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aktuálně
MĚSTSKÝ ÚŘAD

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Úřední hodiny pro veřejnost:
n p
 ondělí
7.30–12 a 12.30–17 hodin
n s
 tředa
7.30–12 a 12.30–18 hodin
Své požadavky můžete vyřídit
i bezkontaktně, rádi vám odpovíme
e-mailem, případně telefonicky.

Knihovna je z důvodu opatření
proti šíření covidu-19 uzavřena.
Knihy můžete vracet do označeného
boxu před knihovnou, vždy v době
provozu úřadu. Pro výběr knih
využijte online katalog.

POMÁHÁME OBČANŮM

Město nabízí dovoz léků, běžných
potravin nebo dezinfekce.
V naléhavých případech volejte
233 101 654
nebo 724 181 721.

POPLATKY

Termín splatnosti povinných plateb
občanů je prodloužen do konce
května. Preferujeme bezhotovostní
platbu, děkujeme.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

OČKOVÁNÍ
U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

PEDAGOG/ŽKA PRO 2. STUPEŇ
PŘEDNOSTNĚ S APROBACÍ AJ

Praktický lékař MUDr. Josef Blecha
žádá své pacienty ve věkové kategorii 70+, kteří mají zájem o očkování v jeho ordinaci (a nejsou již
zaregistrováni v očkovacím centru),
ať projeví svůj zájem telefonicky,
e-mailem nebo osobně.

Základní škola Libčice nad Vltavou
hledá nové pracovníky na částečný
i plný pracovní úvazek. Nabízíme
byt, odpovídající platové ohodnocení, benefity a osobní rozvoj.
E: bahensky@skola.libcice.cz

Vaše

Úřad ve stínu koronaviru
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Termíny svozu
bioodpadu
PONDĚLÍ 12. 4., 26. 4., 10. 5.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v lichý týden.
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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

Žiji dle mínění přátel dost hektickým
stylem života. Kromě toho, že pracuji,
mluvím denně s mnoha lidmi. Čtu
noviny, dívám se na televizní zprávy,
sleduji zprávy internetových zpravodajství včetně sociálních sítí, chodí mi informace na Messenger, prohlížím fotky
na WhatsAppu a Viberu. Účastním se
telekonferencí přes Skype na nejrůznější témata. Žiji totiž v 21. století. Ano,
dožil jsem se doby, o které psali autoři
sci-fi románů v mém mládí. Ptám se:
Je to štěstí, či neštěstí? Anebo: Jsme
šťastnější? Anebo: Je náš život snazší?
Zkrátka je to k zamyšlení. V mém
dětství se občas budoucnost spojovala
s pojmem „žluté nebezpečí“. Nikdo ale
přesně nevěděl, jak takové nebezpečí
z Číny bude vypadat. Jen se vědělo,
že jednou v daleké budoucnosti cosi
z Číny přijde. Bohužel se čínská hrozba
stala realitou v podobě viru o velikosti
30 miliontin metru, který během krátké
doby paralyzoval celou společnost.
Tak jako všude jinde musí i náš
úřad fungovat. Prodělali jsme karanténu a někteří zaměstnanci covidem
onemocněli. Úřad, státní správa
i samospráva běží v režimu vládních
opatření. Jednání rady a zastupitelstva
a komise rady města probíhají. Tvorba
územního plánu je v běhu, čeká nás
společné a veřejné projednání. Stejně
tak probíhá architektonická soutěž
na novou podobu náměstí a městský
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Pavel Bartoš, starosta
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dům. Ohledně sportovní haly sděluji,
že aktuálně probíhají jednání s TJ Sokol, řeší se smlouvy o převodu majetku
a budoucí spolupráci. Rád bych poděkoval naší pečovatelské službě, vedení
ZŠ, MŠ, ZUŠ včetně zaměstnanců
a pedagogů za pracovní nasazení
v této složité době. I když si někteří
lidé tu a tam stěžují na nepohodu,
věřte že bude lépe. Dobrou zprávou je,
že probíhá očkování proti viru CV19,
a to jak u praktických lékařů, tak v očkovacích centrech. Přeji vám hodně sil
a zdraví. n

Vychází 12x ročně

Výkonná redaktorka:
Mgr. Kateřina Hrachovcová,
e-mail: libcicke.noviny@libcice.cz
Redakční rada: Mgr. Jaroslav Richter,
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

Dubnové číslo vyšlo 31. března 2021

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 19. 4. 2021,
pro příjem inzerce do 12. 4. 2021

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: redakce
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RADA MĚSTA 3. 3.
n Určuje termíny jednání pro následující období, a to 24. 3. a 7. 4. 2021.

Doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku města v katastru Letky
o výměře 133 m2 za 100 korun/m2.
n

Souhlasí s rozdělením městských
dotací v celkové částce 647 167 korun.

Souhlasí s přidělením bezbariérového bytu Kolonie za standardních
podmínek ubytovací smlouvy na šest
měsíců.
n

Souhlasí s úpravou programu 16. jednání ZM. Jednání proběhne v sokolovně, prostory budu připraveny v souladu
s protiepidemiologickými opatřeními.
n

n

n Souhlasí s bezplatným poskytnutím prostor spolku Centrum Malina.
Energie a drobné opravy hradí uživatel.
Ukončení užívání bude oznámeno tři
měsíce předem.
n Souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemcích města v katastru Letky v délce
37 m společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
za cenu 100 korun běžný metr.

Místostarosta informoval o průběhu
spolupráce s ČVUT. Nyní se rozhoduje
o náhradním umístění s ohledem na
stanovisko státního podniku Povodí
Vltavy. RM to bere na vědomí a požaduje průběžnou informaci.
n

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 17. 3.
n Souhlasí s přijetím dotace na výkon
pečovatelské služby v roce 2021 ve výši
994 tisíc korun.

SČÍTÁNÍ 2021

S

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému
okamžiku trvalý pobyt nebo přechod-

n Bere na vědomí zprávu finančního výboru a schvaluje plán práce na rok 2021.
n Schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021
města Libčice nad Vltavou s celkovými
výdaji i příjmy ve výši 113 272 300 korun
včetně zapojení zůstatku roku 2020. Hlasování o investicích proběhlo jednotlivě.

Schvaluje rozpočtový výhled města
na roky 2022 a 2023.
n

n Bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru. n red

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

SOUTĚŽ

Bezpečně, online, raz dva
čítání 2021 začalo o půlnoci
z 26. na 27. 3. 2021. Do 11. května má každý možnost sečíst se
online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má
zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit
a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři, avšak
z důvodu epidemie nebudou pomáhat
s vyplňováním formulářů. Vyplněné
formuláře v předtištěné obálce je možné vložit do poštovní schránky nebo
odevzdat na pobočce České pošty
Roztoky u Prahy. Odeslání je zdarma.
V případě potřeby se můžete obrátit na
infolinku 840 30 40 50.

