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informace
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 12. 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

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
PONDĚLÍ 14. 3., 28. 3. a 11. 4.
Hnědé popelnice se vyvážejí
od března do listopadu.

TERMÍN MOBILNÍHO
SVOZU NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
ÚTERÝ 15. 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)

POVINNÉ PLATBY OBČANŮ
Poplatek za psa a odpady můžete
uhradit do konce března 2022,
preferujeme bezhotovostní platbu.
Podrobné informace najdete na webu
města pod odkazem poplatky.
Poplatky
za odpad:

kalendář
POZVÁNKA
NA ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
Zveme občany
na jednání zastupitelstva
města, které se koná
16. února od 18 hodin
na libčické plovárně.

Poplatky
za psi:

Termíny svozu odpadů str. 2, 16

na naší libčické náplavce je živo po
celý rok. I v zimě je cílem pro vycházky, rybáře zkoušející své štěstí s udicí
nebo otužilce nořící se do ledové vody
Vltavy. Tuto zimu je kolem náplavky živo ještě více. Město se rozhodlo
vypsat soutěž pro architekty na její
oživení.
Všichni, kdo náplavku navštěvují, jistě ocení nový městský mobiliář,
celkové zútulnění prostoru a vybudování zázemí či lepší přístup do řeky. To
vše je obsahem zadání soutěže, které
vzniká i se zapojením obyvatel města.
Na sklonku minulého roku proběhl
průzkum, do kterého se zapojilo velké
množství občanů. Je to jasný signál,
jak je pro vás náplavka důležitá
a jedinečná. K úkolu přistupujeme
zodpovědně, a proto byla sestavena
odborná porota z krajinářských architektů a zástupců města, kteří provedou
výběr správného řešení revitalizace náplavky. Detailnější informace najdete
na stránkách těchto novin.
S cílem zajistit a podpořit bohatý
společenský život město rozdělí i letos
mezi místní spolky, sdružení a organizátory finanční podporu na realizaci
samotných akcí. I tento rok plánujeme
rozdělit úctyhodných 650 tisíc korun.
Proto přeji všem žadatelům, aby byly
jejich žádosti úspěšné, a především,
aby se podařilo během roku akce uspo-

Nezisková organizace Člověk v tísni
poskytuje zdarma službu pomoci
s oddlužením. V případě zájmu
volejte 777 787 945.
Komunitní centrum Fara Libčice

PÁ 18. 2. 20.00
Okupace

FILM

Pokud nedošlo k polepení vaší nádoby
na komunální odpad a bioodpad
známkou 2022 v průběhu ledna,
můžete si známky vyzvednout
v termínu 7. a 9. února 2022
v kanceláři správy majetku na
Městském úřadě. Prosím respektujte
dobu pro veřejnost:
n

Pondělí
7.30–12.00 / 12.30–17.00

Středa
7.30–12.00 / 12.30–18.00
Nádoby na komunální odpad bez
označení známkou pro rok 2022
nebudou vyváženy od 16. února
a nádoby na bioodpad nebudou bez
příslušné známky vyváženy od
14. března.
n

INFO

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991

www.libcice.cz/zivot-ve-meste/
poplatky/pes/

Vážení spoluobčané,

Výsledek soutěže

str. 4

Ordinace lékařů

str. 6

ZNÁMKY
NA POPELNICE

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?

www.libcice.cz/zivot-ve-meste/
poplatky/komunalni-odpad/

ÚT 8. a 22. 2. 11.00 PORADNA
Dluhové poradenství

z obsahu

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

Jak a kde likvidovat odpady str. 7
Zhodnocení průzkumu

str. 9

Hlas zastupitele

str. 10

Školství

str. 11

Libčičtí házenkáři

str. 12

Česko / černá komedie / drama /
2021 / 98 minut / v českém znění
/ vstupné 120 Kč. Filmové
drama s třinácti nominacemi
na Českého lva.
Kino Kotelna

SO 19. 2. 10.00
Masopust

PRO VŠECHNY

Tradiční průvod městem za doprovodu kapely začne na sídlišti a vydá
se směrem k sokolovně. Čeká vás
masopustní jarmark, zabijačka,
prodejní stánky, zpěvy a tance,
soutěže pro děti. Nenechte si ujít
jubilejní 15 ročník.
Areál Sokola

SO 19. 2. 20.00
Benedetta

FILM

Francie / Belgie / Nizozemsko /
drama / historický / 2021 / 131
minut / v českém znění / vstupné
120 Kč. Další provokativní snímek
režiséra Základního instinktu Paula
Verhoevena.
Kino Kotelna
Konání akcí a účast podléhají aktuálním
opatřením podle epidemické situace.

Lagunino OCR Race Winter str. 13
Z knihovny

str. 14

Malinové kroužky

str. 14

Vít Penížek, místostarosta

LIBČICKÉ NOVINY / číslo 2/2022 / periodický tisk územně samosprávného celku
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MK ČR E 12222
Místo vydávání
Libčice nad Vltavou
Vydává
Město Libčice nad Vltavou
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řádat a omezení spojená s epidemií se
stala minulostí.
Rok 2022 je na samém začátku,
avšak polovinu zimy máme za sebou.
Prodlužující se dny, občasný zpěv kosů
a rašící jehnědy dávají první impulzy
myšlenkám na jaro. Je tedy nejvyšší čas
začít plánovat a chystat se na zapojení
do soutěže Rozkvetlé Libčice. Vykouzlete i letos svým zahradnickým umem
pěknou předzahrádku či květinami
ozdobená okna. Jak se to povedlo vítězům této soutěže v roce 2021, posuďte
sami uvnitř tohoto čísla. n

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

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

Jazyková korektorka: Irena Hlinková

Autorkou článků s podpisovou zkratkou red
je Kateřina Hrachovcová.

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Únorové číslo vyšlo 3. února 2022.

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 21. února,
pro příjem inzerce do 14. února 2022.

