Na Výsluní
úbočím moráňských strání a stáčející se
dále přes pole na cestu, která je pokračováním ulice Ve Smrčkách. Jarní etapa
obnovy zahrnovala vyřezání náletových
dřevin z meze vedoucí od této polní
cesty. Nyní po sklizni došlo k vytyčení
úseku, kde cesta zcela zanikla a stala
se součástí scelených polí. Právě zde
budou provedeny terénní úpravy,
které umožní vyřezání náletů na úbočí
moráňských strání. Zde pěšina každoročně zarůstá divokou vegetací a místo
procházky s atraktivním výhledem
na vltavské údolí je nutné se prodírat
křovím a trávou.
Letos se chystáme vyřezat všechny
nálety, srovnat terén, a pokud počasí dovolí, zatravnit cele obnovenou
stezku a z jara je plánována výsadba.
Jaro by tak mělo přinést finální podobu stezky – dosázení zelení tvořenou
keři a v místech dostatečné šířky
cesty i stromy, především ovocnými.
Vytipovaná místa budou ještě doplněna drobným městským mobiliářem,
například lavičkami.
Těším se, že v obnově původních
cest budeme pokračovat i v jiných
částech Libčic. V plánu je cesta na
Zabitém a cesta z Chýnovského háje
do Chýnova. Zde však musíme řešit
složitější majetkové vztahy, ale věřím,
že majitelé pozemků vyjdou městu
vstříc. Cílem je vybudovat síť cest pro
vycházky do okolí našeho krásného
městečka. n
Vít Penížek, místostarosta

Zahajovací koncert kapely Schovanky na farní zahradě kostela sv. Bartoloměje.

Xindl X – opravdu povedený koncert.

Divoké atrakce lunaparku Helfer.

Turnaj ve šplhu –
Vojtěch Rajnyš Sokol Libčice.

Házená – putovní pohár zůstává doma.

Ukázka vystoupení parkouru TJ Sokol.

Výstava chovatelů – zajímavé druhy domácích i exotických zvířat.

Turnaj ve šplhu – žákyně Sokol Dvůr
Králové.

Další fotky z posvícení i od ostatních autorů si můžete prohlédnout na www.libcice.cz/galerie/fotografie z akcí.

www.libcice.cz
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HLAS ZASTUPITELE

ŠKOLSTVÍ 11

PETR SCHÖNFELD ZA LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Slovo (poslední) zastupitele

Letos jsme
o prázdninách nezaháleli

K 1. ZÁŘÍ JSEM SE PO
TŘECH LETECH VZDAL MÍSTA
V MĚSTSKÉM ZASTUPITELSTVU.
CO MNE K TOMU VEDLO?

J

ednoduše přesvědčení, že správu města by měli čím dál tím
více přebírat mladší lidé, kteří se
v Libčicích, stejně jako v celém státě,
takzvaně politice vyhýbají. Nicméně
budoucnost je biologicky neúprosná a nakonec jim stejně nic jiného
nezbyde.
Postupem času jsem se stal v zastupitelstvu nejstarším a sílila ve mně obava
o to, že tam jednou budu svými řečmi
pro smích, v horším případě že budu
také jen mlčky sedět a hlasovat, když
mne na hlasování probudí kolegové.
Dále budu aktivní v publikování,
psát ovšem budu jen jako občan. Zůstávám členem a příznivcem LOS, který

budu aktivně podporovat, ale takříkajíc
ze zadních pozic. Při této příležitosti
mi nedá, abych nepřipomněl jeden ze
svých letitých článků pro Libčické noviny, v němž jsem městu přál do budoucnosti vedení, které bude nadáno větším
nadhledem a rozhledem. To se bohužel
stále podle mne nevyplnilo.
Symbolické v tomto smyslu je dění
poslední doby okolo budování různých
vyhlídek a rozhleden v okolí města.
Vzpomínám na posměšnou kampaň
proti LOS, která si vzala za rukojmí
návrh rekonstrukce náplavky, na níž
kromě jiného měl být vybudován
maják. Akce byla již vyprojektována
a dohodnuta s Povodím Vltavy. Maják,
který k vodě prostě patří a měl ukazovat vjezd do dlouhodobě slibovaného
a dodnes nerealizovaného přístaviště,
byl posměšně městským vedením dehonestován jako nesmyslná rozhledna