Bere na vědomí čerpání rozpočtu
města 2020 s celkovými výdaji
43 955 574,50 korun a celkovými
příjmy 108 436 644,93 korun včetně
zapojení zůstatku roku 2019.
n

ný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu,
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za
osoby mladší 18 let, osoby omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR
v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Sčítání podléhá každá fyzická
osoba, každý dům (i neobydlený)
a každý byt (i neobydlený) a je vaší
povinností poskytnout zákonem
požadované údaje. n red
Podrobné
informace
najdete na
www.scitani.cz
nebo si naskenujte
QR kód.
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Vítězové soutěže
Rozkvetlé Libčice

N

a podzim roku 2020 hodnoticí
komise na základě zaslaných fotografií vybrala ve dvou kategoriích vítěze soutěže Rozkvetlé Libčice.
V kategorii nejkrásnější rozkvetlá okna,
balkony a lodžie obsadili místo:

1. Zummer Martin, Dělnická 422
2. Ponáhlová Lenka, Dělnická 872/5
3. Neuděleno

V kategorii nejkrásnější úprava předzahrádek, okolí domů nebo vstupních
prostor do objektů obsadili místo:

1. Šindelářová Juliana, Zahradní 331
2. Mojžíšovi, Pavel, Eliška a Lada,
Holubická 278
3. Hess Jiří, Fugnerova 187

Vítězové obdrželi finanční odměnu
ve výši tři, dva a tisíc korun podle
umístění. Vážíme si zapojení občanů
města do soutěže a těšíme se na další
ročník. n
Jaromír Šantrůček,
předseda komise životního prostředí
Pavel Bartoš, starosta

INVESTICE

Nová družina pro naše děti
KOALICE PROSAZUJE STAVBU
NOVÝCH ŠKOLNÍCH DRUŽIN. JE
TO ÚKOL STRATEGICKÉHO PLÁNU
MĚSTA. MUSÍME, POSTUPNÁ
BYTOVÁ VÝSTAVBA POMALU
NAPLŇUJE KAPACITU ŠKOLY
A DRUŽINY.

N

ová školní družina bude
umístěna v rekonstruovaném
domě v ulici 5. května, který je
součástí areálu základní školy. V současné době se v přízemí nachází školní
jídelna, nevyužívaná menší hudebna,
v prvním patře dva původní byty a na
půdě rozsáhlé, prozatím nevyužité podkrovní prostory. Cílem rekonstrukce je
rozšíření a úprava školní jídelny v přízemí a využití zbývajících prostor pro
družinu. Výsledkem budou čtyři nové
třídy. Dvě v prvním patře a dvě v podkroví. Vše se projektuje podle posledních standardů staveb pro pobyt dětí.
A samozřejmě i dle platných hygienických norem a požadavků pro takové
prostory. Při projektování se mimo jiné
posuzovala hluková zátěž z provozu
železniční dopravy i provozu dopravy
silniční v ulici 5. května, počítalo se
denní i umělé osvětlení a oslunění.
Objekt vzhledem k jeho stáří musí
projít celkovou obnovou. Vyměňovat se
budou veškeré vnitřní rozvody, budou
položeny nové podlahy a bude vybudováno nové schodiště, omítky, střecha,
vymění se okna a změnu dozná i fasáda

POZNÁMKA:
„Na zastupitelstvu města dne
17. března 2021 při schvalování
doplatku na probíhající projekční práce,
které započaly v roce 2020, nedošlo ze strany opozice k podpoře této
investice. Proto nemohla být uvedená
akce jako položka do rozpočtu města
zařazena. Jde o nepochopení, nebo
o naschvál spolku LOS? Věříme, že ve
věci družin pro naše děti dojde ke shodě na příštím jednání zastupitelstva.“
Pavel Bartoš, starosta

FOTO: REDAKCE

Body z jednání rady města

Další možnost rozšíření kapacity školy je nástavba patra na budově boční přístavby.

objektu. Podle navržené dispozice se
budou stavět nové místnosti – čtyři
družinové třídy, sociální zařízení,
zázemí pro pracovníky a nezbytné
technické zázemí. Celá přestavba je
koncipována tak, aby bylo v případě
potřeby možné třídy po malé úpravě
využít i jako školní učebny.
V současné chvíli řeší dodavatel
projektu stanoviska dotčených orgánů
a poté začne vyřizovat stavební povolení
k provedení akce. Město pečlivě sleduje
dotační tituly, ze kterých by bylo možné
spolufinancovat tuto nákladnou investici. Předpokládaná cena realizace je cca
23 milionů korun. A věřím, že se již děti
těší na nové zařízení. Vznikem nových
družin se uvolní kapacita v budově
školy, aby bylo místo pro stále zvyšující
se počet žáků. Další možností rozšíření kapacity školy je nástavba patra na
budově boční přístavby. A pokud by ani
tyto úpravy nestačily, je třeba uvažovat
o výstavbě nové školy, to už nahlížíme
do vzdálenější budoucnosti. n
Pavel Bartoš, starosta
Jaroslav Čermák, správa majetku

Areál Šroubáren 43, Libčice nad Vltavou

Výrobce taženého drátu
a spojovacího materiálu
(bývalá Šroubárna Libčice)
Hledá schopné pracovníky na HPP

SOUSTRUŽNÍK KOVŮ
– NÁSTROJAŘ
(OU/ÚSO strojní, praxe v oboru)

TAŽEC DRÁTU

(OU/SOU, zaškolení zajistíme)

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK
DO ÚDRŽBY
(OU/ÚSO strojní, praxe v oboru)

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Bližší informace poskytne
personální oddělení 9–14 hodin.
Kontakt:
Daniela Hajná, 233 004 387, hajna@sli.cz
Ing. Petr Kosík, 607 764 803

www.libcice.cz
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ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Seznamte se s prací architektů, kteří navrhují pro Libčice
ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ BYLA VYPSANÁ NA KONCI
ROKU, PŘIHLÁSILO SE 38 TÝMŮ A PĚT Z NICH BYLO
VYZVÁNO, ABY ZPRACOVALY NÁVRH NA NOVÉ CENTRUM
MĚSTA. PŘEDSTAVUJEME VÁM JEJICH PRÁCI.

FOTO: BOHUMIL POSPÍŠIL

XTOPIX architekti, s. r. o., Praha 1
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ATELIER BOD ARCHITEKTI, Praha 7

ATELIER HORKÝ, s. r. o., Příbram

CARAA.CZ, s. r. o., Praha 2 Vinohrady

na kvalitně. To se povedlo. Lokál Hospody je hojně navštěvován nejen místními,
sál je prostorný a přitom útulný s výbornou akustikou. Je využíván pro taneční
kurzy, cvičení, zábavy, koncerty a soukromé oslavy a další aktivity,“ popisuje
spolupráci Ing. Vladimíra Sýkorová,
starostka Máslovic.

Starou náves, kostel a Revoluční ulici,
propojení domu s návsí a racionální
provozní řešení podporující společenskou soudržnost obyvatel. Důležitým
parametrem je maximální hospodárnost stavebních a provozních nákladů,
a to díky kompaktnímu tvaru domu,
konstrukčnímu a technickému řešení
a přiměřeně dimenzovaným otvorům
v obálce stavby. Vzniká tak svébytný
a ojedinělý architektonický koncept
„trojdomu“ pro Hovorčovice. „Bavilo
mě hledání úsporného řešení významné veřejné stavby v prostředí malé
obce,“ vzpomíná architekt Jan Horký.

Ateliér postupně přestavuje víceúčelový areál Podkovářská v Praze ve Vysočanech. Průmyslový areál z třicátých let
20. století byl díky socialistickému hospodaření zdevastovaný, avšak původní
krása a síla průmyslového stavitelství
první republiky byla jasně čitelná. „Snažili jsme se zachovat genius loci historické zástavby a současně naplnit místo
novým životem. Spolupráce s osvíceným
klientem na takto zajímavém a dlouhodobém projektu je pro nás skvělou
zkušeností a obohacujícím zážitkem,“
doplňuje architektka. Proměna areálu
probíhala postupně. Zbytečné a nepůvodní bylo odstraněno, přidané novotvary jsou jasně konstrukčně i materiálově čitelné. Na střeše nejvyššího objektu
vznikla relaxační zóna s basketbalovým
hřištěm, uliční objekt má fasádu koncipovanou jako venkovní otevřenou
galerii. S každým novým nájemcem se
potvrzuje správnost adaptace areálu na
univerzální mnohoúčelový prostor.

