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SERVIS

informace
VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
SOBOTA 10. 9. 8.00–12.00
n K
 e Studánkám
n P
 od Saharou (parkoviště
u bytového domu 685-687)
n K
 ralupská
n T
 ržní / Nerudova
n L
 etecké náměstí

TERMÍNY SVOZU
BIOODPADU
PONDĚLÍ 12. 9., 26. 9. a 10. 10.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v pondělí lichý týden.

TERMÍN
MOBILNÍHO SVOZU
NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
ÚTERÝ 11. 10.
n Letky

16.00–16.40 pod křižovatkou ul. Letecká s ul. K Přívozu
n Libčice 16.45–17.30 spodní
část náměstí Svobody
n Chýnov 17.35–18.00 sídliště
Pod Saharou, parkoviště u domu
č. p. 685–687 (Stará Sahara)

KLUB SENIORŮ
ŠIKOVNÉ RUCE
Zveme vás na kurz PALIČKOVÁNÍ.
Lekce jednou za měsíc, cena
200 Kč. Zájemci se mohou hlásit
na čísle 737 526 629
Eva Králová, ruční práce

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Nemocnice Roztoky přijme
fyzioterapeuta do ambulantního
provozu na plný i zkrácený úvazek.
Bližší informace získáte na telefonu
723 594 550 nebo e-mailu
hlavnisestra@rhg.cz.

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. září je státní svátek
a připomenutí smrti českého
knížete svatého Václava.

ÚVODNÍ SLOVO 3

kalendář
SO, NE 3. 9., 18. 9. a 1. 10. 9.00

TRH

SO 17. 9. 20.00

FILM

Kdyby radši hořelo

Farmářský trh
Trh s možností nakoupit si čerstvé
kvalitní potraviny a potkat se
s přáteli.
Areál TJ Sokol Libčice

Česká tragikomedie sleduje
přerod sboru dobrovolných hasičů
v domobranu.
Kino Kotelna

SO 3.9. A 10. 9. 12.00

NE 18. 9. 14.00

SPORT

OCR závody

SO 10. 9. 9.00

Představení dokončeného návrhu
na Nové centrum města (městský
dům, radnice a křižovatka). Beseda
s architekty a vedením města.
Plovárna

Blešák
Centrum Malina organizuje Blešák
a pohádku s výtvarnou dílničkou.
Komunitní centrum Fara Libčice

15.00

PLOVÁRNA

Příběhy včelích medvídků

ÚT 20. 9. 18.00

SO 24. 9. 9.00

TENIS

Svatováclavský turnaj

SO 10. 9.

NE 25. 9. 10.00

Vernisáž výstavy Burn Baby
Burn
Zahájení výstavy velkoformátových
smaltů a kreseb autorů a autorek
současného českého umění.
arto.to galerie v Uhelném mlýně

ÚT 13. 9. 18.00

BESEDA

Libčická náplavka
Beseda s architekty a porotci
soutěže, výstava všech návrhů.
Plovárna

PÁ 16. 9. 18.00

ST 28. 9. 15.00
Sokolský den

TJ Sokol Libčice srdečně zve
děti a rodiče na ukázky sportů
a doprovodný program.
Areál TJ Sokol Libčice

NE 2. 10.

15.00

Libčická Hašlerka

str. 12

Nová výstava

str. 12

Nohejbalový turnaj

str. 13

Stolní tenis

str. 13

Historie

str. 14

Volební anketa

str. 15

(zahájení projektu) a sportovní haly
(studie) a realizaci ordinací zubaře
a gynekologa (studie proveditelnosti
a zadání projektu). Zahajujeme velkou
modernizaci šaten v areálu AFK.
Volební program Občanské demokratické strany a nezávislých kandidátů
zůstal vzhledem k debaklu a zisku
jediného mandátu ODS jen na papíře.
Libčický občanský spolek LOS byl
od počátku nekompromisním oponentem radniční formace. Soustředil se
především na kontrolu kompletnosti
podkladů pro zastupitele a kontrolu
dodržování zákonných procesů v orgánech města. V jednání zastupitelstva
působil spolek sebevědomě, ale v konečném součtu nelze najít žádné splněné
body volebního programu. Což je jistě
způsobeno tím, že nebyli od počátku
ani během mandátu schopni dojednat
politicky nutná kompromisní pravidla
ke spolupráci s koalicí, což vedlo k přehlasování koalicí s osmi mandáty. To
je čistá demokracie a volební program
LOS nakonec nebyl realizován.
Pevně věřím, že ve dnech 23. a 24. září 2022 přijdete k volbám a určíte své
zástupce do zastupitelstva našeho města. Předchozí zkušenosti mne naplňují
přesvědčením, že náš volič je uvážlivý,
nevěří laciným slibům a dokáže rozlišit
podstatné od nepodstatného. Přeji vám
dobrou volbu, aby naše město Libčice
nad Vltavou vzkvétalo. n
Pavel Bartoš, starosta
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komunální volby jsou hlavním mechanismem zastupitelské demokracie, kdy
občané vybírají zastupitele, kteří se po
dobu čtyř let podílejí na správě města.
Konec dalšího volebního období mě
jako starostu města logicky vede k bilancování, co se podařilo za poslední
roky udělat.
Naše vítězná koalice Liběhrad
a TOP 09 nabídla voličům především
investice do majetku města, školství, kultury, sportu a podporu spolků. V letech
2018–2022 jsme realizovali investice
a velké opravy obecního majetku ve
finančním objemu 26,5 milionu Kč.
To v době pandemie covidu-19, války,
energetické krize a inflace dosahující
nyní 18 procent. S hlasy opozice, tedy
LOS a ODS, většinou nešlo počítat a chci
podotknout, že ti, kteří v minulosti
byli často proti, změnili posléze taktiku
a zdrželi se hlasování. Což je „prašť
jako uhoď“. Přesto jsme si vypracovali
dobrou pozici pro zahájení strategických
investic, například revitalizaci náměstí
Svobody, výstavbu městského domu,
rekonstrukci radnice, revitalizaci libčické
náplavky či sportovní haly a dalších
investic a oprav. Také jsme poskytli nadstandardní finanční částky pro podporu
libčických spolků. V čase předvolebním
disponujeme na účtech města částkou
ve výši 100 milionů Kč, kterou hodláme
použít i jako spoluúčast stavby školní
družiny (projekt, stavební povolení),
městského domu (zpracovávání projektové dokumentace), libčické náplavky