na nelogickém místě. Zřejmě dnešní
plány na špačkárny zvané rozhledny
v místech, z nichž není nic moc vidět,
nebo jsou na ekologicky škodlivých lokalitách, eventuálně v posledku mimo
katastr Libčic, jsou logické a smysluplné.
Nikoli. Jde o Potěmkinovy vesnice,
které mají přinést jen krátkodobou
slávu a laciný zájem. Stojí peníze, které
město bere jinde. Třeba odmítáním
dotace Malině. Svérázným způsobem,
bohužel v Libčicích běžným, plní tak
vedení města moje přání po větším rozhledu a nadhledu. Ovšem občané jistě
chápou, že takový rozhled, jaký se nám
dnes nabízí, jsem neměl na mysli. n

KORONAVIROVÝ ŠKOLNÍ ROK
NÁM HODNĚ ZNESNADNIL
VÝUKU. CHTĚLI JSME TO DĚTEM
VYNAHRADIT A DOHNAT PŘES
PRÁZDNINY, CO SE DÁ. UČIT
UMĚLECKÉ OBORY NA DÁLKU JE
SLOŽITÉ.

P

roto jste možná zaznamenali
nezvyklé rušno v areálu naší
ZUŠ i během prázdnin. Za
finančního přispění zřizovatele města
Libčice nad Vltavou jsme zorgani-

nové knihy
V září jdeme do školy a cestou
se můžeme stavit v knihovně,
kde na nás v červených
regálech čeká spousta knížek.
Veselých, smutných, černobílých
i barevných. Přijďte si vybrat. n

zovali letní umělecké kurzy pro naše
žáky. Probíhaly během celého července a v druhé polovině srpna. Pro děti
jsme připravili celkem šest týdenních
turnusů napříč všemi obory. Kurzů
se zúčastnilo více než sto nadšených
žáků, kteří se jistě těší na tuto akci
i v příštím roce.
Dovolte mi poděkovat vedení města
za finanční příspěvek a ocenit učitele za
ochotu věnovat se dětem na úkor svého
volného času. n

Šárka Sekerová, knihovnice

Vladimír Kliment, ředitel
Magdalena Jeleńska:

ARCHISTORIE. Vyprávění
o architektuře.

Dr. Petr Schönfeld
za Libčický občanský
spolek LOS

Nakladatelství Labyrint 2020

Metal Clean s.r.o. přijme pro svoji provozovnu v areálu
Šroubárny Libčice obsluhu pyrolýzní pece a ultrazvukové
myčky.

Nakladatelství Albatros 2019

jednosměnný provoz
zajímavé platové ohodnocení
stravenkový paušál
týden dovolené navíc
kvalitní a pečlivou práci

Pracujeme pro velké mezinárodní společnosti.
Bližší informace na tel. 602 16 77 88 Zdeněk Kavka
Nebo e- mail: kavka@kavka.cz
LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / září 2021

FOTO: VLADIMÍR KLIMENT

Požadujeme:

Hmyzí hotel: Podívej se
do hmyzích pokojíčků.

INZERCE

Nabízíme:

Helena Haraštová; Petra Bartíková;
Markéta Nováková:

Bylo by fajn letní umělecké kurzy
zopakovat i příští rok.

Ben Hubbard:

Jak se žilo v dávných
dobách.
Nakladatelství Pikola 2021

www.libcice.cz
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HASIČI LIBČICE

LAGUNINO

Pestrá nabídka
kroužků
pro nový
školní rok

Máme automatizovaný externí defibrilátor
NA KONCI PRÁZDNIN
POŘÍDILA JEDNOTKA SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ LIBČICE
NAD VLTAVOU NOVÉ ZAŘÍZENÍ.
AUTOMATIZOVANÝ EXTERNÍ
DEFIBRILÁTOR (AED) JSME
ZAKOUPILI Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA.