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: redakce
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ZPRÁVY Z RADNICE

Body
z jednání
rady města
RADA MĚSTA 12. 1.
Určuje termín dalšího jednání,
a to 2. 2. 2022.
n

Souhlasí s prodloužením pěti
ubytovacích a nájemních smluv.
n

n Ředitel ZUŠ požádal o přidělení služebního bytu pro učitele
školy a rada města souhlasí
s uzavřením ubytovací smlouvy
v ulici Letecká.

Na základě pověření usnesení
ZM č. 3/4-2015 schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 města
s celkovými výdaji i příjmy ve výši
129.297.220 korun.
n

n Souhlasí se zřízením věcného
břemene plynovodní přípojky na
pozemcích města v katastru Libčice
nad Vltavou v délce 9,3 m za cenu
100 korun za běžný metr.

Byla vyhodnocena soutěž Rozkvetlé Libčice 2021 a rada města
souhlasí s udělením cen ve výši tři
tisíce korun za 1. místo, dva tisíce
korun za 2. místo a tisíc korun za
3. místo v obou kategoriích.
n
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ROZKVETLÉ LIBČICE 2021

ROZPOČET MĚSTA 2022

Výsledek soutěže

Provozní rozpočet zahrnuje i rozjeté projekty

TÉMĚŘ DO KONCE ŘÍJNA JSTE MĚLI
MOŽNOST ZAPOJIT SE DO SOUTĚŽE
ROZKVETLÉ LIBČICE 2021 A ZASLAT
SVÉ FOTOGRAFIE. SEŠLO SE CELKEM
95 SNÍMKŮ. NĚKTERÉ BYLY PRO
TECHNICKOU NEDOKONALOST
A ŠPATNOU KVALITU VYŘAZENY.

Z

bylé fotografie posuzovala komise životního prostředí a snímky
byly konzultovány i s dalšími odborníky. Hodnocení probíhá anonymně
a komise se nakonec shodla na pořadí
nejúspěšnějších tří soutěžících ve dvou
kategoriích.

V PROSINCI ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ROZPOČET NA ROK 2022 VE VÝŠI 54.911.000 KORUN.
TATO ČÁSTKA PŘEDSTAVUJE NÁKLADY NA PROVOZ MĚSTA A JIŽ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY. NA
ÚNOROVÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SE BUDE PROJEDNÁVAT ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Č. 1/2022, KTERÝM BUDOU DO ROZPOČTU 2022 ZAHRNUTY PLÁNOVANÉ INVESTICE A VELKÉ OPRAVY.

Pro doplnění je dobré zmínit, že
účastník soutěže odesláním fotografií
souhlasí se zveřejněním a zpracováním
osobních údajů v rozsahu nezbytném
pro naplnění účelu soutěže.
Váš zájem nás těší a věříme, že další
ročník bude ještě úspěšnější. Rok od
roku se zapojuje více účastníků. Slavnostní předání cen muselo být opět
z důvodů nepříznivé epidemické situace
odloženo, avšak o způsobu převzetí věcných odměn byli vítězové informováni. n

PŘÍJMY (v tisících Kč)

Jaromír Šantrůček,
předseda komise pro životní prostředí

V kategorii ROZKVETLÁ OKNA – nejkrásnější rozkvetlá okna, balkony a lodžie
v rodinných, řadových bytových a panelových domech komise určila pořadí:
1. Alice Zelená, ulice Pod Viničkou
2. Lenka Ponáhlová, Dělnická ulice
3. Věra Hessová, Fügnerova ulice
V kategorii PŘEDZAHRÁDKA –
nejkrásnější úprava předzahrádek,
okolí domů a vstupních prostor
komise určila pořadí:
1. Marie Prášilová, Vltavská ulice
2. Zuzana Kučerová, Zahradní ulice
3. Barbora Lacinová, ulice Na Vrchách

FOTO: ALICE ZELENÁ
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1. místo kategorie ROZKVETLÁ OKNA

n Stanoví závazné ukazatele
příspěvkovým organizacím pro
rok 2022 na elektřinu, vodné-stočné
a plyn takto: 1.120.000 korun
pro ZŠ, 690.000 korun pro MŠ
a 400.000 korun pro ZUŠ.

PŘÍJMY CELKEM

FOTO: MARIE PRÁŠILOVÁ

n Bere na vědomí informaci starosty o možnosti koupě objektu,
kde jsou umístěny ordinace zubaře
a gynekologa a nedoporučuje pokračovat v záměru objekt odkoupit
s ohledem na aktuální cenu nemovitosti. n red

Zápis z jednání rady města
je dostupný na webu města.

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob (závislá činnost)
Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ)
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob město
DPH
Odvody z vynětí zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Daň z hazardních her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
OSTATNÍ PŘÍJMY
Knihovna (tržby)
Koupaliště
Kultura
Libčické noviny (inzerce)
Nájmy nebytové prostory
Nájmy bytové hospodářství
Poplatky z hrobových míst
Pronájem hrobových míst
Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)
Příjmy z pronájmů pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
Služby (příjmy z poskytování služeb)
Separovaný odpad (příjmy EKO - KOM)
Příjmy z poskytování pečovatelské služby
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Pokuty a přestupky
Příjmy z úroků
PŘIJATÉ DOTACE
Dotace na výkon státní správy

1. místo kategorie PŘEDZAHRÁDKA
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VÝDAJE (v tisících Kč)
8000
200
1300
10000
150
25 000
15
1600
125
30
400
180
1600
15
56
5
50
1100
2200
20
5
10
50
20
10
410
250
5
5
100
2000
54 911

Silnice
Pitná voda
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Fond školského rozvoje
Mimoškolní činnost
Základní umělecká škola
Knihovna
Ostatní záležitosti kultury včetně pronájmů
Ostatní záležitosti kultury
Příspěvky kostelům
Veřejný rozhlas
Libčické noviny
Koupaliště
Sport a tělovýchova (AFK, Sokol)
Volný čas dětí a mládeže (dětská hřiště)
Zájmová činnost a rekreace (dotace)
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj (stavebnictví)
Projekty, studie
Granty a dotace
Architektonická soutěž (náplavka)
Územní plán (dokončení)
Komunální služby
DSO
Nebezpečný odpad
Svoz komunálního odpadu
Separovaný odpad včetně bioodpadu
Veřejná zeleň a péče o vzhled obce
Pečovatelská služba
JSDH Libčice
SDH Letky
Městské zastupitelstvo
Místní správa
Výdaje z finančních operací
Platby daní a poplatků (DPH, DPPO město)
Rezerva rozpočtu
Rezerva krizové řízení

