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informace
Velkoobjemové kontejnery

Město Libčice nad Vltavou
nabízí pomoc v podobě dovozu
léků, běžných potravin
nebo dezinfekce.
V naléhavých případech
volejte 233 101 654
nebo 724 181 721.

SOBOTA 13. 3. 8.00–12.00
n K
 e Studánkám
n P
 od Saharou u č. p. 705
n K
 ralupská
n T
 ržní / Nerudova
n L
 etecké náměstí

PROVOZ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU

PONDĚLÍ 15. 3., 29. 3.
Hnědé popelnice se vyvážejí vždy
v lichý týden.

Úřední doba je upravena podle
vládních nařízení na dva dny
v týdnu. Hodiny pro veřejnost
jsou pondělí od 12 do 17 hodin
a středa od 13 do 18 hodin.
Informace o případné změně
najdete na webu města.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
FUNGUJE V OMEZENÉM
PROVOZU

Knihy můžete vracet do označeného boxu a pro výběr knih využijte
on-line katalog. Objednávku pošlete e-mailem na knihovna@libcice.
cz. Více na webu města.

SLEDUJTE PLATNÁ
PREVENTIVNÍ
OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ
VYSOCE INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ
COVID-19.
Zapojte se do boje
proti koronaviru
n S
 táhněte
n

si aplikaci eRouška
D
 održujte pravidlo 3R

Termíny svozu bioodpadu

Termín mobilního svozu
nebezpečného odpadu
ÚTERÝ 16. 3.
n Letky

16.00–16.40
pod křižovatkou ul. Letecká
s ul. K Přívozu
n Libčice 16.45–17.30
spodní část náměstí Svobody
n Chýnov 17.35–18.00
sídliště Pod Saharou, parkoviště
u domu č. p. 685–687 (Stará
Sahara)
Prosíme občany, aby dbali
bezpečnostních doporučení
při nakládání s odpady. Děkujeme.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
PEDAGOG/ŽKA PRO 2. STUPEŇ
PŘEDNOSTNĚ S APROBACÍ AJ
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG/ŽKA
ČI SPECIÁLNÍ PEDAGOG/ŽKA
Základní škola Libčice nad Vltavou
hledá nové pracovníky. Nabízíme
částečný i plný pracovní úvazek,
odpovídající platové ohodnocení,
benefity, osobní rozvoj a vzdělání.
E: bahensky@skola.libcice.cz
ASISTENT/KA PEDAGOGA
UKLÍZEČ/KA
Mateřská škola Libčice nad Vltavou
hledá nové pracovníky.
Nabízíme částečný a plný pracovní
úvazek, příjemný kolektiv
a odpovídající platové ohodnocení.
Bližší informace získáte:
E: skolka@libcice.cz
T: 723 545 676
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Povinné
platby
občanů
POPLATEK
ZA ODPADY
Platbu můžete provést jednorázově
do 31. března, nebo si ji rozdělit na
dvě stejné splátky, přičemž druhou
splátku musíte uhradit do 30. září.
Výše poplatku za odpady je stanovena
na 700 korun za osobu a rok.
Někteří občané jsou zvýhodněni takto:
n občané

nad 70 let úleva 100 %
n děti

do 6 let úleva 100 %
n děti

od 7 do 15 let úleva 50 %
POPLATEK MŮŽETE UHRADIT
DVĚMA ZPŮSOBY:
1. B
 ankovním převodem na účet
číslo 19-0388178349/0800 s přiděleným variabilním symbolem.
Každý občan má svůj variabilní
symbol (VS) a je nutné, aby platba
byla provedena za každého občana
zvlášť. Pokud neznáte VS pište na
matrika@libcice.cz.
2. H
 otově na pokladně městského
úřadu v době pro veřejnost. Zde je
možné poplatek uhradit i za více
osob současně.
Složenky nebudou rozesílány.

POPLATEK ZA PSA
Poplatek je splatný jednorázově do
31. března. Základní sazba poplatku
je 400 korun za psa/rok. Sazba za psa,
jehož majitelem je osoba starší 65 let,
je snížena na 200 korun. Způsob
úhrady je stejný, platbu můžete provést
hotově nebo převodem.
Informace vám poskytneme telefonicky na čísle 233 101 651 nebo pište
na matrika@libcice.cz či osobně na
matrice. Vzhledem k epidemiologické
situaci zvažte, zda je nutné zaplatit
poplatek osobně na pokladně, preferujeme bezhotovostní platbu. n red
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rok 2020 se svou neblahou koronavirovou charakteristikou převrátil
naše životy naruby. Uplynulý rok byl
rozhodně náročný jak pro občany,
tak pro pracovníky městského úřadu.
Naše město může nyní těžit z příznivé finanční situace, kterou si vybudovalo v minulých letech. Podařilo
se stabilizovat situaci základní školy
a je potřeba ocenit vedení školy a pedagogy za zvládání výuky v těchto
nelehkých podmínkách. Musím
připomenout obětavou práci zaměstnanců úřadu – matriky, ekonomického úseku, správy majetku, pečovatelské služby a pracovní čety. Patří jim
velký dík.
Připravujeme řadu prospěšných
akcí a myslíme na naše občany, aby se
jim tu dobře žilo. Investice pro letošek
jsou naplánovány a s jejich obsahem
budeme veřejnost průběžně seznamovat. Už v jarních měsících plánujeme
rekonstruovat další městské komunikace a budovy. Čeká nás revitalizace
náměstí Svobody a výstavba městského domu, aktuálně probíhá architektonická soutěž. Také s kolegy připravujeme rozvoj náplavky, jak vidíte na
titulní fotce. Zde budeme spolupracovat s fakultou architektury ČVUT
v Praze. Park vedle ZUŠ si také
zaslouží pozornost a připravujeme
jeho obnovu. Finišuje návrh nového
územního plánu města pro společné

a následně veřejné projednání. Běží
další kolo udělování městských dotací
spolkům a organizátorům společenských akcí. Považuji též za důležité
sdělit, že jsme připraveni se aktivně
zapojit do procesu výstavby sportovní
haly ve spolupráci s TJ Sokol.
Rád bych také poděkoval členům
výborů a komisí za práci pro město.
A samozřejmě jsme připraveni
poskytnout občanům pomoc v nouzi.
Obraťte se na nás a řešení najdeme.
Přeji vám klidné dny a pevné
zdraví. n
Pavel Bartoš, starosta
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Evidenční číslo
MK ČR E 12222
Místo vydávání
Libčice nad Vltavou
Vydává
Město Libčice nad Vltavou
Náměstí Svobody 90
252 66 Libčice nad Vltavou
IČ: 00241407
www.libcice.cz
podatelna@libcice.cz
Vychází 12x ročně

Výkonná redaktorka:
Mgr. Kateřina Hrachovcová,
e-mail: libcicke.noviny@libcice.cz
Redakční rada: Mgr. Jaroslav Richter,
Ing. Petr Česák, Olga Mračková, Vladimír
Kliment, Michal Kuchta, Jakub Šíma
Jazyková korektorka: Irena Hlinková

Zdarma pro obyvatele města.
Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat,
případě krátit. Zveřejněné příspěvky nevyjadřují
názory redakce a komise pro média (redakční rady).
Autorkou článků s podpisovou zkratkou red
je Kateřina Hrachovcová.

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Únorové číslo vyšlo 28. 1. 2021

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 15. 2. 2021,
pro příjem inzerce do 8. 2. 2021

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: David Landgraf

www.libcice.cz

ZPRÁVY Z RADNICE

Body z jednání
rady města
RADA MĚSTA 13. 1.
n Určuje termíny jednání pro následující období, a to 27. 1. a 10. 2.
n Projednala stanovení závazných
ukazatelů pro příspěvkové organizace na rok 2021 (MŠ, ZŠ, ZUŠ), které
jsou navrženy s ohledem na jednotlivé požadavky (elektřina, vodné-stočné, plyn). Finanční částky byly
schváleny v rozpočtu města takto:
ZŠ 1 milion korun, MŠ 510 tisíc
korun, ZUŠ 355 tisíc korun.