LEPŠÍ POKRYTÍ V OBLASTI
Do Libčic vyjíždějí vozy Zdravotnické
záchranné služby (ZZS) ze základny
v Kralupech nebo základny v Roztokách. Tedy pokud jsou v danou chvíli

PAVEL PAVEL MACH

CO JE AED
Automatický defibrilátor je život
zachraňující zařízení, které se používá
v případě náhlé srdeční zástavy. Elektrickým výbojem dokáže obnovit srdeční činnost a zásadně zvyšuje naději na
přežití pacienta, u kterého je vyžadována kardiopulmonální resuscitace (KPR
– masáž srdce). Tu AED nenahrazuje,
pouze doplňuje.

Tím se zkracuje doba, kdy u pacienta
bude vyškolený tým s potřebným zdravotnickým vybavením.

Nácvik masáže srdce je nutné trénovat.

dostupné. V případě, že vůz je u jiného
pacienta, jede sanitka ze vzdálenějších
míst, třeba z Hostivic, což prodlužuje
dojezdovou dobu. Jistě si dokážete
představit, že záleží na každé minutě.
Při náhlé zástavě krevního oběhu, kdy
není pacient oživován, se dramaticky
snižuje pravděpodobnost přežití. Proto
je skvělé, že i v Libčicích máme AED.

JSME PŘIPRAVENI
Výjezdová jednotka hasičů Libčice je
schopna během několika minut vyjet
k pacientovi a poskytnout první pomoc
do příjezdu ZZS. K tomu nyní máme
potřebné technické vybavení (AED),
kyslík a další zdravotnické vybavení.
Ale především se již od minulého roku
věnujeme prohlubování zdravotnických
dovedností a kompetencí, věnovali
jsme tomu již 360 hodin studia. První
pomoc, podobně jako jiné typy zásahů,
pravidelně cvičíme. Přál bych si, aby
u cvičení zůstalo a skutečných výjezdů bylo co nejméně, musíme být však
připraveni. V případě ohrožení života
či zdraví volejte bezplatnou linku 155
(či 112) nebo ideálně využijte mobilní
aplikaci Záchranka. n

ŠKOLNÍ ROK POZNAMENANÝ
EPIDEMIÍ JE ZA NÁMI. PŘESTOŽE
VOLNOČASOVÉ ČINNOSTI NEBYLO
MOC PŘÁNO, POVEDLO SE
NAKONEC USKUTEČNIT VŠECHNY
PLÁNOVANÉ LETNÍ TÁBORY.

S

dětmi jsme byli v červnu
v Chorvatsku, v červenci na
chatovém táboře v Jizerských
horách, sjížděli jsme Ohři na vodáckém táboře, ve Stěžově se uskutečnil
Survival tábor pro kluky, v srpnu jsme
byli na stanovém táboře na Chrudimsku a příměstské olympijské hry
v Libčicích byly plné sportu.
Na tento školní rok jsme připravili
opět pestrou nabídku kroužků. Bude
pokračovat osmým rokem kroužek

Jan Menšík, velitel jednotky

CENTRUM MALINA

ašli jsme útočiště v komunitním centru Fara Libčice, které
jsme v létě pořádně otestovali.
Na jaře jsme zažádali o dotaci z programu MŠMT Letní kempy. Dotaci
jsme získali, a tak na faře proběhly
hned čtyři příměstské tábory zcela
zdarma pro školní děti. Jejich program
byl nabitý. Výlety po okolí, návštěva
zoo, prohlídka Staroměstské radnice,
návštěvy výstav, jízdy na koních, odpoledne s první pomocí ve spolupráci se
SDH Libčice, výlet do HistoryParku až
po naučné odpoledne o životě nevido-

NABÍDKA KROUŽKŮ
V době uzávěrky novin ještě není
jasný rozvrh, proto sledujte stránky
www.mcmalina.cz, kde jsou užitečné
informace. Určitě nabídneme zaběhnuté kroužky a akce, chystáme i novinky. V místní pobočce Středočeského
muzea chceme pro dospělé uskutečnit
setkání o (pre)historii Libčic. Chystáme
edukační semináře pro školu a školku
o životě nevidomých. Plánujeme kurzy
první pomoci. Pokračujeme v kurzech
pro děti (výtvarné, hudební, cvičení,
zumba a jóga, kreativní, angličtina,