1480
30
120
1590
3418
650
15
1400
90
1300
15
80
150
520
300
1200
400
700
1900
500
2450
350
350
1000
500
500
400
3740
110
220
4200
2500
900
2215
566
30
2600
10370
50
650
4352
1000

VÝDAJE CELKEM

54 911

Čerpání rozpočtu 2021 po položkách najdete na webu města
pod odkazem ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

www.libcice.cz
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ODPADY

Odevzdali jste 189 kg
použitých baterií

FOTO: PIXABAY

D
Chceme vybudovat dvě ordinace.

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Jak je to s ordinacemi
zubaře a gynekologa?

B

ývaly časy, kdy politici, vždy když byl něčeho nedostatek, se oháněli větou: „Trh vše vyřeší.“ Trošku lepší
věta na téma nedostatek odborníků by mohla být:
„Stát pomůže a trh to vyřeší.“ Po 30 letech fungování svobodné demokratické české společnosti ekonomicky založené
na principu tržního mechanismu lze konstatovat, že na trhu
práce u nás chybějí dělníci, středoškoláci a vysokoškoláci.
V Libčicích nad Vltavou bychom uvítali mimo jiné
kvalifikované učitele a lékaře. Lékaři si po léta žili vlastním
profesním životem a role státu na poli výchovy nových mladých lékařů včetně toho, aby neodcházeli do zahraničí, byla
nevýrazná. A dnes se divíme, že lékaři odcházejí do důchodu
a noví nejsou. Tak je to u nás se všemi profesemi. S trochou
ironie lze říci, že v Čechách nyní máme dostatečné množství
sociologů a případně sociálních antropologů. Ale pojďme se
podívat v této záležitosti na naše město.
Zubař MUDr. Nekula odešel v závěru loňského roku do
důchodu a prodává prostory, kde kromě zubního je i ordinace, v níž působí gynekolog MUDr. Kvapil. Budovu včetně ordinací jsme se jako obec pokusili koupit, ale cena 18 milionů
byla pro město nepřiměřená.
Očekávaná stavba sociálně-zdravotního zařízení PhDr.
Matouška čelí dalším komplikacím se soudem, kde občan
brání svůj oprávněný zájem. Rada města tedy rozhodla o vybudování dvou potřebných ordinací v prostorách v majetku
města v domě č. p. 244 na náměstí Svobody. V současné době
je již projektantem zpracovávána studie provedení. Bude
následovat dokumentace pro stavební povolení a stavební
řízení.
Záležitost byla projednána investiční komisí a radou
města. Podmínkou ovšem je, aby pro realizaci této investice
hlasovali zastupitelé. Zastupitelé za koalici Liběhrad a TOP
09 pro nové ordinace určitě ruku zvednou. MUDr Kvapil
přislíbil pokračování praxe a zubaře sháníme. n

íky zodpovědnému přístupu našich občanů a aktivní účasti města v systému zpětného odběru,
třídění a využití odpadních baterií, který na základě oprávnění MŽP zajišťuje kolektivní systém ECOBAT,
jsme přispěli k lepšímu životnímu prostředí.
Ani si neuvědomujeme, jak se baterie staly pro každého z nás každodenní samozřejmostí. Objem prodaných
baterií každoročně narůstá. Jejich vysoká spotřeba vede
k plýtvání přírodními zdroji a ke znečišťování životního
prostředí a tím i k ohrožení lidského zdraví. Proto se
každá zpětně odevzdaná baterie počítá! Jejich sběrem,
tříděním a následnou recyklací pomáháme šetřit přírodu
a její nerostného zdroje. n

Jaroslav Čermák, technik správy majetku

Společnost

ECOBAT s.r.o.
IČ: 267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816,
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolek�vního
systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Osvědčení se vydává pro

Město Libčice nad Vltavou
IČ: 00 24 14 07

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru
a následné recyklaci celkem 189 kg použitých baterií.
Z tohoto množství bylo recyklací získáno 140 kg kovonosných druhotných
surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

PRAKTICKÉ INFORMACE
ODPADY A JEJICH LIKVIDACE NEPATŘÍ MEZI OBLÍBENÁ
TÉMATA. PŘESTO JE NUTNÉ OBČAS PŘIPOMENOUT,
JAKOU ODPADOVOU POLITIKU NAŠE MĚSTO MÁ
A KDE A JAK OBČANÉ MOHOU ODPADY LIKVIDOVAT.

J

e na místě vyzdvihnout pozitivní trend správné separace
odpadu, která přispívá k opětovnému využití surovin. Omezujeme
tím vytěžování přírodních zdrojů
a nezatěžujeme životní prostředí.
Toto chování je chvályhodné a všichni
občané, kteří si počínají odpovědně, si
zaslouží poděkování.
V Libčicích platí osoby nad 15 let
roční poplatek 700 Kč, což je v porovnání s ostatními obcemi nižší sazba.
Týdenní vyvezení popelnice o objemu 120 l stojí občany v Roztokách
i Holubicích 750 Kč, v obci Husinec
Řež je poplatek 720 Kč, ve Statenicích
lidé zaplatí 800 Kč, v Horoměřicích
840 Kč. Některé obce vybírají poplatek
za nemovitost, a tak v Tursku zaplatí
občané ročně 2371 Kč, v Úholičkách
2400 Kč, v Úněticích 3245 Kč a ve
Velkých Přílepech 3307 Kč. V Kralupech nad Vltavou integrovali poplatek za svoz komunálního odpadu do
daně z nemovitosti. Naše město ročně
stojí likvidace odpadu bezmála sedm
milionů korun a na poplatcích vybere
1,6 milionu (odhad pro rok 2022).