Schvaluje na základě pověření
daného usnesení ZM č. 3/4-2015
rozpočtové opatření č. 5/2020 města
Libčice nad Vltavou s celkovými
příjmy a výdaji ve výši 108 310 110
korun.
n

n Souhlasí s prodloužením ubytovacích a nájemních smluv.
n Společnost ČEZ Distribuce a.s.
požádala o zřízení věcného břemene
kabelového vedení NN na pozemcích města v katastru Letky. Jedná se
o chodník pod kulturním domem.
Rada města souhlasí se zřízením
věcného břemene v délce 20 m
pro ČEZ Distribuce a.s., za cenu
100 korun za běžný metr. n red

Zápisy z jednání rady města jsou
dostupné na webu města.

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

DOTACE

Město požádalo
o finanční podporu
na dva projekty

V

prosinci loňského roku byly podány dvě žádosti o dotaci. Jedna
žádost směřovala na Ministerstvo životního prostředí, kde bychom
rádi využili dotační titul na protipovodňová opatření. Připravili jsme projekt, který zahrnuje obnovu městského
rozhlasu, který i v této době má velký
význam pro rychlé informování obyvatel v krizových situacích. Vybudování
nového systému je vyčísleno na
4,8 milionu korun. Dotace je poskytována ve výši 70 % uznatelných výdajů.
Druhá ze žádostí byla směřována na
Ministerstvo pro místní rozvoj. Předmětem projektu je obnova komunikací,
konkrétně plochy v ulici Kolonie. Zde
došlo v minulém roce k rozsáhlé rekonstrukci kanalizace a prostřednictvím
čerpání tohoto dotačního titulu bychom
rádi opravili povrch komunikace. Cílem
je znatelně zkultivovat celý prostor.
Odhad nákladů této investiční akce je
přibližně dva miliony korun a dotační
titul opět pokrývá 70 % nákladů. n
Vít Penížek, místostarosta

PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych touto cestou poděkovala
správě majetku města Libčice nad
Vltavou za dočasné navýšení kapacity nádob na tříděný odpad v období
Vánoc v lokalitě Pod Saharou. Díky
tomuto kroku měli obyvatelé našeho malého sídliště možnost užít si
sváteční procházky bez nevzhledných
hromad odpadů u stávajících polopodzemních kontejnerů. n
Olga Mračková, obyvatelka sídliště
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ROZPOČET MĚSTA

Na provoz město spotřebuje
téměř 48 milionů korun
FOTA: PIXABAY.COM

4

Očkování seniorů 80+
V polovině ledna byl spuštěn
registrační systém očkování proti
COVID-19. V první fázi budou pře
očkováni lidé nad 80 let. Zaregistrovat se můžete na registrace.mzcr.cz.
V případě, že vás nemůže zaregistrovat nikdo z rodinných příslušníků
a neobrátíte se na obvodního lékaře,
může s registrací a rezervací termínu
vypomoci pracovník úřadu. Potřebujete telefon a nutné jsou tyto údaje:
jméno, příjmení, adresa trvalého
pobytu, rodné číslo, zdravotní pojišťovna a telefonní spojení. V případě
potřeby volejte na 724 181 721.

Tři v jednom pro
Libčice nad Vltavou
Do 15. ledna mohli zájemci o účast
v architektonické soutěži zaslat přes
elektronický nástroj NEN své portfolio a přihlásit se do soutěže. O účast
projevilo zájem 38 architektonických
studií, což je velký úspěch. Následně
v úterý 26. ledna zasedla porota složená z odborníků a zástupců města
a vybrala pět zpracovatelů, kteří připraví návrhy podle zastupitelstvem
schváleného zadání.

Nové sběrné nádoby
Na stanoviště tříděného odpadu v ulicích Hašlerova a Tržní byly doplněny
kontejnery na drobný kov a nádoby
na použité jedlé oleje.

Referent
správního odboru
V lednu na základě výběrového řízení
byla obsazena pozice referentka
správního odboru ekonomického
úseku. n red

V PROSINCI BYL SCHVÁLEN
ROZPOČET 2021 NA BĚŽNÝ
PROVOZ MĚSTA. INVESTICE
V NĚM NENAJDETE. TY
SE ZAPRACUJÍ FORMOU
ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
V PRŮBĚHU ROKU. JE TO
AKT SCHVÁLENÍ ZMĚNY
ROZPOČTU.

M

ěsto na sklonku roku schvaluje
rozpočet jako vyrovnaný. Je
to v zásadě hlavní úkol zastupitelstva – pro následující rok zajistit
plynulý chod města. Návrh, který je
v prosinci předložen, obsahuje pouze
provozní náklady. Investice, plánované
velké opravy a akce se směřují až na
první rozpočtové opatření, které proběhne teď v únoru.
Má to prostý důvod, jednotlivé
investice jsou tématem, které provází
delší debata, a město nechce vstupovat do nového roku s rozpočtovým
provizoriem, které ze zákona přináší
významná omezení. Během roku se pak
přijímají rozpočtová opatření, která
pružně reagují na nastalou situaci. Je
jich obvykle pět až šest, podle počtu zastupitelstev, a každé opatření obsahuje
více položek. Takto se rozpočet optimalizuje během roku, aby bylo možné
zohlednit aktuální stav, třeba koronavirovou krizi, kterou provází propad
daňových příjmů.
JAK ROZPOČET VZNIKÁ
Návrh rozpočtu připraví pracovní skupina, která je složená ze zástupce státní
správy (Roman Dědič), správy města
(Jaroslav Čermák), ekonomického úseku (Marcela Majtenyiová), předsedkyně
finančního výboru (Zuzana Bělohradská) a vedení města (Pavel Bartoš a Vít
Penížek). Ta zkompletuje všechny

požadavky příspěvkových organizací
(MŠ, ZŠ, ZUŠ), složek města, jednotlivých odborů, zohlední také výsledek
minulého roku a započítá předpokládané vícenáklady jako například změnu
legislativy a zvýšení nákladů za odpad.
Tento návrh nejdříve putuje do rady
města a finančního výboru. Poté je
předložen zastupitelstvu ke schválení.

LOŇSKÝ ROK SKONČIL
RELATIVNĚ DOBŘE
Loni se předpokládal značný propad
daňových příjmů v důsledku razantních vládních opatření. Překvapivě však
rok 2020 neskončil tak dramaticky. Samozřejmě celkově k poklesu příjmů došlo, ale prognózy předpokládaly hlubší
zářez do rozpočtu. „Reálně to bylo
kolem 2 milionů, protože jsme dostali
kompenzační příspěvek od Ministerstva financí (MF) ve výši 4 milionů.
O to horší bude rok 2021, kde se již
ekonomická stagnace projeví naplno.
Proto jsme si nechali zpracovat finanční
analýzu od Luďka Tesaře,“ komentuje
současnou situaci Marcela Majtenyiová,
ekonomka města, která dále vysvětluje:
„Loni jsme plánovali výdaje ve výši
52 milionů a utratilo se 44 milionů
korun. Došlo ke zrušení některých
investic především v oblasti infrastruktury.“
PROPAD DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ
6 MILIONŮ
V kategorii příjmů je rozpočet města
tvořen z 90 procent daňovými příjmy
(43,9 mil.), dále nárokovou dotací na
výkon státní správy podle počtu obyvatel, žáků místních škol, výkonu matriky
a stavebního úřadu (1,95 mil.) a vlastními příjmy (1,89 mil.), které tvoří
především nájemné, místní poplatky
a příjmy pečovatelské služby.
Výdaje jsou členěny do jednotlivých
kapitol. Hrubý přehled vidíte v tabulce,
detailní najdete na webu města. Pro

rok 2020 byla predikce daňových příjmů MF 55 milionů, reálně se vybralo
47 milionů. Město je obezřetnější
a počítá s nižšími příjmy. Letos MF
predikuje příjmy ve výši 48 milionů,
odhad finančníka Luďka Tesaře
je 46 milionů a město pracuje
s 43,9 milionu korun.
REZERVA KRIZOVÉ SITUACE
Již v roce 2020 byla do rozpočtu začleněna položka na krizové situace, která
se skutečně osvědčila. Pro letošní rok
je plánováno 0,5 milionu korun a loni
se z ní například čerpalo na nákup
ochranných pomůcek, ionizérů, zástěn
nebo notebooků pro práci úředníků
z domova.