ATELIER HORKÝ: OBECNÍ ÚŘAD
V HOVORČOVICÍCH
Práce ATELIERU HORKÝ je charakteristická rukopisem architekta Jana
Horkého. „Ke každému úkolu přistupuji
individuálně, s ohledem na potřeby
stavebníka a na jedinečnost místa stavby.
Rád hledám srozumitelná a osobitá
řešení,“ popisuje architekt.
Návrh nového obecního úřadu
doplňuje centrum Hovorčovic s úctou
a respektem k vesnickému charakteru
místa a především ke kostelu sv. Jana
Křtitele. Nový dům chce být zároveň
také sebevědomý a soudobým způsobem zvyšovat hodnotu místa. Projekt
je dělen na dvě části – řešení obecního
úřadu a dopravy v centru obce. Obě
jsou na sobě nezávislé a dopravní
opatření lze realizovat v pozdější etapě.
Návrh stavby usiluje o srozumitelné urbanistické řešení s vazbou na

CARAA.CZ: AREÁL
PODKOVÁŘSKÁ VYSOČANY
Architektonický ateliér Caraa.cz v čele
s Martinou Buřičovou a Štěpánem Kubíčkem klade důraz na logické provozní
uspořádání s cílem vytvořit praktický,
ale zajímavý prostor. Staví domy, které
vydrží, pro něž je samozřejmostí pohodlný a udržitelný provoz.
„Nezajímají nás okázalá ani módní
naleštěná řešení. Máme široký záběr.
Projekty zpracováváme komplexně,
řešíme vše, od studie přes projektové
fáze až po kontrolu stavební realizace,“
popisuje styl práce Martina Buřičová.

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI:
HASIČSKÁ ZBROJNICE LÍBEZNICE
Společnost EHL & KOUMAR ARCHITEKT, s. r. o., vznikla v roce 2015
přejmenováním společnosti Šrámková
architekti, s. r. o., kterou založila Alena

FOTO: JAKUB KOLEK, JAN LANKAŠ

VIZUALIZACE: JAN HORKÝ

FOTO: JIŘÍ STRAKA

BOD ARCHITEKTI: REKONSTRUKCE
HOSPODY V MÁSLOVICÍCH
Jádro týmu Atelier bod architekti, s. r. o.,
tvoří Jáchym Svoboda, Jakub Straka
a Vojtěch Sosna. Na úspěších ateliéru
má jistě kromě profesní shody na úrovni
výtvarných a koncepčních názorů i fakt,
že jeho jádro je tvořeno dlouholetými
přáteli. Obec Máslovice ve snaze vytvořit
prostor pro pořádání společenských
akcí vypsala v roce 2014 architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající
vyhořelé stavby na návsi, kde naposledy
sídlil autoservis. Objekt vytváří společně se sousedním domem současné
hospody jeden související celek, který
je obklopen návsí. Původní objekt byl
výsledkem mnohaletého přestavování,
až vznikla prostorová srostlice a dispoziční bludiště. Nepřehledné řešení
nahradilo jednoduché dispoziční
schéma kříže. Hlavní vstup do domu je
z návsi a pokračuje chodbou, která v ose
pojí všechny provozy. Lokál a sál jsou
odděleny dvoukřídlými dveřmi, které se
dají otevřít do kolmé polohy, protilehlá
křídla do sebe zapadají a dveře tak slouží
pro oddělení zádveří a zbytku chodby
a vzniká jeden velký prostor. Francouzskými okny sálu lze vyjít na dlážděnou
náves a získat další plochu a život uvnitř
se tak organicky propojuje i s venkovními prostory před hospodou.
„Pro nás to byla první architektonická soutěž a první rekonstrukce většího
rozsahu (9 mil. Kč). S architekty se nám
pracovalo velmi dobře, měli velký zájem
na tom, aby rekonstrukce byla provede-

FOTO: ANDREA THIEL LHOTÁKOVÁ

„Baví mě tyhle věci s přesahem a společenským dopadem. A měřítko v Plané
pro nás bylo taky ideální. Tohle je přesně
ten typ stavby, jakému bychom se chtěli
dál věnovat,“ komentuje projekt Pavel
Buryška.

XTOPIX: KINONEKINO PLANÁ
Pražské studio XTOPIX založili v roce
2011 Pavel a Barbora Buryškovi. Filozofii jejich práce charakterizuje tvůrčí
dialog s důrazem na genia loci daného
místa. Ateliér se podílí na dlouholeté
proměně města Planá. Kino původně
postavené v letech 1958–1959 v rámci
tehdejší takzvané akce Z prošlo v minulosti mnoha úpravami. Nové dispoziční
řešení nahlíží na objekt jako na soustavu
samostatných, avšak propojitelných
provozů. Kinosál nahradily dva slučitelné sály. Na vstupní prostory navazuje
foyer, kde se vedle servisních místností nachází kavárna a šatna. S foyer
sousedí menší sál s kapacitou 30 míst,
který umožňuje propojení s kavárnou
nebo hlavním sálem. Sál je propojen
s venkovním dvorem. Výškový rozdíl je
řešen terasou a schodištěm, jež vytváří
pomyslný amfiteátr určený k venkovním
akcím. Jako jemný akcent se projevuje
kamenné opláštění vstupního portálu
a soklu a nové meziokenní sgrafito.

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o.,
Praha 10

Šrámková společně se svými žáky a absolventy FA ČVUT Lukášem Ehlem
a Tomášem Koumarem. Ateliér klade
důraz na velkorysost, osobitý charakter
a důstojnost domu ve svém prostředí.
Práce s osvědčenými materiály a jasnou
vnitřní logikou hledá nadčasové kvality.
Autoři hasičské zbrojnice a zázemí
technických služeb jsou Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jan Lankaš, Jaroslav Malina, Ivana Šrámková (sochy „ochránců
stromů“). Jednotný vzhled a tvarování
objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby.
Barevné objekty v odstínech červené
zdůrazňují obecní význam a společenské poslání staveb a vytvářejí s bílým
Domem služeb trojici veřejných staveb,
které spolu „komunikují“ a dávají novému nádvoří lidské měřítko. „Myslíme si, že stavět jednoduché domy je
správné a morální obzvláště v dnešní
době. Ale je to těžké, aby byly zároveň
soudobé a měly svou důstojnost a sílu.
Ve skutečnosti je za konečným výsledkem a za tím, aby se to vše podařilo
promítnout do detailu i materiálů,
hodně práce. Ta by ale neměla být na
první pohled vidět,“ obhajuje jednoduchý princip dvou obdélníkových budov
Tomáš Koumar. n red
www.libcice.cz
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MĚSTSKÉ DOTACE

SVÁTEČNÍ SLOVO

Město rozdělilo bezmála 650 tisíc na akce

V

únoru proběhlo jednání dotační
komise, která se seznámila se
všemi žádostmi. Posoudila jejich
přínos pro město a navrhla rozdělení
městem určených peněz. Rozhodování
je vždy složité, proto se žádosti hodnotí
z hlediska stanovených kritérií.
„Každoročně je rozdělení dotací
velmi náročné ale letos bylo rozdělování o to náročnější, že se nám v dotační
komisi sešly žádosti v hodnotě 1,8 mil.,

navíc jsme vzali v potaz i pandemii
a dotace z roku 2020, které se z tohoto
důvodu nemohly uskutečnit. Věřím, že
jsme rozdělili dotace správně, byť jsme
jen poradní orgán rady města, a všechny spolky budou spokojeny. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem členům
dotační komise a ostatním kolegům
z úřadu, kteří se dotacím také věnovali,“ vysvětluje Lukáš Reichel, předseda
dotační komise. n red

Kompletní tabulku včetně finančního
požadavku najdete na webu města v sekci
Město/Komise a výbory/Dotační komise
nebo si naskenujte QR kód.