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje.
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Pavel Bartoš, starosta
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ČERVENÉ KONTEJNERY
NA BIOODPAD
Vyvážejí 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. Červené kontejnery
najdete v ulicích:
Lesní, Pod Kameníčkem, křižovatka
ulice Hřbitovní/Za kovárnou,
křižovatka ulice Bratrská/náměstí
Svobody, U krytu, Letecké náměstí

Jak likvidovat odpady NÁDOBY
NA DROBNÉ KOVY
a kam s nimi?
KONTEJNERY
NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

RNDr. Petr Kratochvíl
Jednatel společnos� ECOBAT s.r.o.

Tržní: plast, papír, sklo, tetrapak,
kovové obaly, jedlé oleje
Ke Studánkám: plast, papír, sklo,
tetrapak, kovové obaly
Hašlerova: plast, papír, sklo, tetrapak,
kovové obaly, jedlé oleje
Lesni: plast, papír, sklo, tetrapak,
kovové obaly
U Černé hory: plast, papír, sklo,
tetrapak, textil
V Letkách u hasičárny:
plast, papír, sklo, tetrapak
Sběrné místo v ulici Družstevní
vedle domu č. p. 435.

Obaly vhazujte do kontejnerů složené,
sešlapané anebo i svázané, tak aby
zabraly co nejméně místa. Kontejnery
najdete v ulicích:
Sídliště Pod Saharou 715
(u kotelny): plast, papír, sklo, tetrapak,
jedlé oleje
Sídliště Pod Saharou 705:
plast, papír, sklo, tetrapak,
kovové obaly, textil
Letecká / K přívozu:
plast, papír, sklo, tetrapak

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. Nádoby najdete v ulicích:
Družstevní 435, Sídliště
Pod Saharou 705, Ke Studánkám,
Lesní, Hašlerova, Tržní

NÁDOBY NA POUŽITÉ
JEDLÉ OLEJE
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 najdete v ulicích:

Družstevní za kulturním
domem u sběrného místa,
Sídliště Pod Saharou (Stará Sahara),
Hašlerova, Tržní

KONTEJNER NA TEXTIL
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 a najdete je v ulicích:
Sídliště Pod Saharou 705,
U Černé hory

SBĚRNÉ MÍSTO
Zatím naše město nedisponuje sběrným dvorem, který je v současnosti
ve fázi příprav. Pro tento účel slouží
sběrné místo, které najdete v ulici
Družstevní za kulturním domem
vedle domu č. p. 435.
Zde se mohou odkládat použité
pneumatiky osobních automobilů
bez disků, drobné elektro (mikrovlnné trouby, televizory, rychlovarné
konvice), lednice, mrazáky, myčky, el.
kamna, el. trouby apod. Nepatří sem
plynové spotřebiče, nábytek, koberce,
nebezpečné odpady, vybavení domácnosti, sklo, stavební suť apod.
Najdete zde také nádobu na odevzdání světelných zdrojů (LED světelné
zdroje, kompaktní zářivky, žárovky).
Do nádoby nepatří rtuťové a zářivkové
trubice, halogenové světelné zdroje, sodíkové výbojky, bateriové články apod.
Odkládejte světelné zdroje tak, aby nedošlo k jejich rozbití a bez papírových
či plastových obalů. n red
Na zadní obálce novin najdete
kalendář svozu odpadů
(velkoobjemové kontejnery, hnědé
popelnice na bioodpad a mobilní svoz
nebezpečných látek) včetně jasných
instrukcí, co můžete nebo naopak
nesmíte vyhodit.
Detailní přehled, jak
správně zlikvidovat
jednotlivé druhy
odpadů, najdete na
webu města, stačí
naskenovat QR kód.

www.libcice.cz
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Město v roli závislých porotců
reprezentuje místostarosta Vít Penížek
a Petra Pelešková za opozici, náhradníkem je starosta Pavel Bartoš. Porota
jednala o výši odměn i celkové investice, etapizaci projektu, hodnoticích
kritériích, shodla se na výběru ateliérů
krajinářských architektů a připomínkovala soutěžní zadání. Vzhledem
k tomu, že město splňuje požadavky
na architektonickou soutěž, bude
administrátor soutěže advokát Jan
Lašmanský podávat žádost o doložku
regulérnosti u České komory architektů.

ROZVOJ MĚSTA

Hlasovali jste pro přírodní
podobu náplavky
V PROSINCI PROBĚHL
PRŮZKUM, VE KTERÉM
JSTE SE MOHLI VYJÁDŘIT
K ROZVOJI NÁPLAVKY.
ODEZVA BYLA VYSOKÁ
A VAŠE PŘIPOMÍNKY BUDOU
ZOHLEDNĚNY V ZADÁNÍ
PRO ARCHITEKTY.

vaná, a tedy oblíbená, kdy má být zahájena její úprava a zda má být zachován
přírodní charakter. Již před lety vznikl
návrh revitalizace náplavky z pera
architekta Patrika Hoffmana, který měl
přetvořit náplavku do spíše městského
stylu. Avšak pro relativně vysokou finanční náročnost tohoto projektu nebyl
záměr realizován.

zadání a základní rozdělení do třech
funkčních zón. Ale v průběhu vyjednávání, mimo jiné i se zástupcem Povodí
Vltavy, s. p., se ukázalo, že je potřeba
projekt řešit komplexněji a citlivěji.
Proto jsou k výběru nejlepšího návrhu
přizváni odborníci z řad krajinářských
architektů a bylo využito jejich zkušeností v úpravách zadání soutěže.