Plánované výdaje 2021
(v tisících korun)

Silnice, voda, kanalizace
1 130
Školství
6 872
Knihovna, kultura, kostely
1 320
Rozhlas a noviny
680
Koupaliště, sport, dětská hřiště
1 950
Městské dotace
700
Bytové a nebytové hospodářství
590
Veřejné osvětlení
2 050
Pohřebnictví, stavebnictví
600
Projekty, studie, granty a dotace
1 000
Architektonická soutěž
1 300
Územní plán
1300
Komunální služby
4 280
Dobrovolný svazek obcí
110
Odpady
6 380
Zeleň a péče o vzhled obce
800
Pečovatelská služba
2 065
Hasiči
519
Zastupitelstvo
2 500
Místní správa, výdaje finančních
10 260
operací
Rezerva, krizové řízení
1 337

Podrobnou tabulku s přehledem jednotlivých položek najdete na webu města
pod záložkou Městský úřad / Rozpočet
města nebo Úřední deska. n red
www.libcice.cz
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OBNOVA PĚŠÍCH CEST

ROMAN ŠEBL ZA LIBČICKÝ OBČANSKÝ SPOLEK LOS

Letecká stezka je
prvním krokem obnovy

Žlutý rámeček

P

S

naha zpřetrhat vazbu selského stavu s půdou a jejich majetky vedla
k rozorání mezí, remízů a cest.
Stejně tak nástup těžké zemědělské
techniky vedl ke snaze scelovat menší
celky do velkých lánů, aby bylo jejich
obhospodařování co nejsnazší a nejefektivnější. Cesty zanikly. Vždyť ani nebyly
potřeba, protože doba, kdy chození

Cílem obnovy není budování
asfaltových ploch, ale vytvoření
přírodních stezek, které budou
přirozenou součástí krajiny.
pěšky bylo běžným způsobem pohybu
na návštěvy, cesty do škol, kostela, za
příbuznými, známými je dávno ta tam.
Naším hlavním prostředkem přepravy
se staly vlaky, autobusy a auta. Za pár
minut se můžeme dostat kilometry daleko, ale přitom dostat se pár set metrů za
poslední dům na okraji města může být
komplikované až nemožné.

Doba po sametové revoluci v tomto
ohledu mnoho nezměnila. Dodnes je
zemědělská krajina poskládána z velkých bloků. Nové podmínky Ministerstva zemědělství nutí hospodáře
rozdělovat obří lány na menší, ale
přesto velké. 30 hektarů, to už je pěkný
kus země.
O procházky v dosahu bydliště je
stále větší zájem. Proto jsme se pustili
do záměru obnovení pěších cest, které
byly součástí našeho okolí a umožní
obyvatelům i návštěvníkům našeho
města projít se po blízkém okolí, nebo
se dostat do sousedních obcí. Přestože
na pohled síť cest zanikla, v katastru
zůstala zachována. To výrazně usnadňuje možnost jejich obnovy. Z tohoto
důvodu jsme se rozhodli začít s obnovou cesty, která vede z Letek stráněmi
na Moráni, přetíná pole a dále se stáčí
zpět mezí k cestě, která je pokračováním ulice Ve Smrčkách na křižovatky.
Vytvoří se tak vycházkový okruh o délce asi dva a půl kilometru.

Obnovená stezka nad Letkami zpřístupní atraktivní výhledy na Vltavské údolí.
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FOTA: VÍT PENÍŽEK

KRAJINA KOLEM NÁS BYLA VŽDY PROTKÁNA PAVUČINOU
CEST, STEZEK, PĚŠIN A NÁBLIŽEK, KTERÉ PROCHÁZELY
MOZAIKOU POLÍ A LUK. MODERNÍ KRAJINA NÁS O VĚTŠINU
Z NICH PŘIPRAVILA. VŠE ZAČALO KOLEKTIVIZACÍ
ZEMĚDĚLSTVÍ V 50. LETECH MINULÉHO STOLETÍ.

Obnova stezky začala geodetickým
vytyčením původní polohy cesty. Dalším
krokem bude vyřezání náletů, urovnání
a osetí vhodnou travní směsí.

Cílem obnovy není budování asfaltových ploch, ale vytvoření přírodních
stezek, které budou přirozenou součástí
krajiny. V první fázi budou vyřezány
náletové dřeviny a křoviny a dojde ke
srovnání povrchu v úseku mezi ulicí
Na Výsluní po okraj pole na vrcholové
partii a stejně tak i úsek od cesty Ve
Smrčkách. Prostřední část protínající
pole bude obnovena teprve po sklizni
v letních měsících.
Povrch stezky bude zatravněn.
V části, která je v majetku města,
vznikne širší pás a zde po obvodu budou na podzim vysazeny keře a stromy.
Skladba výsadby bude obsahovat takové druhy, které jsou pro naše klimatické
a přírodní podmínky ideální a přirozené či jsou spojené s historií, například
ovocné stromy. S podobně řešenými
stezkami se můžete setkat mezi Dolany a Debrnem, nebo v okolí Únětic či
Prahy-Suchdola.
Letecká stezka je prvním krokem
obnovy, která bude dále pokračovat.
V plánu je obnova navazujících cest
směrem na Úholičky, z křižovatek
do Chýnovského háje a do Chýnova,
nebo do Turska. Ve většině případů
nám však obnovu komplikuje fakt, že
pozemky nepatří městu, a proto jednáme s majiteli o možném odkupu nebo
dlouhodobém pronájmu. n
Vít Penížek, místostarosta

MĚSTSKÉ DOTACE

Výsledek bude
znám v březnu

D

ůvodně jsem chtěl na tomto místě
odpovědět na útočný článek pana
starosty z minulého čísla Mnoho
povyku pro nic, ohradit se vůči jeho
invektivám a doplnit jím prezentované
informace o různé skutečnosti, které čtenáři jaksi zapomněl předestřít. Během
psaní jsme si však já i moji kolegové
z našeho spolku LOS uvědomili, že už
nás vlastně vůbec nezajímá vést podobné, nesmyslné debaty číslo po čísle
městských novin. Skutečně se necítíme
být ztělesněným zlem, jak jsme byli starostou opět prezentováni, a odmítáme
trávit čas nekonečnými debatami na toto
téma, které nakonec všechny ve městě
stejně jen otravují. Od zastupitelstva,
o kterém starostův článek pojednává,
ostatně již uplynulo několik měsíců...
Rozhodli jsme se proto vyhradit
těmto debatám jen malý prostor, jaký si
zaslouží, ve vlastních médiích – Libčic-

kých křižovatkách, Facebooku našeho
sdružení apod. Speciální žánr únavné
polemiky nad nesmysly přesouváme
do rubriky, kterou jsme s nadsázkou
nazvali Žlutý rámeček. Po řadu let totiž
v Libčických novinách „žlutý rámeček“
doprovázel jakýkoli text opozičního
zastupitele a v podstatě sděloval čtenáři,
že opoziční pisatel je buď něco jako
zločinec, či idiot. Tak velkou ambici
nemáme, nám postačí, když uvedeme
na pravou míru nesmysly, které jsou
o nás publikovány. Věříme, že ten, koho
podobné polemiky ještě vůbec zajímají,
si je ve Žlutém rámečku najde a ten,
kdo o ně nestojí, je alespoň bude moci
snadno vynechat. n

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

Roman Šebl
zastupitel

o pátku 29. ledna měli žadatelé o dotaci příležitost podat
vyplněný formulář. Následně
proběhne zpracování a kompletace
žádostí do přehledu, který bude
podkladem pro jednání dotační
komise. Ta se sejde v druhé polovině
února a vyhodnotí jednotlivé žádosti na škále jedna až pět na základě
stanovených kritérií. Se záměrem
zajistit rovný přístup při posuzování
významu akce, očekávaného počtu
návštěvníků akce, charakteru i opakování bude připraven návrh, který
bude předložen radě města k projednání. Zhruba v polovině března
bude vyvěšeno stanovisko města
na úřední desce. Dotaci je možné
v daném roce čerpat i zpětně. n
Lukáš Reichel, radní

www.autohouser.cz
www.libcice.cz
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KORONAVIRU NAVZDORY

ŠKOLSTVÍ

KOMISE PRO MÉDIA

4. Nejvíc se těším, až se pořádně

Život v době covidové
EPIDEMIE ZMĚNILA NAŠE
ŽIVOTY A MUSELI JSME SE
PŘIZPŮSOBIT NOVÉ SITUACI.
A KAŽDÝ Z NÁS TOMU ČELÍ
PO SVÉM. A JAK TO OSOBNĚ
ZVLÁDAJÍ ČLENOVÉ REDAKČNÍ
RADY, KTEŘÍ SE PODÍLEJÍ
NA PŘÍPRAVĚ NOVIN?