KOHO MĚSTO PODPOŘILO
Petr Veszelei – 6. gulášování
Rumtorádi – country majáles
Traktor klub – chýnovská traktoriáda
Klub seniorů – zajištění programu
Vladimír Vrábel – beach volejbal turnaj, camp
Arto.to – galerie v Uhelném Mlýně
Lagunino – aktivity pro děti a mládež
AFK Libčice – fotbalový nábor
AFK Libčice – fotbalový turnaj mládeže
AFK Libčice – teambuilding dorost
LOS – farmářské trhy
LOS – kino Kotelna
LOS – Česká mše vánoční J. J. Ryby
LOS – letní kino Libčice
LOS – adventní jarmark a koncert
LOS – 8. libčická Hašlerka
TJ Sokol – florbalový oddíl
TJ Sokol – tenisové soutěže, turnaj 
TJ Sokol – stolní tenis
TJ Sokol – karate
TJ Sokol – posvícenský turnaj v házené
TJ Sokol – box

12 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč
12 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
9 000 Kč
7 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč
25 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
6 000 Kč
15 000 Kč
22 000 Kč

TJ Sokol – všestrannost ženy, kemp
TJ Sokol – šplh, gymnastika
Liběhrad – Liběhrad run
Liběhrad – vzdělávací přednášky
Římskokatolická farnost Roztoky – koncerty
Kulíšek – svatojánská noc 
Mariane – kostýmové dovybavení
Český svaz včelařů – boj proti varoáze
Český svaz chovatelů – okresní výstava
Junák – středisko Osmička
Centrum Malina – svatomartinský průvod
Centrum Malina – mikulášská besídka
Centrum Malina – seminář zrakové postižení
Centrum Malina – provoz centra
Centrum Malina – rodinný den s IZS
Centrum Malina – letní příměstské tábory
Přátelé přírody – upírci
Hasiči Libčice – čarodějnice
Hasiči Libčice – noční odrazková stezka
Scandula – činnost sboru
Scandula – 12. otevřená zahrada
LOĎ – libčický divadelní podzim

8 000 Kč
12 000 Kč
22 000 Kč
12 000 Kč
35 000 Kč
8 711 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč
13 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
7 200 Kč
36 000 Kč
6 000 Kč
9 756 Kč
20 000 Kč
9 000 Kč
3 500 Kč
6 000 Kč
25 000 Kč
30 000 Kč

HLAS ZASTUPITELE: ZUZANA BĚLOHRADSKÁ ZA LIBĚHRAD

O naději, vytrvalosti a pokoře

T

oto číslo Libčických novin vám
přichází do rukou v období
Velikonoc, nejvýznamnějšího
křesťanského svátku, a období vítání
jara. Již druhým rokem se budeme
muset obejít bez klapání řehtaček, dětských skupinek s košíčky a pomlázkami
v ulicích a bez tradičního vyšupání. Je
to škoda, protože bylo možné v uplynulých letech pozorovat, jak u nás
v Libčicích tato krásná tradice zažívá
obrození. Dlouhý rok plný omezení,
zákazů a obav se podepsal na každém

z nás, těšíme se na návrat k normálnímu životu a věříme, že to bude brzy. Jak
symbolicky přichází první dobré zprávy
právě v době, kdy se po dlouhém
spánku probouzí i příroda, zahrádky,
parky, kdy se prodlužuje den a sluníčko
začíná vítězit nad tmou a zimou. Byla
a stále je to pro nás těžká zkouška, která
nutí k zamyšlení, jestli lze najít něco,
co by bylo možné chápat pozitivně.
Zjistili jsme, že plno věcí, které jsme
považovali za samozřejmé a nezbytné,
vůbec nepotřebujeme, přestavěli žeb-

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / duben 2021

říček hodnot a troufám si říci, že jsme
vytrvalejší a pokornější. Zjistili jsme, že
popřát někomu „hodně zdraví“ přestalo
být frází a že setkání s rodiči, prarodiči
a přáteli, na které jsme leckdy neměli
čas, se stalo vzácným statkem. Věřím,
že na to po návratu dobrých časů nezapomeneme. n
Zuzana Bělohradská
zastupitelka za Liběhrad

Beránek
RAŠÍCÍ JARO. RAŠÍCÍ ŽIVOT.
ZELENÉ OBILÍ, TRÁVA,
KVĚTY. VELIKONOCE.
MALÍ ZAJÍČCI A ŽLUTÁ
ROZTOMILÁ KUŘÁTKA. ALE
KDE SE VZAL BERÁNEK?
UPEČEME HO JAKO BÁBOVKU
A PAK SNÍME… V DNEŠNÍM
ČASE PO – NOVOVĚKU.

N

ež začal starověk, tedy věk
člověka a dějiny, ještě v pravěku
bohové a hlavně velká bohyně
žádali za život a za přežití oběť – a teď
raději nečtěte – lidskou. Za celek musel
být někdo obětován. Později se hledali
zástupci třeba z otroků a zajatců. Když
se nám před očima vynořují dějiny
a zapsané zprávy, dovolili bohové, aby
za sebe lidé obětovali zvíře. Ale ne
to, které nechtěli, kulhavé, chudáčka.
Nejlepší.
Jednu fázi svých dějin prožili Izraelci
v Egyptě, nejfantastičtější civilizaci své
doby. Nejdřív jako VIP hosté, s novým
faraonem dopadli asi jako dnes Ujguři
v Číně. Nejhorší otroctví, likvidace
a zabíjení všech narozených chlapců.
Hospodin poslal pastýře Mojžíše, aby je
vyvedl. Jak se vyvádějí Ujguři z Číny?
Není to možné.
Pak přišlo deset ran egyptských.
Ta poslední – v jedné noci zemřelo
v celém Egyptě všechno prvorozené
mužského pohlaví, od zvířat po prince.
Jen ne v těch domech, kde byli varováni a připraveni, narychlo obětovali
zástupného beránka a jeho krví označili
dveře svých domků. V té noci šla jakási děsivá a strašná trestající moc. Jití
Hospodinovo. Která přeskočila – hebrejsky pasach – domy nejubožejších
věrných. V té děsivé noci se desetitisíce
Izraelců vydaly na cestu do svobody do
pouště. Velká noc – věrnosti, velkého
trestajícího hněvu, velké, neviditelné
svobody. To si dodnes připomínají Židé
na Velikonoce, tu Velkou noc. Pesach.