N
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Žraloci a Zlobivá káčátka, zaměřený na
turistiku a přírodu, který je určený pro
děti z pátých až osmých tříd. Pro děti,
které by se chtěly naučit první pomoc,
jsme připravili již čtvrtý ročník Záchranářů. Pokračovat bude také sportovní
oddíl zaměřený na sport všeobecně.
Děti se mohou také přihlásit na oddíl
Obstacle killer, kde posilujeme a připravujeme se na překážkové závody.
Outdoorovo-vodácký oddíl je zaměřený na survival, military, bushcraft

a vodáctví. Nově otevíráme oddíl pro
děti z prvních a druhých tříd zaměřený
na turistiku, hry a přírodu.
Ani v tomto školním roce nebudou
chybět naše závody jak ze série Lagunino Kids OCR Race, tak Lagunino Ninja
Warrior; výpravy; výlety; jarní lyžařský
tábor a letní tábory. Více informací
o našich aktivitách naleznete na
www.lagunino.cz n
Roman Kotlín,
statutární zástupce Lagunino, z. s.

SPORTOVNÍ DEN
FOTO: JULIE MENŠÍK ČÁKIOVÁ

mých. Z nadšených reakcí víme, že se
tábory líbily a naše práce stála za to.
Kromě dotace MŠMT jsme obdrželi
dotaci v rámci Přemyslovského měšce
a podpořil nás ÚJV v Řeži.

Chatový LDT Z pohádky do pohádky.

MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU VÁS ZVE NA

Rozvrh kurzů najdete na webu
DÍKY PODPOŘE LIBČICKÝCH
OBČANŮ SE UDRŽELO CENTRUM
MALINA V CHODU. ZA VEŠKEROU
POMOC VELICE DĚKUJEME, VAŠE
PODPORA JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ!

FOTO: ROMAN KOTLÍN
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Výlet do ZOO Olovnice.

PŘIJĎTE SI VYZKOUŠET SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY:
GYMNASTIKA / ŠPLH / HÁZENÁ / KOPANÁ / KARATE
BOX / PARKOUR / TENIS / LEZENÍ / POHYBOVÉ HRY

PROGRAM:
SOUTĚŽE A HRY / DISKOTÉKA S DJ ANDY
MALINOVÉ HRÁTKY / HASIČSKÁ PĚNA
OBČERSTVENÍ

technomani) i pro dospělé (jóga, pilates, meditační sezení). Rádi uvítáme
vaše náměty na nové kurzy a těšíme se
na brzké setkání s vámi! n

3. ROČNÍK

E
NEDĚL
ŘÍ
1 2. Z Á

HODIN
1 5–1 8
KÁ
LIBČIC A
RN
P LOVÁ
VSTUP

Z DA R M

A

Julie Menšík Čákiová, předsedkyně
MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU
DĚKUJE SPOLKŮM ZA SPOLUPRÁCI.

Sledujte www.libcice.cz

KULTURA

SPORT 15
HUDBA

FOTO: JAN BRANČ

Libčická Hašlerka

Kino Kotelna již čeká na své diváky.

KINO KOTELNA

Nejistá sezona startuje
LIBČICKÉ KINO SE VRACÍ POD STŘECHU. JAKO KAŽDÝ ROK SE PO
PRÁZDNINÁCH STĚHUJEME Z PLOVÁRNY DO KOTELNY. LOŇSKÁ
PODZIMNÍ SEZONA NÁS POUČILA, ŽE PLÁNOVAT NENÍ V PODSTATĚ
MOŽNÉ, TAKŽE NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE BERTE S REZERVOU.

V

še může zhatit další lock
down, také filmů teď přichází
do distribuce velké množství
a v podmínkách jejich zapůjčení
panuje trochu zmatek. Termínové
i programové změny jsou tedy možné. Nicméně v těchto dnech je naše
představa následující:
n 24. září zahájíme sezonu v 18 hodin novým českým rodinným filmem
s Bolkem Polívkou a dalšími hereckými hvězdami, ale především jedním
šikovným pejskem: Gump – pes, který
naučil lidi žít. Od osmi hodin večer pak
uvedeme vynikající dánské komediální
drama Rytíři spravedlnosti.
n 8. října se v Kotelně představí
krátké filmy českých filmových studentů. FAMU ve filmu je pásmem na
mnoha festivalech oceněných krátkých
filmů včetně snímku Dcera, který získal
studentského Oscara a dostal se mezi
pět nominovaných animovaných filmů
i v soutěži o Oscara „dospělého“. Uvažujeme ještě o doplnění tohoto pásma
nějakým dalším souvisejícím snímkem.
Kotelna by tak hostila delší komponovaný večer.
n 22. října bychom rádi uvedli zcela
nový film pro děti Myši patří do nebe.
Uvidíme, zda se nám jej podaří získat,
u filmů těsně po premiéře to bývá
někdy problematické. Od osmi večer