O
 LGA
MRAČKOVÁ
1. Potvrdilo se mi rčení „Všechno zlé
je pro něco dobré“. Díky částečné
práci z domu jsem více se svými dětmi
a zdokonaluji se v domácí kuchyni.
2. Odpočinu si u dobré knihy nebo nad
zajímavým filmem či dokumentem.
3. Home office se stal důležitou součástí
mé práce. Nicméně v mé profesi není
nad přímý kontakt s kolegy. Už nyní vím,
že mi práce z domu chybět nebude.
4. Opravdu se těším na společné chvíle
se širší rodinou a přáteli. Z preventivních důvodů jsme setkávání eliminovali
na minimum.
5. Více než kdy jindy si cením zdraví
svého a svých blízkých. Chybí mi možnost
plavání, bruslení a jiných aktivit s dětmi,
které ve volné přírodě nelze podnikat.

J
 AROSLAV
RICHTER
1. Velice. Omezení cestování, do
ztracena míří už druhá sportovní sezona v Sokole, narušený společenský
a kulturní život pasivní i aktivní (coby
spolupořadatel kina v Libčicích a pomocník na dalších akcích našeho spolku
LOS jsem loni mnohokrát zažil nejistotu
i marnost plánování a organizování).

M

ůžete jim říkat komisaři, protože pracují v komisi pro média.
Jsou to lidé z Libčic, znají naše
město a část svého volného času v druhé polovině měsíce věnují novinám.
Poznejte je blíž prostřednictvím krátké
ankety, ve které vám odhalí, jak se
poprali s nastalou situaci. Odpovídali
na tyto otázky:

Děti ve škole přes PC, komplikovaný
styk s rodiči – ale tak nějak to prožívá asi kdekdo... Nicméně zdraví mně
i rodině zatím slouží a práci pořád mám,
takže změna naštěstí není existenční.
2. Procházky, turistika, sport dle aktuálních možností, kniha, zahrada, film. A samozřejmě rodina v čele s manželkou :-)
3. Dlouhodobě mi práce z domova
nevyhovuje. Naštěstí většinou mohu
do práce, takže občasný „home office“
beru spíš jako celkem vítané zpestření.
4. Těším se, že to snad jednou skončí.
5. Obavu mám z toho, že pod covidovou rouškou bude náš stát dílem
rozkraden, dílem prošustrován.

VLADIMÍR
KLIMENT
1. Jelikož kromě zaměstnání v libčické
ZUŠ působím jako velmi aktivní hudebník,
změnil se můj život velmi zásadně. Jsem
každý večer doma a hlavně o víkendech.
2. Relaxuji tím, že se snažím vykonávat
domácí práce a starám se tak trochu
o chod domácnosti, vzhledem k tomu,
že je manželka jako zdravotní sestra
v současné době velmi vytížená, což se
mi za normálních okolností kvůli časovému deficitu nedaří. Ale samozřejmě to
neznamená, že i když mě to do jisté míry
baví, dělám to dobře. Manželka mne chvíli nechá a pak to raději vše předělá :-).
Baví mne vařit, ale ta spoušť, která při
mém snažení vznikne…
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1. Do jaké míry se změnil váš
život?
2. Jak relaxujete?
3. Vyhovuje vám práce z domova?
4. Na co se nejvíc těšíte?
5. Co opravdu postrádáte,
případně máte z něčeho obavu?

3. Práce z domova mi nevyhovuje, na-

štěstí bydlím v Libčicích, takže pracuji
ve své kanceláři v ZUŠ.
4. Jako asi všichni se těším, až se vše
alespoň trochu rozvolní a bude umožněno pořádat kulturní akce. Chybí mi to
v mém profesním životě hudebníka, ale
hlavně jako řediteli umělecké školy.
5. Postrádám především sociální kontakt. Obavy mám pouze o zdraví svých
blízkých, ale jinak jsem optimistou
a věřím v lepší zítřky.

PETR
ČESÁK
1. Život se mi změnil, ale ne vlastně nějak zásadně. V naší branži IT jsou pojmy
jako telekonference nebo vzdálený
přístup denním chlebem, takže už před
„koronáčem“ jsem pracoval většinu
týdne z domova. Změna přišla spíše
s očekávanými přírůstky do rodiny, což
se po narození dvojčat na konci minulého roku potvrdilo na 200 %.
2. Dříve jsem relaxoval nejvíce sportem, na který bohužel už není tolik času.
Aktuálně hlavně se synem (1,5 roku)
kdekoli venku a pak, možná to zní divně,
aktivní účastí ve výboru místního Sokola,
vedením házenkářské mládeže, nebo
právě třeba „prací“ v naší komisi.
3. Práce z domova mi vyhovuje, i když
někdy je to tedy o nervy. Ale pozitiva
převažují a cením si každé chvíle, kdy
můžu být s rodinou.

vyspím.
5. Nechybí nám asi nic a obavu máme
s manželkou z toho, jestli to s dvojčaty
vůbec přežijeme :-).

M
 ICHAL
KUCHTA
1. U nás se v zásadě nic nezměnilo
krom toho, že člověk místo výletování
či návštěv kamarádů nebo kultury tráví
většinu volného času s dětmi přikovaný
doma. Je to už hodně dlouhé, ale nezbývá, než se obrnit trpělivostí a doufat
v normálnější zítřky.
2. Dopoledne si zaběhám, potom
sauna a welness, odpoledne film a se
soumrakem večeře králů… No, a jakmile
se z tohohle snu probudím, následuje
kolotoč školka, stavba, práce, případně
uspávání. Ale když si člověk zvykne,
je to vlastně relax. A jinak? Bláznivé
pokusy o otužování v sudu a sem tam
večer vínko s manželkou u nyní super
populárních seriálů na HBO či Netflixu.
3. Pro mě home office neexistuje. Pokud bych se dostal covidovi do spárů,
skončí to neplaceným volnem, jinak to
u nás ve fabrice na denní tisk nejde.
V tomto se pro mě tedy nezměnilo
vůbec nic.
4. Těším se, až dostavíme a bude
konečně chvíli klid. A až nebude muset
člověk ob den zjišťovat, co vláda včera
zase zakázala, co zítra zruší, protože to
v náhlém pominutí mysli vymyslela líp,
a ve kterém stupni zrovna štěká PES.
Až budeme moct vyrazit, kam chceme,
a klidně si tam dát i oběd a do obchodu
si „neoblékat“ roušku. Až se na pozitivní „coviďáky“ nebude koukat skrz prsty.
5. Postrádám svobodu, abychom mohli
s rodinou vyrazit za kamarády, aniž
bychom museli zjišťovat, jestli nebyli,
nejsou nebo neplánují být pozitivní,
případně jestli nedávno neztratili čich.
A obava? Snad z lidí, kteří si pořád stěžují, jak je to teď strašné, nespravedlivé
a omezující, ale vzápětí vám řeknou, že
očkovat se tedy rozhodně nenechají.
No, tak pak se tu v tom budeme v sinusoidách plácat dál… n red
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MŠ funguje v plném provozu.