To všechno, co přineslo pasach – to
přeskočení. Sejdou se a obětují beránka
jako tehdy. Jeho krev, to znamení jeho
krví kolem dveří, je zachránila.
Nejlepšího ze stáda, jednoročního,
bez jakékoli vady. Který nic nezavinil.
Je nevinný. Umírá zástupně… za někoho z nás, za lidskou oběť. Toho beránka
někdo musí i dnes obětovat. K tomu
určený obřadník ho vezme a přivede
k obětnímu místu. Vloží ruku na jeho
hlavu a modlí se. Omlouvá se mu. Prosí
za odpuštění. Možná pláče, když jeho
nevinnost vidí. Umíráš za mne. Za nás.
Za naše nejhlubší smíření. A on mlčí.
Nemůže ze sebe vydat ani bé. Každé
dítě vidí, jak je to křičícím způsobem
nespravedlivé. Ten pocit pláče. Naříká.
Řve. Z morku kostí až do nebe. Vždyť
je tak nevinný! Proč? Proč?
I Ježíš se svými věrnými slaví v Jeruzalémě roku 33* v nějakém večeřadle
tyto židovské Velikonoce. A s tím
nevinným beránkem se najednou
ztotožní. To jeho tělo je moje tělo. Ta
jeho krev je moje krev. Tou označte své
domy. Svá nitra. Svá srdce.
Nemůžeme říct, že tehdy došlo
k oběti smíření. Bůh nic takového
nikdy nepožadoval. Není tu obětník,
modlitby, pokora. Ježíš je zabit v ri
tuálu obětního beránka, jak ho známe
dnes: někoho bezbranného mezi námi
šikanovat, zlynčovat. V horších dobách
zabit, aby se divokost davu nasytila.
Aby se okupační moc uchlácholila.
Ježíš nebyl obětován za smíření. Jen
on sám to řekl a mohl říct. On obrátil

krutou skutečnost naruby. Uprostřed
bezuzdného hněvu lidí se ztotožnil
s mlčícím beránkem. Nemusel tam jít.
Mohl uhnout. Neuhnul. Věděl, že sebe
vydává. Že bude děsivě umučený na
výstrahu. Riskoval nejhlubší nicotu.
Jeho sebeoběť změnila svět.
A je to stále tak. Chceme-li něco
změnit, musíme dát. Jakkoliv se zdá,
že svět nemůžeme změnit, že jsme
přece bezvýznamní, není to pravda.
Představte si, že někdo počítá, jestli
je svět dobrý, nebo zlý. Jestli lidstvo
a jeho dějiny jsou dobré, nebo zlé. Jak
to je? Sčítá a sčítá. A vychází mu: je to
přesně padesát na padesát! Co s tím?!
A jak to dopadne? Ale hele – je tu ještě
jeden nerozhodnutý a váhající! Ještě
jeden. Schovaný ve křoví na samotě
u lesa. Jak se rozhodne? Ke zlému, nebo
k dobrému? A pozor! Jak se rozhodne
– tak to celé dopadne! Celé to převáží
na jednu, nebo na druhou stranu. Ten
jeden nerozhodnutý… ten jeden nerozhodnutý jsi ty! Každý poslední z nás.
Který kouká na zajíčky ve výloze nebo
na rašící podběly, plete si pomlázku.
Mrzuté – letos se k holkám nesmím ani
přiblížit, Blatný to zatrhnul. Ale jak se
rozhodnu…, dám víc, než si nechám?
To mně přece nikdo zatrhnout nemůže.
Ani to, že chci jako dítě pohladit toho
beránka. Být mu blizoučko. Držet ruku
na jeho čele. Modlit se. Plakat. A šeptat
mu: Sorry. Sorry. I´m so sorry. n
Tomáš Cejp, farář
*) dejme tomu 33

www.libcice.cz
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ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

REAKCE ČTENÁŘŮ

Kolik nás bylo?

Dovolte mi poznamenat k historii přívozu

FOTO: WWW.MVCR.CZ

L

idstvo se sčítá už od nepaměti,
své by o tom mohli říci Josef
s Marií, kteří se kvůli sčítání
museli trmácet do Betléma. Na našem
území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku. Byly prováděny
k vojenským a daňovým účelům, takže
vypovídaly jen o části populace. Jako
mnoha dalším věcem řád tomu dala
Marie Terezie, která patentem z roku
1753 nařídila sčítat každoročně. V pozdějších dobách se ale sčítání začalo
konat v desetiletých cyklech.
Obyvatelstvo a jeho aktivity se však
zjišťovaly nejen při sčítáních. Z tzv. přiznávacích tabulek z roku 1713 vyplývá,
že vsi Libčice, Chýnov, Letky a Dolany
měly celkem 278 obyvatel. V Libčicích
byly v roce 1771 prvně očíslovány
domy. Bylo jich 26. Podle církevních
záznamů bylo v roce 1858 v Libčicích
32 domů s 261 obyvateli. Z toho bylo
166 katolíků a 95 evangelíků helvetského vyznání.
V roce 1870 dle tzv. úředního schematismu pak
36 domů a 298 obyvatel.
Pro zajímavost tehdejší
Kralupy měly 37 domů
a 336 obyvatel.
Výsledky libčických sčítání lidu
ve 20. století jsou zachyceny v místních pamětních knihách. V Libčicích
například sčítání v roce 1900 měl na
starosti sčítací komisař pan Vincenc
Šofferle, zdejší řídící učitel. Výsledek do
kroniky zapsal tehdejší starosta Josef
Nápravník: „V Libčicích bylo celkem
801 obyvatel, z toho 678 katolíků,
8 evangelíků augsburského vyznání,
101 evangelíků helvetského vyznání
a 14 izraelitů. Podle tzv. řeči obcovací

Sčítací arch z roku 1921, Národní archiv v Praze.

používalo 788 řeč ,česko-moravsko-slováckou‘, 3 německou rakouskou
a 10 německou z říše. Podle stupně
vzdělání umělo číst a psát 320 mužů
a 347 žen. Jen číst uměli 3 muži
a 4 ženy. Ani číst ani psát neuměli
4 muži (z toho jeden slepý) a 9 žen
(z toho dvě hluchoněmé) a 56 nemluvňat mužského a 58 ženského pohlaví.“
Sčítání se netýkalo jen lidí. V obci
v roce 1900 bylo sečteno 44 koní,
105 kusů hovězího dobytka, 35 koz, 27 prasat
a 17 plemenných sviní.
Krom toho 859 kusů
drůbeže, nejčastěji slepic
– 564. Včely se v Libčicích
chovaly v 39 úlech.
Podle dalšího sčítání
lidu z roku 1910 bylo v Libčicích
113 domů a 946 obyvatel. Tento údaj
platí jen pro Libčice. Pokud by se připočítali obyvatelé tehdy ještě samostatných
Letek a Chýnova, činil by součet
2160 obyvatel.
Pravidelný desetiletý interval byl
narušen první světovou válkou, a tak se
další sčítání konalo až po 11 letech, jak
již řečeno přesně před stoletím, v roce
1921. Při tomto sčítání měla obec
Libčice 132 čísel domů a 966 obyvatel.
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Kronika uvádí: „Politicky je obyvatelstvo velice činno a život hospodářský,
společenský a politický je soustředěn
ponejvíce v Libčicích.“
Další sčítání v roce 1930 bylo prvním, které oficiálně uvádělo údaje po
sloučení Libčic a Letek, ke kterému
došlo v roce 1924. V té době ve 435 domech v Libčicích bydlelo 2992 lidí.
Potom se počet obyvatel v obci ustálil
a trvale se pohybuje kolem tří tisícovek.
Válka opět narušila sčítací cyklus,
takže těsně po ní jsou k dispozici údaje
jen z jiných statistických zdrojů.
Libčice mají podle nich v roce 1946
3048 obyvatel, 573 domů a 1125 bytů.
Krom toho statistika uváděla i pozoruhodné údaje, například že v lednu
1946 bylo v Libčicích poraženo
85 vepřů o celkové váze 6560 kg.
Z těchto porážek bylo na povinné odvody dány 3 metráky sádla.
Nejvíc obyvatel – 3434 – Libčice
nad Vltavou měly v době sčítání
v roce 1961. Pak počet kolísal. Poslední
sčítání v roce 2011 ukázalo, že u nás
žije 3255 lidí. V uplynulém roce nás
v Libčicích žilo 3389. Co se asi dozvíme
z letošních výsledků? n
Petr Schönfeld