navážeme oceňovanou australskou
sci-fi z roku 2018 Upgrade. Drsný cyberpunkový příběh z nepříliš vzdálené
budoucnosti by mohl být příjemným
překvapením kotelního podzimu.
n 12. listopadu přijde na pořad
Nebe. Dokumentární snímek novináře
Tomáše Etzlera zachycuje tvrdou realitu současné Číny, jak ji Etzler poznal za
řadu let, kdy tam působil coby zpravodaj. Zároveň jde o mimořádně působivý
obraz ostrůvku lidskosti uprostřed
brutálního režimu. Doporučeno mj.
každému obdivovateli stabilizované
čínské společnosti. Tento program
možná uvedeme v nějakém alternativním prostoru v Libčicích.
n 10. prosince by mělo proběhnout
poslední kino před Vánoci. Programový
plán je zatím trochu otevřenější: pro
děti to bude zřejmě naprostá klasika,
E. T. mimozemšťan, po něm pak asi
nějaký nový český film. Přemýšlíme
o životopisném dramatu Zátopek.
Opět máme ambici k některému
z filmů přivézt do Libčic zajímavého
hosta. Vše je v jednání a včas bude
zveřejněno. Nadále platí nabídka promítání reklam a inzerce před filmy.
To lze dohodnout na adrese:
kino@libcickekrizovatky.cz. n
Jaroslav Richter, organizátor
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V NEDĚLI 26. ZÁŘÍ OD
14 HODIN NA SOKOLSKÉM HŘIŠTI
V LIBČICÍCH SE ODEHRAJE
DALŠÍ ROČNÍK JIŽ TRADIČNÍHO
HUDEBNÍHO FESTIVALU K POCTĚ
PÍSNIČKÁŘE KARLA HAŠLERA.

L

etos bude festival probíhat již
poosmé a nedělní odpoledne vám
přijedou zpestřit kapely Strahovanka, Staročeští Pardálové a Frajeři
z galerky. Poslední dvě jmenované kapely vystoupí v Libčicích vůbec poprvé,
stejně tak jako plánovaný host – zpěvák,
bavič a imitátor Vladimír Hron se svou
OneManShow. Letos také vyprávění
odborníka Národního muzea o světě
starých šelakových desek a dobové
nahrávky. Svým tanečním vystoupením
ladně doplní program skupina z nedalekých Úholiček Ú-holky, pozdní
sběr. A po stránce výtvarné akci zpestří
libčická Základní škola Karla Hašlera.
Zveme vás na příjemné odpoledne,
vstupné dobrovolné! n
Ilona Ptáčková, Libčický občanský spolek LOS

POSVÍCENSKÉ TURNAJE

Naši házenkáři obhájili loňský triumf
TRADIČNÍ POSVÍCENSKÝ TURNAJ
V HÁZENÉ MUŽŮ O POHÁR
MĚSTA SE VYDAŘIL. NEJENŽE
SPORTOVCŮM I DIVÁKŮM, KTEŘÍ
DORAZILI V HOJNÉM POČTU,
PERFEKTNĚ VYŠLO POČASÍ, ALE
TÝM TJ SOKOL LIBČICE DOKÁZAL
V SILNÉ KONKURENCI OBHÁJIT
LOŇSKÉ VÍTĚZSTVÍ.