L

DVOULETÁ PŘÍPRAVA
Vedení města znovu otevřelo téma
náplavky v roce 2020 a teprve během
podzimu 2021 došlo k posunu ke konkrétním obrysům řešení. Prvotní záměr
byl jednodušší, město mělo v úmyslu
nechat vypracovat tři návrhy studie
libčické náplavky.
Společně s městským architektem
Jiřím Opočenským tak vznikl koncept

PĚT NÁVRHŮ
V průběhu příprav město dospělo
k uzavřené soutěži s názvem Libčická
náplavka – návrh krajinářského řešení
veřejného prostoru, ve které bude vyzváno pět ateliérů. Na odměny je v rozpočtu vyčleněno 400 tisíc korun a s vítězem
soutěže bude uzavřena smlouva na
dopracování studie a zpracování projektové dokumentace.

ibčická náplavka je téma, které
místní zajímá. Potvrdila to míra
zapojení občanů do zmíněného
průzkumu – svůj názor vyjádřilo přes
300 respondentů. To odpovídá 10%
odezvě, což je nadprůměrný výsledek
v podobných anketách. Online dotazník měl zodpovědět několik základních
otázek: jak často je náplavka navštěvo-
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NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚDI:

239	posezení a lavičky

v ZÓNĚ 1
273	travnatá plocha pro sport
a akce v ZÓNĚ 2
199	drobné hrací prvky
pro děti v ZÓNĚ 3
Pro architekty klíčové soutěžní zadání se v těchto dnech finalizuje. Samozřejmě zde budou zohledněny i výsledky průzkumu, zkušenosti odborných
porotců a záměr i finanční možnosti
města. Skloubit všechny požadavky
tak, aby výsledek byl vyvážený a dával
smysl, je tvrdý oříšek.
POROTA
Začátkem ledna proběhla ustavující
schůze poroty, která je složena ze třech
odborníků a dvou zástupců města.
Předsedou poroty je krajinářský architekt Štěpán Špoula, který má za sebou
11 účastí v porotách a profesní podporu mu dělají kolegyně, rovněž krajinářské architektky Martina Imramovská
a Jana Pyšková. Náhradníkem za profesní část poroty je Jiří Opočenský.

VÝSLEDEK PŘED LÉTEM
Přípravné práce zaberou několik týdnů,
ale soutěž by měla být vyhlášena nejpozději v březnu. Následuje lhůta pro
vypracování návrhů a poté proběhne
vyhodnocení. Před létem by tedy mělo
být jasné, jak bude libčická náplavka
vypadat. Zahájení prací se předpokládá
v roce 2023.
ZHODNOCENÍ PRŮZKUMU
Kompletní výsledky průzkumu najdete
na webu města, kde si můžete přečíst
plné znění komentářů a doplňujících
odpovědí. Respondenti mohli vybírat
z přednastavených odpovědí a zároveň měli prostor napsat svůj názor.
Na závěr online dotazníku jste měli
možnost připojit svůj komentář nebo
doplnit zajímavý podnět. Toho využilo
59 občanů.
Jak bylo uvedeno v úvodu, cílem
bylo zjistit, jaká je frekvence návštěv.
Týdně na náplavku přichází přes 63 %
respondentů.

Zásadní informací bylo, jakým směrem se má podle vás úprava náplavky
ubírat – přírodním, nebo spíše městským. Zde jednoznačně převážily odpovědi ve prospěch přírodního charakteru.

93,2

%

l přírodní 
l městský 

6,8

93,2 %
6,8 %

Následovalo rozdělení náplavky na
tři funkční zóny podle využití s nabídkou výčtu uvažovaných prvků. Většina
odpovědí kopírovala navržený způsob
využití dané zóny, projevil se však
i různý přístup k jednotlivým zónám,
například prostor pro rybáře, který byl
uvažován v jižním cípu náplavky, se často v odpovědích objevil i v zóně první.
Frekventovaným podnětem byla sauna,
skatepark či pumptrack a posezení byste
umístili do všech tří zón. Velkým tématem je také přístup do vody a koupání.
Na náplavce moc nepostrádáte parkovací místa, ale uvítali byste více stromů
a situování ohniště a místa pro grilování
opět ve všech zónách.
Důležitým signálem pro vedení
města je zjištění, že většina účastníků
průzkumu volí okamžitou revitalizaci náplavky a pouze desetina si přeje
investici odložit. n red
21,5

26,7

8,8
25,4

%

10,1

62,9

37,8
l často 
l jednou za týden 
l jednou za měsíc 
l příležitostně na akci 

%

37,8 %
25,4 %
26,7 %
10,1 %

l okamžitě 
l 2–3 roky 
l odložit 
l ostatní odpovědi

62,9 %
21,5 %
8,8 %
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PAVEL BARTOŠ ZA LIBĚHRAD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Urychlení zpomalovačů

Mami, tati,
já už půjdu
do školy...

Nyní k retardérům v ulici Ke Studánkám. Tím, že jsme ulici rekonstruo
vali a má nyní asfaltový povrch, jsme
paradoxně umožnili, aby tam spousta
lidí jezdila i přes místní dopravní značení nepřiměřeně rychle. Situace je o to
závažnější, že z důvodu majetkových
vztahů nemá tato komunikace chodník,
a tak komunikace slouží motoristům
i chodcům.
Už 30. 9. 2020 jsme v podatelně města
přijali petici občanů z dané lokality,
která srozumitelně požadovala vyřešení
vzniklé dopravní situace, kde jsou ohroženi obyvatelé na komunikaci i v obou
satelitech v ulici Ke Studánkám. Oslovili
jsme specializovanou firmu a na základě
jejich odborného doporučení jsme
přistoupili k řešení a zajistili omezení
rychlosti na dané komunikaci.
Nejslabším článkem v řešení problému se ukázalo oddělení dopravy
a správy komunikací Městského úřadu

Černošice spadající pod odbor Stavebního úřadu. Toto oddělení od města
obdrželo žádost o vyjádření 10. 6. 2021
a věc měla být vyřízena ve lhůtě 30 dnů.
Ale ani po osmi měsících toto oddělení
nekonalo na rozdíl od dopravního oddělení Policie ČR, které vydalo k řešení
kladné stanovisko.
Jde o zajištění bezpečnosti občanů,
a proto jsme po půl roce přistoupili
k realizaci opatření. Raději totiž podstoupíme „kázeňský trest“ od černošického úřadu, než abychom řešili nějaké
zraněné dítě v ulici Ke Studánkám. To
by veřejnost nikdy netolerovala. Na to,
že ale osm měsíců primárně nekonal
černošický úřad, se však zapomene brzy.
Přeji vám klidné dny. n

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
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Pavel Bartoš
starosta a zastupitel
za Liběhrad

AUTOSERVIS

Školská rada ZŠ

ZÁPISY K POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZCE SE KONAJÍ PODLE
ŠKOLSKÉHO ZÁKONA V OBDOBÍ
OD 1. DO 30. DUBNA. V NAŠÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLE KARLA HAŠLERA
LIBČICE NAD VLTAVOU SE
USKUTEČNÍ VE DNECH
6. A 7. 4. 2022 OD 15 DO
17 HODIN A DNE 12. 4. 2022.