Mateřská škola
Školka i v době přísných protiepidemických opatření funguje bez
omezení provozu. Veškeré prostory
jsou důkladně hygienicky ošetřeny
ozonovým generátorem a dezinfikovány. A pochopitelně jsme museli
zrušit všechny nadstandardní aktivity
(výlety, exkurze, plavání a divadelní
představení). Do našeho kolektivu
přivítáme nové pracovníky – uklízečku a asistenta/tku pedagoga. Ráda
poskytnu bližší informace telefonicky
nebo e-mailem. n
Zdeňka Frantová, ředitelka MŠ

Základní umělecká
škola
Vzhledem k protiepidemickým nařízením pokračujeme v distanční výuce
bez možnosti přítomnosti žáků ve
škole. Všichni učitelé se snaží formou
online vzdělávání plně nahradit
prezenční výuku. Využíváme všechny dostupné komunikační kanály
a technologie tak, abychom vyhověli
možnostem všech žáků.
Čas, kdy jsou budovy a učebny bez
dětí, jsme využili k obnově a modernizaci interiérů a vybavení. V Horoměřicích jsme instalovali nové vestavěné
skříně a tabuli pro výuku hudební
nauky a probíhá zde rekonstrukce
sborovny. V Libčicích jsme vybudovali kabinet pro taneční a literárně-dramatický obor, také obměňujeme
inventář učebny výtvarného oboru

a pořídili jsme nové vestavěné skříně
a regály. Plánujeme nákup nových
židlí s nastavitelnou výškou sezení.
Těšíme se, až se k nám žáci vrátí
a plně využijí všechny novinky a škola
konečně ožije tvůrčí uměleckou atmosférou.
A pevně doufám, že od jara budeme opět pořádat koncerty a vystoupení. O všech akcích a aktuálních
termínech vás budeme s předstihem
informovat. n
Vladimír Kliment, ředitel ZUŠ

Základní škola –
jednání Školské rady
První jednání Školské rady (ŠR)
v novém složení proběhlo v pondělí
11. ledna 2021 a s ohledem na
vládní opatření se uskutečnilo online.
Setkání všech členů spolu s pověřeným ředitelem školy PhDr. Františkem
Bahenským se neslo v konstruktivním
duchu. Pan ředitel odpověděl na dotazy směřované na aktuální personální
obsazení, seznámil nás s plánovanými investicemi zřizovatele v letošním roce a informoval o zdárném
průběhu online výuky. Noví zástupci
z řad rodičů předali několik podnětů
k projednání. Veškeré podrobnosti
můžete najít na webu skola.libcice.cz/
skolska-rada.Těším se na další setkání plánované na únor, kde se budeme
primárně zabývat výsledkem inspekčního šetření z prosince 2019. n
Olga Mračková, členka ŠR za zřizovatele

www.libcice.cz
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Máme velké plány a připravujeme tábory

Masopust
letos nebude
FOTO: MARTIN POLÁK

S

Výstavu můžete zhlédnout po domluvě na arto@arto.to.

VÝSTAVA POKRAČUJE
FOTO: ROMAN KOTLÍN

novým rokem přišla nová naděje,
že se naše pravidelná i nepravidelná činnost bude moci opět
pomalu rozjíždět. Navazujeme na naše
předchozí virtuální akce (podzimní
triatlon a vánoční virtuální výzvu) a pro
děti jsme připravili Zimní virtuální hry.
Skládají se z 10 disciplín, děti je mohou
plnit samy, s rodiči, s kamarády. Na splnění mají čas až do března. V termínu
6.–14. 3. 2021 by měl proběhnout jarní
dětský tábor ve Sklenařicích. Stále na jeho
přípravách pracujeme a pevně věříme, že
se jej podaří uskutečnit. Děti čeká sjezdové lyžování, běžky, biatlon, snowboarding, ale také hry, výlet do zoo či na bowling. Stále máme volná místa a přihlásit se
může kdokoli, kdo má zájem.
Spustili jsme přihlašování na letní
tábory. První nás čeká v červnu již
tradiční LDT v Chorvatsku pro děti ve
věku 9–15 let. Na červenec připravujeme
chatový tábor v Jizerských horách pro
děti ve věku 5–10 let a vodácký tábor

Jarní dětský tábor Sklenařice 2020

pro děti ve věku 8–15 let. Na srpen připravujeme Survival LDT pro kluky 8–14
let, stanový LDT v Kostelci u Heřmanova Městce pro děti 7–13 let a poslední
týden v srpnu proběhne příměstský
sportovní LDT v Libčicích pro děti 8–14
let. Veškeré informace o připravovaných
táborech, zimních virtuálních hrách

V

Uhelném mlýně, arto.to galerii
současného umění, je od podzimu výstava pražské malířky Michaely Petrů – Neboj Karlín. Vzhledem
ke složitým okolnostem se tento projekt
pochopitelně potýká s omezováním
návštěvnosti a je to velká škoda, protože nabízí v nelehkých časech veselou
a vtipnou zprávu o dnešním světě, jakýsi
psychologický exkurz do ulic města.
Všem, kdo by si v této složité a psychicky
náročné době chtěli trochu odpočinout,
nabízíme kulturní relax v barevném panoptiku obrazů komentujících s reflexí,
nadsázkou a humorem dnešní proměnu
Karlína, na přelomu století špinavé a sešlé městské části, brownfieldu uprostřed

a našich dalších aktivitách naleznete na
našem webu lagunino.cz
Závěrem bychom rádi poděkovali
městu Libčice nad Vltavou za finanční
dotaci na naši činnost, kterou jsme
obdrželi v roce 2020. n
Roman Kotlín, vedení spolku

KLUB SENIORŮ

Podívali jsme se na hrad
Švihov a zámek Chudenice
moc líbil, za to jsem ráda. Doufám, že již
brzy se budeme moci sejít v restauraci
na koupališti, abychom naplánovali naše
výlety pro rok letošní a domluvili se na
jejich termínech. Ráda bych poděkovala vedení města za finanční podporu,
kterou využíváme na dopravu.
Přeji všem lidem pevné zdraví a těším se na brzké setkání. n
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Evžen Novák,
organizátor

Andrea Hoffman Nečasová, organizátorka

Výstavní projekt se koná ve spolupráci
s GASK, Galerií Středočeského kraje a za
podpory Středočeského kraje, Ministerstva kultury a Státního fondu kultury
a rovněž města Libčice nad Vltavou.

Neseďte doma
a cvičte

Jana Janovská, vedoucí výletu

DOVĚTEK: Neuskutečněné výlety budou přesunuty do roku 2021, snad bude situace příznivější. Zájezdů se může zúčastnit kdokoli, tak neváhejte a vypravte se s našimi aktivními
seniory poznat tato místa: Žatec, Louny, Zámek Brandýs nad Labem, Panenské Břežany,
klášter Želiv, Pelhřimov, Svijany, zámek Humprecht, skanzen Kouřim, Zámek Vlašim a další zajímavá místa. Hlavní organizátorce, paní Janovské, patří velké ocenění a poděkování.
Navrhuje, kam se pojede, jaký bude program, domlouvá obědy v restauraci, zajišťuje nákup
vstupenek a dopravu.

města, kterou spláchly povodně v roce
2002 a urychlily proměnu její funkce,
typickou pro doznívání průmyslové éry
20. století. Prostory galerie čistíme
ozonovačem a bez roušek sem nikoho
nepustíme. Rozestupy zaručeny. Kdybyste to chtěli v únoru zkusit, objednejte
se e-mailem arto@arto.to, vstupenky lze
zakoupit i přes goout.cz. Buďme zdrávi
a veselí! n

P. S. Mimochodem, „masek“ si
i tak užíváme víc než dost.

SPORT

FOTO: ARCHIV

C

estovatelé Klubu seniorů se i přes
velmi náročnou situaci v loňském
roce vypravili na výlet. Na tento
rok jsme si naplánovali deset výletů od
jihu Čech až po sever. Ale vzhledem
k okolnostem, které nás celý rok provázely, se nakonec podařilo zrealizovat
pouze výlet na hrad Švihov a zámek
Chudenice, který proběhl 4. září. Viděli jsme mnoho zajímavého z historie
a sluníčko nám svítilo. Výlet se všem

Psychologický exkurz
do ulic Karlína

V

ážení a milí příznivci masopustního veselí v Libčicích,
s ohledem na vývoj epidemiologické situace v naší republice jsme
se po dohodě s TJ SOKOL a hlavním
sponzorem akce, městem Libčice nad
Vltavou, rozhodli zrušit 15. ročník
Libčického masopustu původně plánovaného na sobotu 13. února 2021.
Podobně jako o rok odložené olympijské hry v Tokiu se tedy 15. ročník
našeho masopustu uskuteční až v roce
2022. Děkuji za pochopení a stálou
přízeň a budu se těšit za rok. n

Během výletu na hrad Švihov
se počasí vydařilo.