březnových Libčických novinách vyšel článek pod názvem
Náš nejstarší přívoz na Vltavě.
Tematicky je to článek zajímavý, ale
jeho hodnotu z hlediska historické
pravdy snižuje několik metodických
prohřešků. První z nich tkví už v samotném názvu článku. Má autor ověřeno, že na celém dlouhém toku Vltavy,
kde leží, počínaje pražskou kotlinou
osídlenou již od pravěku, mnoho osad,
vsí, městeček a měst s dlouhou historií,
nebyly do poloviny šestnáctého století
žádné lodní přívozy, jenom ten náš?
Neslušel by článku trochu skromnější
titul?
Podobně bez důkazů autor tvrdí,
že máslovičtí mlynáři, kterým patřilo
právo převážet, skoro nikdy toto právo
přímo sami nebo svými pracovními
silami nevykonávali, ale dávali je do nájmu. Doložen však je pronájem přívozu
pouze od doby, kdy se majitelem mlýna
stal dr. Julius Grégr (od r. 1893). Podle
výše nájemného z této doby autor soudí, že výnosnost přívozu byla vysoká,
ale ona velice kolísala v různé době
a právě koncem 19. století byla vůbec
nejvyšší. Podle výnosnosti také kolísal
zájem o jeho pronájem.
Mylné jsou i údaje týkající se vybudování silnice z Vodochod k přívozu.
Tato silnice nebyla vybudována na

FOTO: PAVEL NOVOTNÝ
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OD KONCE BŘEZNA PROBÍHÁ
SČÍTÁNÍ LIDU. ZÁROVEŇ
JE TO LETOS PŘESNĚ
STO LET OD PRVNÍHO
ČESKOSLOVENSKÉHO SČÍTÁNÍ
V ROCE 1921.

O náklady na provoz přívozu se dělíme.

počátku první světové války, ale až
v polovině dvacátých let po této válce
a na jejím vybudování se nepodílely
obce Libčice a Máslovice „spojením
sil“. Máslovice byly ochotny přispět
finančně jen za podmínky, že ze silnice
Vodochody – přívoz bude vybudována
odbočka do Máslovic. K tomu nedošlo
a Máslovice ztratily o budování silnice
zájem a poskytly pro ni jen bezplatně

pozemky stávající místní komunikace v jejich držení, kterou měla silnice
nahradit.
A dnešní přívoz? Ty tam jsou
skupiny dělníků putujících přes přívoz
za prací do libčického „valcverku“
(drátovny a šroubárny) a do cihelny
v Letkách. Odpadly i desítky máslovických chodících přes přívoz do Libčic
na vlak za prací do Prahy, když jim teď
jezdí do Prahy autobus přímo z návsi.
A tak dnes oživují přívoz hlavně turisté
a cykloturisté na stezkách po obou
březích Vltavy a sportovní rybáři, jakož
i přátelé a příbuzní z obou protilehlých
obcí při vzájemných návštěvách. Přívoz
ožívá i při slavném libčickém bartolomějském posvícení na konci srpna.
Přívoz, tj. lodě, převoznický domek a přilehlý pozemek, je majetkem
obce Máslovice a provoz zabezpečuje
podle smlouvy s obcí Výzkumný ústav
včelařský v Máslovicích – Dole svými
zaměstnanci na základě smlouvy s obcí.
Provoz přívozu je subvencován středočeským krajským úřadem. Na subvencích se každoročně podílí desítkami
tisíc korun i město Libčice. Díky všem
těmto zainteresovaným subjektům
přívoz funguje ku prospěchu všech, a to
je určitě dobře. n
Vladimír Chalupný, kronikář Máslovic

KVĚPO JIŘÍ PONÁHLO
NABÍZÍ OD KONCE DUBNA
PŘÍMO OD PĚSTITELE:

PRODEJ OD KONCE
DUBNA DLE POČASÍ

ZELENINU:
• tyčková a cherry rajčata
• salátové okurky a nakládačky
• 5 druhů paprik • c ukety

Prodej: po–pá 8.00–17.00
so
8.00–11.00

OKRASNÉ KVĚTINY
DO TRUHLÍKŮ I ZÁHONŮ:
• pelargonie převislé a vzpřímené
• afrikány v balení po 10 ks
nebo v květináči • afrikány koule
• bacopa • plectranthus
• petunie • voskovky a další

Ve Staré cihelně 731
252 66 Libčice nad Vltavou
607 016 620, 777 962 443
www.zahradnictvikvepo.cz
Po dobu mimořádných opatření proti
šíření koronaviru vám objednané zboží
ponahlo.michal@centrum.cz
dovezeme na adresu zdarma. Na přání
osázíme vaše truhlíky a zahradní nádoby. f: zahradnictvikvepo

www.libcice.cz
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KVALITA OVZDUŠÍ

Výsledek auditu
a návrhy opatření

Proč Libčich?

MĚSTO Z POZICE ZŘIZOVATELE
ŠKOLY UDĚLALO ZA ODCHODEM
MINULÉHO VEDENÍ JASNOU
DĚLICÍ ČÁRU A NA PODZIM
LOŇSKÉHO ROKU ZADALO
AUDIT ZA ROKY 2017–2020.
TATO EXTERNÍ KONTROLA
HOSPODAŘENÍ SE ZAMĚŘILA NA
SPRÁVNOST VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A INVENTARIZACE, PROVĚŘILA
VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉMY VE
ŠKOLE A MZDOVÉ NÁKLADY.

D

ošlo ke zjištění několika nedostatků z různých oblastí chodu
školy. Některé jsou spíše formálního rázu, například detailnost sestavování rozpočtu. Jiné jsou závažnější.
Spolupráce auditora a nového vedení
školy umožnila přijmout opatření už
v průběhu auditu, tedy v době existence
dílčí kontrolní zprávy.
Audit odhalil, že jeden z hlavních
problémů byla inventarizace majetku,
a to také zapříčinilo posunutí termínu
odevzdání výsledné zprávy. Vlastní fyzická inventura, která byla zaměřena na
nejhodnotnější část majetku (výpočetní
technika apod.), neprokázala nedostatky, ale problém spočíval ve způsobu
vedení inventarizace majetku sahající
dlouho před rok 2017.

Namísto zpracování přehledových
tabulek, umožňujících snadné zpracování a evidenci, byla vedena jako textový dokument. Pro špatnou přehlednost
byla kontrola počtů a položek velmi
obtížná. Průběžné odpisování majetku
bylo opomíjené.
V konečném výsledku se nepodařilo sjednotit stav majetkových účtů
a evidence majetku a byl zjištěn rozdíl
ve výši 25 691 korun. Chci zde poděkovat a ocenit současnou hospodářku paní Hřebejkovou, která tomuto
úkolu věnovala několikatýdenní úsilí.
Momentálně je evidence majetku
školy vedena v souladu s platnou
legislativou.
Během kontroly byla také zjištěna absence některých dokumentů,
které nebyly předány novému vedení
školy. Pan ředitel sestavil jejich seznam
a bývalá ředitelka školy byla oficiálně
vyzvána, aby tyto dokumenty dodala.
Audit také doporučil zřizovateli
vydání směrnice, která řeší uzavírání
dalších pracovních poměrů. Ředitel
školy by nemohl podepisovat například
dohody o provedení práce. Taková byla
v minulosti praxe a tento postup Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
akceptovalo. n
Vít Penížek, místostarosta

VĚTŠINA MENŠÍCH MĚST A OBCÍ
TRPÍ BĚHEM TOPNÉ SEZONY
ZHORŠENOU KVALITOU OVZDUŠÍ.
V NĚKTERÝCH MĚSTECH JE TO
HORŠÍ, V JINÝCH LEPŠÍ.