INZERCE

P

ředstavte si prosím typickou dopravní situaci českých měst v první
čtvrtině 21. století. Lidé se stěhují
do nových sídlišť (satelitů) překotně
vznikajících na okraji měst. Doprava probíhá převážně po silnici, všude plno aut
a denní realita je, že není kde zaparkovat,
protože se hustota silniční dopravy několikanásobně zvýšila a lidé mají často dvě
až tři auta v rodině. Dopravní předpisy
sice určují, jak se má jezdit, ale mnohým
řidičům to nic neříká.
Ano, píši i o situaci v našem městě a je jedno, jde-li o sídliště Sahara,
Chýnovskou, Leteckou či Zahradní
ulici. A teď k samosprávě. Budujeme parkoviště, zajišťujeme dopravní
opatření na komunikacích v majetku
města, jednáme s developery o zajištění
dopravy a parkování v rozvojových lokalitách, zpracováváme dopravní studie
a spolupracujeme s policií, jež dohlíží
na průchod práva v oblasti dopravy.

krátce

ápisu by se měly účastnit děti,
které do 31. 8. 2022 dovrší šestý
rok věku. Představy o předškolní přípravě jsou velmi různorodé. Od
pocitu, že to nějak dopadne, až po přesvědčení, že by dítě, které jde k zápisu,
mělo umět číst, psát a počítat. Nejlepší
je zvolit zlatou střední cestu.
Dítě, které jde k zápisu do školy,
by mělo znát své jméno a příjmení,
věk, bydliště, mělo by vědět, kdo jsou
členové jeho rodiny. V rámci zrakového
vnímání je důležitá znalost základních
barev, geometrických tvarů, dítě by
mělo rozpoznat, zda je obrázek s ostatními stejný nebo odlišný.
Vyzrálost sluchové percepce je také
na místě – dítě by mělo poznat první
a poslední hlásku ve slově, rozdělit
slovo na slabiky, určit, odkud daný
zvuk vychází. V rámci logopedické
připravenosti je ideální, pokud dítě
umí vyslovovat správně všechny hlásky,
déle se toleruje nepřipravenost R a Ř.
Předškolák by měl správně držet tužku,
postupně uvolňovat ruku a měl by také
umět nakreslit postavu.
Není třeba, aby umělo dítě počítat
do 50, ale mělo by vyjmenovat posloupnost čísel do 10, chápat, které ze
dvou čísel je větší, určit počet prvků.
Ve škole se mu bude hodit také časová
a prostorová orientace, porozumění
předložkovým výrazům a časovým
pojmům. Nikoliv na posledním místě je

FOTO: PIXABAY.COM
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Zápis do první třídy je velkou události
nejen pro děti, ale i pro rodiče.

třeba také dostatečná sociální, emoční a pracovní zralost. Budoucí školák
by měl zvládat odloučení od rodičů,
podřízení se autoritě pedagoga, najít
motivaci pro dokončení úkolu, i když
ho nebaví. Samozřejmostí je zvládání
sebeobsluhy, potřeba je také schopnost
zapojit se mezi vrstevníky a zvládat
případný neúspěch.
V letošním roce všichni doufáme,
že nám covidová situace umožní se
s budoucími prvňáčky potkat u zápisu
osobně. A pokud všechny dovednosti
ještě nejsou úplně stoprocentní? Pamatujme si, že všechno se ještě vyvíjí a dítě
má od doby zápisu ještě zhruba půl
roku na to všechno dohnat.
Není-li stále dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li
o to písemně zákonný zástupce dítěte
v době zápisu dítěte k povinné školní
docházce nebo nejpozději do 31. května 2022, odloží ředitel školy začátek
povinné školní docházky o jeden školní
rok. Písemná žádost o odklad musí být
doložena doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. n

Poslední jednání školské rady proběhlo ve středu 19. ledna a mohli
se ho zúčastnit i rodiče, a to online.
Hlavním tématem jednání bylo představení činnosti školského poradenského pracoviště. Tohoto úkolu se
ujala školní psycholožka paní Šárka
Havelková a představila jeho složení
a činnost. Nízký zájem ze strany
rodičů byl pro členy školské rady
překvapující. Věříme, že pracoviště
funguje dobře a rodiče mají informace, kdy se na něj obracet a jak může
žákům pomoci. To potvrdila i sama
paní psycholožka i ředitel školy.
Důkazem je stále větší počet rodičů
i žáků, kteří se na pracoviště obracejí
v průběhu celého školního roku. n
Vít Penížek,
člen školské rady za zřizovatele

Pamětní deska
U příležitosti výročí úmrtí Karla Hašlera v koncentračním táboře Mathausen dne 22. 12. 1941 byla ve foyer
školy odhalena pamětní deska.
22. prosince 2021 naše škola za
účasti představitelů města Pavla Bartoše a Víta Penížka uctila muže mnoha talentů a příkladného vlastence,
kterého dostihla právě před 80 lety
jeho odvaha. Statečnost, kterou prokázal tváří v tvář bezprecedentnímu
zlu, je dechberoucí a inspirující a text
na pamětní desce je následující:
Karel Hašler
(31. 10. 1879 – 22. 12. 1941)
Český písničkář, herec, textař,
skladatel, spisovatel, scenárista,
dramatik a režisér, který byl před
80 lety umučen v koncentračním
táboře Mauthausen.
Libčice nad Vltavou
22. 12. 2021
Jako připomínku této pozoruhodné
osobnosti nese škola od 1. 9. 2021
čestný název Základní škola Karla
Hašlera Libčice nad Vltavou. n
František Bahenský, ředitel školy

Šárka Havelková, školní psycholožka
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Házenkáři finišují přípravu
na jarní část sezony

První závod série Lagunino
OCR Race je za námi

Muži a starší žactvo na 67. posvícenském turnaji v Libčicích

Minižáci na turnaji v Příbrami

MUŽI ZABOJUJÍ O MEDAILE VE 2. LIZE,
MLÁDEŽ BUDE LIBČICE REPREZENTOVAT NA ŘADĚ TURNAJŮ.