Zavřená fitka, sauny a bazény, zrušení tréninků
je smutná skutečnost dneška. Ale ti aktivní se
nevzdávají a trénují, třeba na dvorku. „On-line
cvičení se stalo velmi populární,“ dodává osobní
trenérka Veronika Jandová. Cvičit se dá kdekoli
i v zimě a Verča a Lukáš jsou dobrým příkladem.
Individuální trénink má nespornou výhodu
v tom, že je přizpůsobený na míru a vaše cvičení bude maximálně efektivní. A pozor, cvičit se
dá v každém věku, tak jděte do toho! n red

AFK Libčice

s politováním oznamuje,
že kvůli přetrvávající
epidemiologické situaci
se ruší letošní ročník tradičního
Sportovního plesu i Dětského
karnevalu v kulturním domě.
Pevně věříme, že se další ročníky
uskuteční a navážeme na naši
mnohaletou tradici. n
Vedení klubu

www.libcice.cz
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VOLNÝ ČAS

ODPADY 13

NAŠE OKOLÍ

ZÁSADY LIKVIDACE

Okénko k sousedům

Umíme je správně třídit?

PODÍVAT SE JAK TO DĚLAJÍ JINÍ
BÝVÁ ČASTO POUČNÉ A UŽITEČNÉ.
ZDE JE NĚKOLIK INSPIRATICNÍCH
PŘÍKLADŮ Z NAŠEHO NEJBLIŽŠÍHO
OKOLÍ, Z OBCÍ, KTERÉ SE VELIKOSTÍ
PŘÍLIŠ NELIŠÍ OD TÉ NAŠÍ.

ODPADY JSOU SOUČÁSTÍ
NAŠÍ EXISTENCE DOSLOVA
NA KAŽDÉM KROKU.
VŠE, CO ČLOVĚK VYROBIL,
SE DŘÍVE, NEBO POZDĚJI
STANE ODPADEM.

M

Nádraží v Nelahozevsi se proměnilo
na Informační centrum a kavárnu.

vešlo. S majitelem, kterým nejspíš je
Správa železniční dopravní cesty by se
jistě dalo jednat.
U našich nejbližších sousedů,
v Dolanech, udělali před časem stezku,
která spojuje místa hodná turistické
pozornosti. Začíná na známé Kocandě
a končí u Kulkovy tůně. Zhruba desítka
panelů lemuje několikakilometrovou,
pohodlnou procházku. Radnice také
vydala vkusného průvodce, který
vytvořila zdejší studentka – výtvarnice.
Inspirace pro Libčice? Podobná stezka?
Jistě. Hašlerova vila, elektrárna u jezu,
jeden z nejstarších vltavských přívozů,
údajný Liběhrad, Bílkova socha na
hřbitově, Kotelna, Uhelný mlýn, kaplička v Letkách a jistě jsem na spoustu
míst zapomněl. A jak by sem skvěle
zapadlo Muzeum medu...
Na závěr: Když se propadla silnice
mezi Úholičkami a Přílepy cyklisté
a pěšáci se radovali. Touto nehodou tu

vznikla pěší zóna a příjemná cyklistická
spojnice. Také tu, pod novou výstavbou,
vyrostla opěrná betonová zeď. Jak je
pravidlem byla ihned pomalována nevkusnými malůvkami. Nevím kdo měl
ten skvělý nápad, vytvořit na ní výtvarnou galerii, která lahodí oku, a navíc je
velmi vtipná. Jistě by se v Libčicích našla
místa, jimž by to také slušelo. n

N
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Dolanská stezka plná zajímavostí

Obaly vhazujte do kontejnerů složené, sešlapané anebo i svázané tak,
aby zabraly co nejméně místa.

JAK LIKVIDOVAT ODPADY A KAM S NIMI:

Petr Schönfeld

Ideální místo pro výtvarnou galerii

INZERCE

Kde by takové muzeum mohlo být?
Třeba na nádraží. Tak jako to udělali
v Nelahozevsi. Zdejší zastávka se proměnila v Informační centrum a malou
kavárnu, kde je příjemné posedět.
Libčické nádraží je podle mne nevyužité a Informační centrum město nemá.
Kde jinde než na nádraží? Muzeum
i nějaké občerstvení by se sem jistě

Vyprahlý turista ocení řízné občerstvení.

ezáleží na tom, za jak dlouho,
ptejme se, jestli naše chování
zatěžuje životní prostředí a plýtvá
zdroji surovin. Správná likvidace odpadků začíná doma. Víme, jak na to?
Likvidace má svá jasná pravidla a čas od
času není na škodu si je připomenout.
Velmi totiž záleží na tom, co se s naším
odpadem stane. Umožníme jeho další
zpracování (recyklaci)? Pokud se odpady
nevytřídí už při svém vzniku, jejich recyklace není možná. n red

FOTA: PETR SCHÖNFELD

áslovické muzeum másla
funguje už delší čas a vůbec
vesnice vzkvétá. Svědčí o tom
například útulné náměstí s příjemnou
obecní hospodou. Kdykoliv jedu (na
kole) přes Máslovice, připomenu si jak
by Libčicím slušelo Muzeum medu.
Dol u Libčic je Mekkou včelařů a je
škoda toho nevyužít.

»■
 ■ ALOBAL Kontejner na kovové
obaly nebo sběrné místo
» AKUMULÁTORY Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně)
» ■ AKVÁRIA Kontejner na barevné sklo
» AUTOBATERIE Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně)
» AUTOVRAK Prostřednictvím
autorizovaných likvidátorů
» AUTOSKLO Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
» AZBEST Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně)
» ■ BAKELIT Směsný odpad
» ■■ BALICÍ PAPÍR  Klasický balicí
papír do kontejneru na papír.
Povoskovaný nebo znečištěný
do směsného odpadu
» BARVY Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně). Pečlivě
uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
» BATERIE Sběrné boxy – například
sběrné místo při vstupu do budovy úřadu
» BIOODPAD Cokoli, co je biologického
původu a je možné kompostovat –
individuální hnědé nádoby, nebo červené
kontejnery rozmístěné po městě

»■
 BLISTRY (BOL) Od léků, bonbonů
(plast slepený s hliníkem) směsný odpad
» ■ BRÝLE Sbírají vybrané charitativní
organizace a dodávají do chudších
částí světa nebo směsný odpad
» ■ CD Žlutý kontejner na plasty
» ■ CELOFÁN Směsný odpad
» ■ CEMENT Skládka
(likvidace na vlastní náklady)
» ■ ČASOPISY TIŠTĚNÉ
NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU
Směsný odpad. Nepálit v kamnech!
» ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY
Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně)
» ■■■ DEODORANTY
Plastové obaly do žlutého kontejneru
na plasty. Skleněné obaly do zeleného
kontejneru na sklo. Aerosolové
(pod tlakem) směsný odpad
» ■ DLAŽDICE A DLAŽBA
Kóje na suť u sběrného místa
» ■ DRÁTĚNÉ SKLO Velkoobjemový
kontejner na určených stanovištích
» DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA
Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích

■ sklo ■ papír ■ plast ■ nápojové kartony ■ kovové obaly ■ směsný odpad ■ sběrné místo