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dle zákona č. 561 ze dne
24. 9. 2004, § 34 vyhlašuje
ředitelka školy zápis dětí
do Mateřské školy
Libčice nad Vltavou
Zápis bude probíhat v období
od 3. do 12. května 2021.
Osobní podání ve škole
je možné pouze 12. května
od 12 do 16 hodin.
Zákonní zástupci mohou doručit
v daném termínu přihlášku
také e-mailem s elektronickým
podpisem, poštou nebo
do datové schránky školy.
K zápisu je třeba podat vyplněnou
a lékařem potvrzenou přihlášku.
Formulář najdete na webu MŠ
v sekci dokumenty.
Vzhledem k epidemiologické situaci
vás prosíme, abyste využili možnosti
zápisu bezkontaktní formou.

novinky z knihovny
Zuzana Špůrová:

O velikonočním
zajíčkovi,
Julince
a měsíčku
za nehtem
Nakladatelství:
Meander 2020

Daniela Fischerová,
Michaela Fišarová,
Petr Stančík,
Hana Skálová:

Hurá! Jsou
tu Velikonoce

Nakladatelství:
Mladá fronta 2020
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Tereza
Říčanová:

Velikonoční
knížka
Nakladatelství:
Baobab 2012

D

ůvody jsou různé. Míra
plynofikace, majetnost
obyvatel, osobní zodpovědnost, geografické podmínky
či mnoho dalších faktorů mají
přímý dopad, jak dobře se
lidem dýchá. Problém však v drtivé většině obcí je. A Libčice nejsou výjimkou,
ačkoliv na tom nejsou nejhůře.
Občas se najde někdo, koho například soused, který rád pálí lepenou
dřevotřísku, naštve tolik, že po městu
požaduje akci. Obecní úřad většinou
odpoví, že je v této problematice bezzubý. A do jisté míry má pravdu.
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012
(paragrafy §16 a §17) jednoduše řečeno
povoluje pálit pouze suché rostlinné
materiály neznečištěné chemickými
látkami. Dřevotříska ani „PET raketa“
do toho rozhodně nepatří. Z hlediska
nějakých akcí to ale často skončí na

zákoně o domovní svobodě, která je
přímo z Listiny základních práv a svobod. Já osobně nejsem právník, možná
je to lehce jinak, a ocením, pokud mě
někdo opraví. Ale toto jsou důvody,
kterými se město onomu nazlobenému občanovi většinou „omluví“
s tím, že je bezzubé. Důležité je
ale pamatovat, že vždycky existuje
alternativní cesta. A tato problematika není výjimkou.
Libčich je tu právě pro tento
alternativní přístup. Chceme soustavnou činností pomáhat zlepšovat životy
a zdraví vás všech. A to prostřednictvím toho, bez čeho nemůžeme žít –
vzduchu. A to nejen lidem z Libčic.
Prvním prostředkem při naplňování
našeho cíle je monitorovací nástroj
Airqee, který jsme za podpory města
v pilotní fázi úspěšně nasadili na část
Libčic a rádi bychom pokračovali
v rozšíření do zbytku města. Monitorovací nástroj ukazuje lidem reálná data
(viz www.libcich.cz), jak na tom jejich
ovzduší je. A navíc to přináší prostor
pro alternativní poukazování na možná
problematická místa, a to třeba nějakou

FOTO: JAN BRANČ
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Nezodpovědné chování kontaminuje
ovzduší všem.

hravější cestou – co třeba pravidelné
vyhlášení ceny Libčického čoudila?
Již teď nám nabízejí pomoc a své
nápady někteří z našich spoluobčanů,
to je skvělé a za spolek Libčich velice
děkuji. A co právě vy? Trápí vás situace
s ovzduším a naše PROČ vám dává smysl? Budeme rádi za jakoukoliv pomoc,
neváhejte se ozvat. Protože vždycky je tu
alternativa, jen ji musíme najít. n
Lukáš Vyhlídka, předseda spolku

DOPISY OBČANŮ

Pomoooc, lidi, nezabíjejte nás a naše děti
Když mě můj manžel přesvědčoval,
abych opustila velkoměsto a začala
s ním bydlet na periferii, sliboval mi
krásný město Libčice, plný zeleně a ideální zázemí pro děti. Fajn, řekla jsem
si, něco na tom bude, však děti přírodu
a zdravý vzduch potřebují, a zadlužili
jsme se a přestěhovali.
No jo, ale to jsem netušila, že pravda
byla opakem. Vzduch je tu v zimě téměř
nedýchatelný. Lidi, přímo naši sousedé,
nám do oken topí dřevotřískou, nejspíš
i plasty, a z komínů se line černý dým.
Každý večer si musím vybrat, jestli
vpustím do pokoje karcinogenní smrtící
koktejl z venku, nebo se budem doma
dusit ve vydýchaných pokojích, což
je na vývoj dětských mozečků „přímo
ideální“. Dokonce to zašlo až tak daleko,

že říkám večer manželovi: „Běž si hrát
vedle do pokoje se synkem, já si budu
hrát s dcerou v ložnici,“ aby nám na noc
nevydýchali vzduch. Dobře, ale vždyť to
dýcháme všichni, nejen my, ale i vy, i vy
topiči. Zabíjíte nejen nás, ale i sebe, svoje
děti, vaši budoucnost, která jednou bude
muset řešit, jak zaplatí všechny a všechno spasí a napraví, co vy tady pácháte.
Při konfrontaci s našimi zabijáky, se
nám dostalo odpovědí, že si na svém
pozemku můžou dělat, co chtějí, vždyť
máme přeci demokracii a jiní pro jistotu
ani neotevřou a na úřadě člověka umlčí
svou obvyklou hláškou: „Jsme bezzubí.“
No jo, ale milí spoluobčané, v centru
tohohle svinstva stojí základní škola.
Tam měřící čidlo vykazuje dlouhodobě
nejvyšší počet spalinových částic. To si

potom pokládám otázku… Mají tyhle děti
vlastně budoucnost… s nabouraným genofondem tak vysokými koncentracemi
karcinogenů? Tyhle děti asi svět nespasí
a budou umírat v průměru brzy na ty
nejhorší rakoviny a budou jen další zátěží
pro naše už tak nemajetné zdravotnictví.
Další otázku, jestli život má vůbec cenu,
si tím pádem radši ani nepokládám.
Přitom je řešení tak snadné.
Naši sousedé, naši známí, prosím,
netopte v kamnech, která kouří, netopte
ničím protizákonným, dřevotřískou, je
v ní plast, netopte plasty a odpadem
vůbec. Zachráníte tím plno životů, zdraví
nám, vám, uděláte svět lepší, zdravější.
Děkujeme. n
Kateřina Svatá, vaše sousedka

www.libcice.cz
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TJ SOKOL

HASIČI LIBČICE

Letíme na
olympiádu

Zimu jsme zvládli, zvládneme
i jaro aneb co se děje u hasičů

dyž jsme jako Sokol Libčice
10. 11. 2020 vyzývali malé
a velké chodce, běžce, cyklisty,
bruslaře, koloběžkáře a lyžaře, kteří
v covidovém čase nesedí doma, aby své
výkony zaznamenávali do našeho projektu AntiCovid Run, tak jsme netušili,
jak dobrý nápad to byl.
Oběhli jsme Česko a zdolali Evropský
okruh, což je dohromady 14 480 km,
které 29. 1. 2021 zdolalo 94 účastníků.
Nejmladšímu je šest, nejstarší je osmdesát devět, nejaktivnější jsou chodci,
pak cyklisté a běžci. Se sněhovou nadílkou se pěkně rozjeli i lyžaři. Většina
účastníků je z našeho města, Prahy
a okolí, ale sportují s námi i v zahraničí
např. v Izraeli a v Rakousku.
Jak jsme slíbili, 10 vylosovaných
účastníků obdrželo dárek od TJ Sokol