N

a pátém místě se šestibodovou
ztrátou na medaile vstoupili do
kalendářního roku 2022 házenkáři Libčic ve 2. lize mužů. Zatímco
ale první tři celky (Liberec, Dukla B,
Šťáhlavy) odehrály na podzim všechna
utkání, naši házenkáři mají k dobru
ještě dohrávku s Mladou Boleslaví.
Nejvyšším příčkám se tak mohou
v případě výhry přiblížit ještě předtím,
než 12. února zahájí jarní část sezony
ve Šťáhlavech.
Konečné umístění „na bedně“ je
cílem pro zbytek sezony, přestože
aktuálně v sestavě kvůli zranění chybí
hned několik hráčů. Házenkáři tak
zahájili přípravu už 6. ledna a až do
začátku herního období absolvují zdvojený počet tréninkových jednotek. Ty
byly zpočátku zaměřené výhradně na
fyzickou kondici a sílu, nyní už trenéři
do přípravy zapojují také herní prvky
a nácvik souhry s míčem.
První domácí utkání Libčic v jarní části sezony se v hostivické hale
uskuteční v neděli 20. února od
17 hodin. A hned půjde o jeden z klíčových zápasů, protože v něm přivítáme
průběžného lídra tabulky z Liberce.

V SOBOTU 22. LEDNA SE
USKUTEČNIL PRVNÍ ZÁVOD NAŠÍ
SÉRIE PŘEKÁŽKOVÝCH ZÁVODŮ
LAGUNINO OCR RACE WINTER.
ZÁVOD PROBĚHL V CHÝNOVSKÉM
LESE A ZÚČASTNILO SE HO CELKEM
28 ZÁVODNÍKŮ.

FOTO: FRANTIŠEK PALAN

FOTO: ARCHIV TJ SOKOL LIBČICE

TJ SOKOL LIBČICE

Všichni fanoušci z Libčic i okolí jsou
srdečně zváni.
STARŠÍ ŽÁCI
TĚŽÍ Z NOVÉ SPOLUPRÁCE
S Hostivicemi pojí Sokol Libčice nejen
využívání sportovní haly v Břvích pro
tréninky a soutěžní utkání mužů, ale
nově také spolupráce s tamním klubem Lions Hostivice Handball Team
v oblasti mládeže. Naši starší žáci
(13–15 let) díky tomu jednou týdně
dojíždějí do hostivické haly, která
poskytuje odpovídající zázemí pro kvalitní přípravu. Ve spojení s hráči Lions
tak ani přes zimu nevypadnou z herní
praxe. „Které dovednosti potřebujeme
zlepšit nejvíce, nám ukázala už úvodní
část sezony, v níž jsme se utkali převážně s týmy z horní části tabulky. Přes
zimu jsme na nich s týmem zapracovali
a výsledky naší práce budeme chtít
ukázat v následujících kolech,“ říká trenér celku starších žáků František Palan.
TRENÉRY MINIŽÁKŮ
TĚŠÍ VELKÁ ÚČAST
Minižáci (9–11 let) se v podzimní části
sezony stihli zúčastnit celkem čtyř
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turnajů v miniházené (4+1). Trenéry
prakticky celou dobu těšila hojná účast
hráčů s velkou chutí do házené.
„V rámci jednoho turnaje jsme díky
tomu byli obvykle schopní poskládat
hned tři týmy. Se všemi hráčsky různě
promíchanými sestavami jsme navíc
dokázali konkurovat ostatním týmům
a často jsme je přehrávali. Bereme-li
v potaz přípravu v prostorách naší tělocvičny, je to na hřišti příjemný pohled,“
popisuje trenér minižáků Štěpán Hřebejk. Hlavním cílem je podle něj u této
věkové kategorie především přenést
do nového roku chuť hrát, jež byla na
všech minižácích vidět na podzim.

M

imo místní se zúčastnili i běžci
z blízkého (z Kralup nad Vltavou) i dalekého okolí (z Brna).
Závodníci byli rozděleni do pěti kategorií podle věku a čekala na ně trať dlouhá
něco málo přes jeden kilometr a 15
překážek.
V kategorii Kids I vyhrál Šimon Hrachovec, na druhém místě se umístil Richard Malý a třetí místo vybojoval Zaki
Madleg. V kategorii Kids II nejrychleji
trať zvládl Albert Kubes, na druhém
místě doběhl Tomáš Paliulionis a třetí

Dalším závodem bude závod
Trail – běh lesním terénem
v délce nejméně 3 km bez
překážek. Závod je naplánován
na sobotu 19. března a již nyní
je možné se na něj registrovat.

skončil Timothy Jan Buchanan. V kategorii Kids III se nejlépe umístila Sára
Tatjana Kotálová, druhý skončil Martin
Kučera a třetí doběhl Max Grybauskas.
V kategorii Junior vyhrál Matěj Orvan
a druhý byl Jan Toth. Mezi dospělými si
nejlépe s tratí poradil Petr Aberle, druhý
doběhl Vladimír Říha a třetí byl velitel
libčických hasičů Vladimír Čmelík.
Všichni účastníci předvedli skvělé
výkony a patří jim velká gratulace. Série
Lagunino OCR Race 2022 sestává z celkem devíti závodů.
Dalším závodem, který nás čeká,
je závod Trail – běh lesním terénem
v délce nejméně 3 km bez překážek.
Závod je naplánován na sobotu
19. března a již nyní je možné se na něj
registrovat. Dále nás čeká závod Run,
který proběhne v zámeckém parku
zámku Veltrusy; závody Spring, Beast,
Summer, Night, Ultra a sezonu ukončí
závod Autumn v září 2022. Všichni
závodníci, kteří dokončí všech devět
závodů, získají navíc titul Lagunino
Master MMXXII. Více informací o závodech Lagunino OCR Race naleznete
na www.lagunino.cz n
Roman Kotlín, organizátor