» ■ DRÁTY Sběrné místo.
Kabely a různé propojky možno
do kontejneru na elektroodpad
» ■ DURAL Sběrné místo
» ■ ELEKTROSPOTŘEBIČE
Sběrné místo.
» ETERNIT Může obsahovat azbest.
Zacházet opatrně. Nebezpečný
odpad – svozové auto 3x ročně
»■
 FILMOVÝ MATERIÁL Je možno
odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách nebo směsný odpad.
»■
 ■ FOTOGRAFIE
Směsný odpad. Staré, bez lesklého
povrchu do kontejneru na papír.
» ■ GRAMODESKY / VINYL Směsný
odpad. Obaly do kontejneru na papír
» ■ GUMA Směsný odpad
» ■ HALOGENOVÁ SVÍTIDLA
Kontejnery na svítidla (Ekolamp)
nebo sběrné místo
» ■ HLINÍK Kontejner na kovové obaly,
popřípadě se někdy sbírá ve školách
» ■ HOBRA Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
»■
 HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad
www.libcice.cz
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»■
 ■ HRNCE, KASTROLY A PÁNVE
Kontejnery na kovové obaly,
směsný odpad
» ■ CHROMOVANÉ
A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY
Sběrné místo nebo velkoobjemový
kontejner na určených stanovištích
» CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně)
» ■ IGELIT Žlutý kontejner na plast
» INFEKČNÍ ODPAD Specializované
firmy. Infekční odpad z domácností
pečlivě zabalit a odevzdat
ve zdravotnickém zařízení
(ideálně po předchozí domluvě)
» ■ JUTA Směsný odpad
» KABELY Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
» ■ KABELKY A TAŠKY
Kontejner na použitý textil (pouze
v dobrém stavu) jinak směsný odpad
» ■ KAMENINA Směsný odpad
» ■ KELÍMKY OD JOGURTŮ apod.
Žlutý kontejner na plasty
» ■■ KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ
(povoskované) Směsný odpad.
PLASTOVÉ Žlutý kontejner na plasty.
» ■■ KERAMIKA, KERAMICKÉ
DLAŽDICE Skládka
(likvidace na vlastní náklady)
» ■ KLÍČE
Kontejner na drobný kovový odpad
» ■■ KNIHY Modrý kontejner na papír.
Nepapírové přebaly do směsného odpadu
» KOBERCE Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
» ■ KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad
» ■■■ KOSMETIKA Zbytky nechat
v nádobách a zbytečně nevypouštět
do kanalizace. Dle obalu do plastu
nebo skla. Tlakové kovové nádoby
směsný odpad
» ■ KRABIČKY OD CIGARET
Směsný odpad
» ■■ KRÉMY V obalech dle materiálu.
Plastové do plastu, skleněné do skla
» ■ KŘÍDOVÝ PAPÍR
Směsný odpad. Například luxusní
časopisy tištěné na křídovém papíře
» ■ KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY
Kontejner na textil pouze použitelné,
jinak směsný odpad
»■
 KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Pokud nejsou
z PVC tak kontejner na plast. Stejně tak
truhlíky apod. Nejprve zbavit obsahu
» ■ LEDNICE A MRAZÁKY Sběrné
místo nebo zpětný odběr u prodejce

ODPADY 15
» LÉKY A LÉČIVA Výhradně do lékáren
» ■ LEPENKA PAPÍROVÁ
Modrý kontejner na papír
» LEPIDLA Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně)
» LINOLEUM Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
» MATRACE Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
» ■ MIKROTEN Žlutý kontejner na plast
» ■ MÍČE Směsný odpad
»M
 OBILNÍ TELEFON Sběrné místo
nebo zpětný odběr u prodejce
» ■ MONITORY Sběrné místo
nebo zpětný odběr u prodejce
» NÁBYTEK Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
» ■ NÁPOJOVÉ KARTONY
(TERTRAPAK) Pouze čisté
a vypláchnuté do kontejneru na
tetrapak. Plastová víčka do plastu
»■
 ■ NEREZ
Sběrné místo, menší předměty
kontejnery na drobný kovový odpad
» ■ NOVODUR
Směsný odpad nebo velkoobjemový
kontejner na určených stanovištích
» ■ NOVOPLAST
Směsný odpad nebo velkoobjemový
kontejner na určených stanovištích
» ■ OBÁLKY
Obyčejné i bublinkové do kontejneru na
papír. Netřeba z nich nic odstraňovat
» ■ OBUV
Kontejner na použitý textil, pouze
použitelnou obuv, jinak směsný odpad
»O
 LEJE MOTOROVÉ Nebezpečný
odpad (svozové auto 3x ročně)
»■
 OCEL Sběrné místo nebo výkup /
sběr druhotných surovin
»■
 PAPÍR Modrý kontejner, výkup /
sběr druhotných surovin
» ■
 PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY
Směsný odpad
» ■
 PILINY
V malém množství lze čisté piliny
kompostovat nebo dát do kontejnerů
na bioodpad jinak směsný odpad
»■
 PLAST Žlutý kontejner na plast
»■
 ■■ PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC
Modrý kontejner na papír,
směsný odpad
» ■ PLECHOVKY (alu)
Kontejner na kovové obaly
»■
 PLENY JEDNORÁZOVÉ Zabalit
do igelitu – směsný odpad. Nepálit!
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» PLEXISKLO Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
» ■ PNEUMATIKY V rámci zpětného
odběru v pneuservisech, sběrné místo
» ■ POČÍTAČE A POČÍTAČKY
Sběrné místo
» ■■ POHLEDNICE Směsný odpad.
Staré pohlednice bez lesklé fotografie
možno do kontejneru na papír
» ■ POLYSTYREN Žlutý kontejner na
plast nebo velkoobjemový kontejner na
určených stanovištích
» ■■ POLYURETAN Směsný odpad
» ■ PORCELÁN Směsný odpad
» ■ POZINKOVANÝ PLECH
Sběrné místo nebo výkup / sběr
druhotných surovin
» PVC Velkoobjemový kontejner
na určených stanovištích
» REPELENTY
Nevylévat do kuchyňského odpadu
ani WC! Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně)
» ■ ROUŠKY Směsný odpad,
v případě nákazy zabalit do 2 vrstev
mikrotenového sáčku.
» ŘEDIDLA Nebezpečný odpad (svozové
auto 3x ročně). Nádoby dobře uzavřít!
» ■ SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ
Směsný odpad
» ■ SÁDROKARTON Velkoobjemový
kontejner na určených stanovištích
» ■ SAMOLEPKY (i podklad samolepky)
Směsný odpad
» ■ SILIKONY Směsný odpad
» ■ SILON Směsný odpad
» SKELNÁ VATA
Velkoobjemový kontejner na určených
stanovištích nebo skládka
(likvidace na vlastní náklady)
» ■ SKLENICE Kontejner na sklo. Pozor!
Varné sklo do směsného odpadu
» ■ SKLO Kontejner na směsné sklo.
Pozor, ne všechno sklo je možné
vhazovat do tohoto kontejneru
» ■ STELIVO PO DOMÁCÍCH
MAZLÍČCÍCH
Zabalit do plastu, směsný odpad
» ■ SUŤ
Skládka (likvidace na vlastní náklady)
» ■ ŠANONY
Papírové do kontejneru na papír. Není
třeba odstraňovat kovové součásti
» ■ TAMPONY Směsný odpad
» ■ TAPETY Směsný odpad
» ■ TEFLON Směsný odpad

» ■ TELEVIZORY Sběrné místo,
nebo zpětný odběr u prodejce
» TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne
všechny lékárny teploměry odebírají,
nutno se informovat předem. Se
rtuťovými teploměry zacházet opatrně!
» TÉROVÝ PAPÍR Nebezpečný odpad
(svozové auto 3x ročně)
» ■ TEXTIL Kontejner na textil pouze
použitelný, zašpiněný a poškozený
textil do směsného odpadu
» TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN
Zpětný odběr u prodejce
» TRÁVA POSEKANÁ
Kompost, bioplynová stanice,
individuální hnědé nádoby na bioodpad
nebo červené kontejnery
» ■■ TUBY OD ZUBNÍCH PAST,
KRÉMŮ, apod. Pouze zcela prázdné žlutý
kontejner na plast, jinak směsný odpad
» TUKY Z KUCHYNĚ Kontejner na jedlé
oleje pečlivé uzavřené do PET lahve
»■
 ■ UMAKART Směsný odpad nebo
skládka (likvidace na vlastní náklady)
» ■ ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY Vždy do
sběrných boxů nebo na sběrné místo
» ■ VARNÉ SKLO Směsný odpad
» ■ VATA Směsný odpad
» ■ VÍČKA OD PET LAHVÍ
Nechat na lahvích a společně do
kontejneru na plast
» ■ VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ,
apod. Kontejner na kovové obaly
» ■ VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod.
Žlutý kontejner na plast
» ■ VIDEOKAZETY
Směsný odpad. Papírové přebaly
do modrého kontejneru na papír
» ■ VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad.
Stejně tak kelímky na nápoje (nejedná
se o vosk, ale o plastovou izolaci)
» ZÁCLONY A ZÁVĚSY
Kontejner na textil
» ■ ŽÁROVKY OBYČEJNÉ
Směsný odpad nebo sběrné místo
» ■ ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY
Sběrné kontejnery Ekolampu – sběrné
místo
» ZEMINA Zeminu z květináčů je
možné vysypat někde v přírodě. Větší
množství pak specializovaná firma
» ■ ZRCADLA Směsný odpad
» ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná
likvidace!  
» ■ ŽELEZO Sběrné místo nebo výkup /
sběr druhotných surovin