iž rok všichni bojujeme s koronavirem. Zdá se to dávno, když
jsme minulý rok začínali v hasičárně míchat dezinfekci a rozdávat
ji občanům. Cestovali jsme po celé
republice a sháněli líh a další ingredience, látky a gumičky na šití roušek. Tiskli
jsme 3D štíty a koordinovali distribuci
mezi tiskaři. Ve většině činností pokračujeme, zdá se to už fádní a samozřejmé. Zvykli jsme si. Na omezení, roušky,
respirátory, domácí výuku. Vedle toho
jsme jezdili na požáry a technické zásahy, byli jsme u velkého požáru mrazíren v Kralupech.
Letošní rok nezačal optimálně. Za
leden a únor jsme vyjeli ke čtyřem
mimořádným událostem, mezi nimi
bohužel i asistenci ZZS při záchraně
osoby – covidového pacienta s tragickým koncem. Ani hasičům se covidová
nákaza nevyhýbá a někteří naši členové
onemocněli.
Během únorové sněhové kalamity
jsme vypomohli městu s úklidem a posypem chodníků, protože pracovní četa
byla v karanténě. Nyní ve skromné míře,
jež omezení umožňují, pokračujeme ve
výcviku a údržbě techniky. Začínáme
testovat nový přívěs a motor pro člun.
Ještě vychytáváme mouchy, ale nová

Každý bezmotorový pohyb vpřed se počítá.

Libčice, většinou předměty se sokolským symbolem, abychom zachovali tu
správnou symboliku. Tím jsme ale neskončili. Jen jsme úspěšně uzavřeli druhou etapu a zahájili třetí. Rozhodli jsme
se vypravit do Japonska, a to rovnou do
Tokia na odloženou letní olympiádu,
která se bude, pokud se něco nezmění,
konat od 23. července do 8. srpna 2021.

Čeká nás 14 000 vzdušných kilometrů,
což by se do července mohlo zvládnout.
Děkujeme všem, kteří už v tom
s námi jedou, a vítáme každého nového, který se k nám přidá. Podrobnosti
najdete na adrese: sokollibcice.cz/AntiCovidRun/ n
Hannah Bartíková, spoluorganizátorka

CENTRUM MALINA

Jsme aktivní i v době lockdownu

B

ohužel se u nás koronavirová
situace výrazně nelepší a stále
jsme paralyzováni platnými
opatřeními proti šíření covidu-19.
Proto se činnost Maliny zúžila na online kurz Technomanů pro školní děti.
Ale i když pravidelné aktivity neběží,
neznamená to, že je Malina tak úplně
mimo provoz. Připravujeme se na rozjezd běžné činnosti.

MALINA SE STĚHUJE NA NÁMĚSTÍ
Největší akcí je stěhování. V době uzávěrky novin byl prostor Maliny, který
dosud využívala v kulturním domě,
vystěhován. Ještě jednou upřímně děkujeme majitelům KD, kteří poskytovali našemu centru dlouhou dobu zázemí
za více než skvělých podmínek. Vážíme
si toho. Malina se přesouvá do prostor
jednoho městského domku na náměstí. Najdeme zde azyl, než proběhne

demolice domu, protože na jeho místě
se chystá výstavba spolkového domu
v rámci revitalizace libčického náměstí.
Zatím ale budeme fungovat zde. A tak
se sluší poděkovat městu za tuto nabídku, kterou jsme s vděčností přijali.
Také děkujeme pracovníkům města
za zapůjčení auta při stěhování. Nyní
nás čeká velký úkol – musíme domek
připravit na provoz malinových aktivit.
Nastěhovat dočasně uložené věci, které
teď čekají v garáži, dům vymalovat,
opravit podlahy a vybavit. A sehnat pomocné ruce, které nám se stěhováním
pomůžou. Budeme rádi za pomoc z řad
našich členů i veřejnosti.
PŘIPRAVUJEME BEZPEČNÉ
MALINOVÉ AKCE
Vedle stěhování však chystáme i bezpečné akce pro veřejnost. V březnu
jsme zorganizovali akci Ahoj jaro!
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a připravujeme velké velikonoční pátrání. Letos bude vhodné jak pro školkové,
tak i školní děti. Jeho součástí bude
i zdobení keře kraslicemi. Tak nezapomeňte vytvořit originální kraslici i pro
náš velikonoční keř! Opět jsme vyzvali
děti i dospělé k velikonoční tvorbě pro
seniory. Vaše dárečky a velikonoční
dekorace poputují k rukám seniorů
v Domově Alzheimer v Roztokách, kterým jistě udělají radost. Tahle akce by
nebyla možná bez paní Lenky Fairaislové. Děkujeme!
Doufáme, že v létě už činnost Maliny
poběží naplno, a proto již probíhá
přihlašování na naše červencové
příměstské tábory. A moc se těšíme na
osobní setkání s vámi! No a do té doby
doufáme, že vám naše akce malinko
zpříjemní tuhle nelehkou dobu. n
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Neparkujte zde, hasiči mají pravomoc překážející vozidlo odsunout i násilným způsobem.

technika umožní rychlejší a efektivnější
zásahy. Se začátkem cyklistické sezony
jsme připraveni tahat z Vltavy nešťastníky z úzké stezky na druhém břehu.
Sílící jarní sluneční paprsky nás
naplňují optimismem. Konec krize se
blíží a jednou se vše vrátí do normálu.
Přesto musíme být realisté. Tradiční
pálení čarodějnic, které pořádáme
společně s Malinou na náplavce posledního dubna, je nejisté. Proto plánujeme
náhradní variantu. Čarodějnice tedy
budou, i když možná netradiční.
PARKOVÁNÍ NA NÁPLAVCE
Při spouštění člunu do vody na
náplavce jsme zaznamenali neukáz
něnost řidičů. Prosíme všechny:

NEPARKUJTE AUTEM NA NÁPLAVCE U SJEZDU DO VODY, BRÁNY
A NA ZAČÁTKU PANELOVÉ CESTY,
U KŘIŽOVATKY, děkujeme.
Spouštění člunu vyžaduje prostor
pro manévrování a při výjezdu jde
o čas. Proto zaparkujte o kus dál na
panelce. Pro vás je to pár kroků, pro zachraňovaného to může znamenat cenné
vteřiny či minuty. A nikdy nevíte, třeba
pojedeme pro vás nebo vaše blízké.
Věřím, že tento apel postačí a nebude nutné řešit dopravním značením.
V nutnosti máme pravomoc překážející
vozidlo odsunout i násilným způsobem. A to byste nechtěli. n
Jan Menšík, velitel jednotky SDH Libčice

Julie Menšík Čákiová, předsedkyně sdružení

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

DO NAŠEHO LOGISTICKÉHO CENTRA BUŠTĚHRAD
PRÁVĚ HLEDÁME SKLADNÍKY/SKLADNICE
NA VŠECHNY SKLADOVÉ POZICE

212
Kč/hod.
Nástupní hodinová mzda*

*Nástupní mzda

Mzda po 3. roce

28 000 Kč

31 000 Kč

VOLEJTE ZDARMA
kariera.lidl.cz

800 115 435
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JIŽ
NYNÍ
NABÍRÁME!