FOTA: ROMAN KOTLÍN

SPORT

Překážka chůdy a spinner. První tři
v kategorii Adults: zleva Vladimír Čmelík,
Petr Aberle, Vladimír Říha

PŘÍPRAVKA ZÍSKÁ
PRVNÍ HERNÍ ZKUŠENOSTI
Také nejmladší hráči házené Sokola
Libčice dělají velké pokroky. Proto
trenéři přípravky (7–9 let) s některými
členy této kategorie už na jaře vyrazí
na první turnaje, začínající házenkáři
tak vůbec poprvé v životě poměří síly
s ostatními týmy. Turnajů se libčická
přípravka zúčastní s týmem doplněným o hráče týmu minižáků, kteří do
kategorie přípravky věkově stále patří,
byť již hrají se staršími. n
Janis Aliapulios, hráč A-mužstva
František Palan, trenér mládeže

INZERCE
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SPOLEČNOST

z knihovny

UPOZORNĚNÍ

Vážení a milí
spoluobčané,
současná epidemické doba nám úplně
nepřeje, přesto se budeme snažit ve
spolupráci s TJ SOKOL a městem
Libčice nad Vltavou uspořádat již
15. ročník masopustu. Snad nám
dobrá nálada, masky i procházka na
čerstvém vzduchu pomohou překonat
obtížné období. Těší se i stánkaři, kapela a řezník! A jistě se podaří sestavit
i zábavný program.
Vezměte prosím ovšem na vědomí,
že může nastat situace (s ohledem na
vývoj epidemie), kdy v plánovaném
termínu, tj. v sobotu 19. 2. 2022,
nebude možné masopust uspořádat. O aktuálním vývoji budete včas
informováni. A samozřejmě pokud se
akce uskuteční, bude nutno dodržovat

Knihovna je místo v domě, kde se
scházejí všichni, čtenáři, nečtenáři
a čtenáři budoucí. Ti, co čtou rádi.
I ti, co by radši místo čtení dělali
něco jiného, ale knihu do ruky vzít
musí, protože odevzdávají čtenářský deník nebo portfolio k maturitě.
A pak ti, kteří si svůj vztah ke čtení
teprve budují. A pro ty je tu regál,
na kterém si dávám obzvlášť záležet, neboť nadšený dětský čtenář
je něco jako pomeranč v hořké
čokoládě. n

Tradiční průvod městem
Začátek: Na Sahaře
Finále: areál u libčické sokolovny.
Trasa:
Sahara, ul. Křivá a Chýnovská
Veselé zastavení: MěÚ - nám. Svobody

Šárka Sekerová, knihovnice

10.00 hodin – MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM

za doprovodu řízné kapely Kralupského žesťového orchestru

veškerá protiepidemická a hygienická
opatření. Za což velmi všem účastníkům děkujeme. n
Na setkání s vámi se těší společně
s dalšími organizátory Evžen Novák.

10.30 hodin – MASOPUSTNÍ JARMARK
A TRADIČNÍ ZABIJAČKA
V AREÁLU U LIBČICKÉ
SOKOLOVNY

Stánky s medovinou, perníkem,
koblihami, dřevěnými hračkami,
šperky a jinými řemeslnými
výrobky a dobrotami.
Ježdění na ponících – Cirkus Kopecký
Ester Stará, Milan Starý

Nauč Edu abecedu
Nakladatelství Pikola 2021

Zpěvy, tance, divadélko:
„Potrestání jankovité kobyly
aneb kdo za to může“

FOTA: REDAKCE

Oblíbené „sportovní“ soutěže
pro děti i děti odrostlé:
závody čuníků, hod jitrnicí,
přetahovaná, závod v pojídání koblih

Soutěže: „O nejhezčí masku“
pro tři kategorie.

Masopustní průvod roku 2020

CENTRUM MALINA

Volná místa v Malinových kroužcích

S

novým pololetím je možnost přihlásit děti na pravidelné kroužky.
Jejich nabídku s kontakty na lektory, kteří vám sdělí podrobnosti o obsazenosti kurzu, najdete na www.centrum-malina.cz. Nepřehlédněte nabídku
kroužků pro školáky! Již běží středeční

programovací kroužek Technomani, kde
jsou ještě volná místa. A nově otevíráme
kurz anglické konverzace pro mladší
školáky (1. a 2. třída). Ten bude probíhat
v pondělí od 13.30 hodin. n
Julie Menšík Čákiová,
předsedkyně sdružení
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ŘEZNICTVÍ KOHOUT: ovar, jitrnice,
guláš, čerstvé maso a jiné ňamky
Ester Stará, Milan Starý

Mařenka už říká Ř
Nakladatelství 65. pole 2021

Po průvodu pro maškary „prdelačka“
zdarma, ostatní 20 Kč za porci!
Srdečně zvou: Občanská sdružení a školy z Libčic nad Vltavou a město Libčice nad Vltavou

Kalendář svozu odpadů 2022
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

12. 3.
6. 8.

9. 4.
10. 9.

7. 5. 11. 6.
8. 10. 12. 11.

Co do velkoobjemových
kontejnerů patří?
ROZHODNĚ ANO:

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

ROZHODNĚ 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, dráty,
kabely.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

15. 3.

21. 6. 11. 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:

14. 3. 28. 3.
22. 5. 6. 6.
1. 8. 15. 8.
10. 10. 24. 10.

11. 4. 25. 4. 9. 5.
20. 6. 4. 7. 18. 7.
29. 8. 12. 9. 26. 9.
7. 11. 21. 11.

Jedná se vždy o pondělí v lichých týdnech.

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