■ sklo ■ papír ■ plast ■ nápojové kartony ■ kovové obaly ■ směsný odpad ■ sběrné místo



KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD:
nS
 ídliště

Pod Saharou 715
(u kotelny)
– PLAST, PAPÍR, SKLO, TETRAPAK,
JEDLÉ OLEJE

nS
 ídliště

Pod Saharou 705
– PLAST, PAPÍR, SKLO, TETRAPAK,
KOVOVÉ OBALY, TEXTIL

nK
 e

Studánkám – PLAST, PAPÍR,
SKLO, TETRAPAK, KOVOVÉ OBALY

nH
 ašlerova

– PLAST, PAPÍR, SKLO,
TETRAPAK, KOVOVÉ OBALY, JEDLÉ
OLEJE

nL
 esní

– PLAST, PAPÍR, SKLO,
TETRAPAK, KOVOVÉ OBALY

nL
 etecká

nU


nT
 ržní

nV


/ K přívozu
– PLAST, PAPÍR, SKLO, TETRAPAK
– PLAST, PAPÍR, SKLO, TETRAPAK,
KOVOVÉ OBALY, JEDLÉ OLEJE

NÁDOBY NA POUŽITÉ
JEDLÉ OLEJE:
nU
 lice

Družstevní za kulturním
domem u sběrného místa
nS
 ídliště Pod Saharou
(Stará Sahara)
nH
 ašlerova
nT
 ržní
Použité jedlé oleje odevzdávejte slité
v bezpečně uzavřených PET lahvích. Do
určené nádoby je odkládejte tak, aby se
lahev neporušila a její obsah nevytekl.

NÁDOBY
NA DROBNÉ KOVY:
nD
 ružstevní

435
nS
 ídliště Pod Saharou 705
nK
 e Studánkám
nL
 esní
nH
 ašlerova
nT
 ržní
Zde odkládejte čisté plechovky
od potravin a nápojů, kovová víčka
z lahví a sklenic. Nepatří sem nádobí,
kovové nářadí, drobné elektrospotřebiče a ostatní kovový odpad.

KONTEJNER NA TEXTIL:
nS
 ídliště

Pod Saharou 705
Černé hory
Do sběrné nádoby na textil je nutné
vkládat pouze textil, který musí být
vypraný, složený, zabalený do igelitových tašek či pytlů a zavázaný (ideálně
přelepený izolepou). Do kontejnerů na
textil nepatří žádné jiné suroviny než
textil v předepsaném obalu. Prosíme
občany, aby tuto zásadu dodržovali.
nU


Černé hory – PLAST, PAPÍR,
SKLO, TETRAPAK, TEXTIL
Letkách u hasičárny – PLAST,
PAPÍR, SKLO, TETRAPAK

SBĚRNÉ MÍSTO V LIBČICÍCH

ČERVENÉ KONTEJNERY
NA BIOODPAD:
nL
 esní
nP
 od

Kameníčkem
nK
 řižovatka ulice Hřbitovní /
Za kovárnou
nK
 řižovatka ulice Bratrská /
náměstí Svobody
nU
 krytu
nL
 etecké náměstí
Vyváží se v době vegetační sezony vždy
každé pondělí a pátek a umísťují se podle
klimatických podmínek obvykle v březnu
nebo v dubnu. Do těchto kontejnerů nepatří dřevo (trámy, fošny, prkna, palubky)
hnůj, beton, stavební suť, odpad v igelitových pytlích, železo, nádoby s oleji apod.

SBĚRNÉ MÍSTO
nD
 ružstevní

za kulturním domem
vedle domu čp. 435.
Zde se mohou odkládat světelné
zdroje, použité pneumatiky osobních
automobilů bez disků, drobné elektro (mikrovlnné trouby, televizory,
rychlovarné konvice), lednice, mrazáky,
myčky, el. kamna, el. trouby apod.
NA SBĚRNÉ MÍSTO NEPATŘÍ plynové spotřebiče, nábytek, koberce,
nebezpečné odpady, vybavení domácnosti, sklo, stavební suť apod.
Najdete zde také nádobu na světelné
zdroje (LED světelné zdroje, kompaktní
zářivky) a odkládejte je tak, aby nedošlo k jejich rozbití, vždy bez papírových
či plastových obalů.
Do nádoby nepatří klasické žárovky,
rtuťové a zářivkové trubice, halogenové světelné zdroje, sodíkové výbojky,
bateriové články apod.
www.libcice.cz

Kalendář svozu odpadů 2021
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY BUDOU
PŘISTAVENY
V DOBĚ 8.00–12.00 HODIN
NA STANOVIŠTÍCH:
nU
 lice Ke Studánkám,
nP
 od Saharou u čp. 705,
nK
 ralupská
nT
 ržní / Nerudova,
nL
 etecké náměstí

13. 3.
7. 8.

10. 4.
11. 9.

15. 5. 12. 6.
9. 10. 13. 11.

Co do velkoobjemových
kontejnerů patří?
ROZNODNĚ ANO:

Například koberce a linolea (svázané v rolích),
rozebraný nábytek, dřevo (prkna, trámky,
palubky, plovoucí podlahy (svázané do balíků),
polštáře, peřiny, deky apod.

ROZNODNĚ NE:

Nebezpečný odpad – oleje, maziva, léky,
barvy, ředidla, louhy, kyseliny, rtuť, laky, nová
nebo neupotřebená léčiva, asfalt, střešní
lepenky, šablony, zbytky pohonných hmot, uhlí,
mour, azbest nebo osinek, sklo, PET lahve,
papír, tetrapak, stavební suť, písek, cement,
vápno, beton a již připravené stavební směsi,
zemina a bioodpad – tráva, větve, listí, květiny,
střešní krytiny pálené, betonové, kovové, odpad
z kovů – železo, ocel, litina, ocelolitina, odpad
z barevných kovů, pneumatiky, duše, disky,
odpad elektro – lednice, mrazáky, pračky, myčky,
sušičky, PC a monitory, tiskárny, skenery, kabely,
dráty, kabely.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

16. 3.

22. 4. 12. 10.

Jedná se například o barvy, lepidla, rozpouštědla,
automobilové oleje a hydraulické oleje, kyseliny, léky
a domácí chemikálie, baterie, zářivky, obaly znečištěné
nebezpečnými látkami, neupotřebená cytostatika. Nepatří
sem zdroje LED osvětlení a kompaktní zářivky.
V domácnosti poznáme nebezpečný obsah výrobků pomocí
výstražných grafických symbolů:

Vozidlo se bude ve dnech svozu
pohybovat na uvedených místech
v následujících časech:
n1
 6.00–16.40 hod.
Letky – pod křižovatkou ul. Letecká s ul. K Přívozu
n1
 6.45–17.30 hod.
Libčice – spodní část – náměstí Svobody
n1
 7.35–18.00 hod.
Chýnov – sídliště Pod Saharou,
parkoviště u domu čp. 685–687 (Stará Sahara)

HNĚDÉ NÁDOBY NA BIOODPAD
BUDOU VYVEZENY:

15. 3. 29. 3.
24. 5. 7. 6.
19. 7. 2. 8.
27. 9. 11. 10.

12. 4. 26. 4. 10. 5.
svátek
21. 6. 5. 7. státní
svoz probíhá
16. 8. 30. 8. 13. 9.
25. 10. 8. 11. 22. 11.

Jedná se vždy o pondělí v lichých týdnech.

NEVÍTE SI RADY KAM S ODPADEM?
Kontaktujte nás na e-mailu: sprava.majetku@libcice.cz.