P

ostupně porazil celky Mělníka,
Šťáhlav i VŠ Plzeň, přičemž s posledními dvěma celky se bude
utkávat i ve 2. lize. Se Sokolem Šťáhlavy
v neděli 19. 9. v 17 hodin otevře ve
sportovní hale Břve domácím utkáním
nový soutěžní ročník. Kromě turnaje
mužů, který se uskutečnil již poosmašedesáté, dělala po loňské premiéře všem
příznivcům sportu a pohybu velkou radost mládež. Hlavně starší žáci, jejichž
utkání se na venkovním hřišti Sokola
střídala se zápasy dospělých. Mladí
házenkáři tak viděli v akci svoje vzory
a zkušení dospělí mohli předat svým
nástupcům cenné rady a postřehy.
Sokol Libčice v žákovském turnaji nakonec obsadil třetí místo, když nestačil
na druhou Příbram a vítězné Úvaly. Důležitější než výsledky však byl u mládeže
zápal pro hru, smysl pro fair play i snaha

FOTO: ANTONÍN Š. STÁRKA
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Zasloužená radost a nadšení z dosaženého úspěchu našeho týmu.

se zlepšovat a rozvíjet svůj talent. Přesvědčil se o tom i starosta Pavel Bartoš,
který se přišel na turnaj osobně podívat.
Třešničkou na dortu bylo vyhlášení
libčického Kryštofa Jányše nejlepším
brankářem žákovského turnaje.
Pořadatelé házenkářského posvícenského měření sil zařadili i zajímavý
přestávkový program, který měl kromě
sportovních prvků i kulturní nádech.
Šlo o ukázku vystoupení parkouru
a akrobatického rokenrolu, o kterou se
postarala skupina z oddílu všestrannosti TJ Sokol Libčice pod vedením
trenérky Hannah Bartíkové.

ŠPLH – NOVÁKŮV A GRUNCLŮV MEMORIÁL
8. ročník

Neděle 26. 9. 2021
od 14 hod.
na sokolském hřišti

Nový rekord v dorostenecké kategorii

S

obota 21. srpna a X. velká
cena Libčic ve šplhu na laně
a doprovodném šplhu na tyči.
Den, který přinesl nádherné počasí,
byl pro závodníky úspěšný, protože
si někteří z nich zašplhali své osobní
rekordy. Bylo obsazeno 14 kategorií
a celkem se zapojilo 64 závodníků
a závodnic. Za zmínku rozhodně stojí nejrychlejší dorostenec Adam Novotný ze Sokola Praha-Libeň, který si
časem 2,62 sekundy na laně dlouhém
4,5 m došplhal k novému oficiálnímu
rekordu v dorostenecké kategorii!
U dorostenek zvítězila místní Jana

Kiselicová, v mužích zvítězil tento rok dosud neporažený Martin
Vacek z TJ Sokol Libčice a z našich
žen si vybojovala druhou příčku
Jana Hurdálková, což je její osobní
maximum. Všem, kteří dorazili na
tuto akci, srdečně děkuji! Vynikající
závodníci i organizátoři tento ročník
vyšvihli zase o kousek výš a postarali
se tak o důstojnou památku na naše
dlouholeté cvičitele bratra Gruncla
a bratra Nováka. Věřím, že obstojíme
i příští rok. n
Karel Janda,
náčelník odboru všestrannosti mužů

Zatímco hostující celky se po turnaji
vydaly na cestu domů, organizátory,
hráče Libčic a jejich kamarády čekala
odměna v podobě dalšího posvícenského programu. Někteří vyrazili podpořit
fotbalisty AFK Libčice v utkání proti
Byšicím, jiní vyrazili do lunaparku
nebo na koncert na náplavce, který ozdobil ohňostroj a vystoupení Xindla X.
Všichni bez rozdílu se shodli na tom,
že za rok v Libčicích na házenkářském
posvícenském turnaji rádi změří síly se
soupeři i se sebou samými znovu. n
Milan Kiselica, předseda oddílu házené

FOTBAL

Výsledky odehraných
utkání našich mužstev
A MUŽSTVO
14. 8. proti TJ Slovan Velvary „B“ – 3:3
(branky Paluka, Punčochář, Jan Vondra)
21. 8. proti TJ Byšice – 1:2
(branka Jan Vondra)
DOROST
22.8. domácí utkání proti TJ Klíčany –
5:1 (3 branky Kindl, 2 branky Svojsík)
STARÁ GARDA
22. 8. proti Dolanům 7:2
Günter Bittengel, předseda AFK Libčice

www.libcice.cz
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INZERCE

AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

AUTODÍLY

Přílepská 1707 a 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

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

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

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

www.autohouser.cz

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

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

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