SPORT

USA, animovaná pohádka,
český dabing
Kino Kotelna

Francie, superhrdinská komedie,
český dabing.
Kino Kotelna

str. 11

Cyklistické závody pro děti i dospělé.
U jezu

Sportovní den

Super-Blb

Park Cihelka

Libčický pohárek

FILM PRO DĚTI

FILM

Role městského architekta str. 9

SPORT

Zlouni

PÁ 16. 9. 20.00

str. 8

BESEDA

Na turnaj v tenisu ve čtyřhrách jsou
zváni všichni amatérští tenisté.
Areál TJ Sokol Libčice

VÝSTAVA

Vyhlídkové posedy

Centrum města

Představení dětského divadla Krapet
organizuje SPOLEČNĚ pro Libčice.

16.00

str. 7

Libčická Hašlerka

Devátý ročník hudebního festivalu
s hostem Petrem Rychlým.
Areál TJ Sokol Libčice

PRO DĚTI

Rekonstrukce koupaliště

HUDBA

Lagunino zve děti a dospělé
na překážkový závod –
3. 9. Ultra Lagunino OCR Race 2022
a 10. 9. Závod Autumn.
Vltavská 751

SO 10. 9.

Vážení spoluobčané,

z obsahu
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VOLBY 2022

Oznámení o době a místě
konání voleb do Zastupitelstva
města Libčice nad Vltavou
STAROSTA MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU PODLE § 29 ODST. 1 ZÁKONA Č. 491/2001 SB.,
O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, OZNAMUJE:
1. V
 OLBY DO ZASTUPITELSTVA
MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU
SE KONAJÍ:
nv


pátek 23. září 2022
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
nv
 sobotu 24. září 2022
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. M
 ÍSTEM KONÁNÍ VOLEB
nv
 e

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

Areál Šroubáren (*40)
5. května
(42, 43, 54, 60, 64, 66, 67, 68, 70,
72, 76, 77, 99, 109, 160, 173)
Bratrská (126, 127, 128, 150, 170)
Bratří Fischerů (798, 804, 836)
Dělnická (161, 274)
Fügnerova
(135, 156, 157, 158, 159, 169,
186, 187, 197, 198, 220, 221, 223,
224, 225, 235, 241, 242, 243, 272,
276, 293, 296, 297, 298, 299, 308,
323, 328, 358, 755, *5)
Hašlerova
(25, 35, 36, 65, 133, 134, 188, 206,
268, 325, 334, 340, 344, 820, 824,
833, 834, 840, 844, 861, 863, 866,
867, 879, 882, 883, *10)

Holubická
(41, 78, 278, 292, 350, 733, 758,
761, 762, 838, *38, *41)
Hřbitovní
(1, 2, 3, 27, 31, 32, 63, 89, 92, 97,
205, 288, 342, 735, 789 , 881)
Chýnovská
(73, 80, 83, 84, 85, 86, 93, 122,
129, 131, 132, 136, 137, 138, 140,
141, 142, 143, 145, 146, 147, 151,
154, 155, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 175, 179, 180, 182, 196, 202,
207, 209, 237, 240, 252, 291, 301,
333, 367, 578, 579, 580, 586, 587,
730, 777, 799, 839, 864)
K Nádraží (22, 33, 37, 38, 75)
K. H. Borovského
(110, 200, 219, 262, 267, 283,
347, 379, 720, 727, 729, *25)
Kralupská
(4, 5, 26, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 176, 266, 753, *35, *36,
*39,*40, *44, *47)
Křivá (352, 577, 743, 749)
Letecká
(87, 88, 91, 98, 111, 112, 113, 116,
117, 120, 121, 213)
Libušina
(34, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 61, 69, 94, 95, 96, 108, 738,
750, 760)
Lidická
(234, 238, 248, 250, 251, 264,
270, 280, 281, 285, 303, 310, 312,
313, 314, 315, 329, 338, 343, 348,
355, 359, 724, 736, 748, 782, 818)
Na Růžku (153, 316, 773, 776)
Na Spojce (115, 118, 119)
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náměstí Svobody
(81, 90, 130, 152, 177, 218, 227,
244, 247, 249, 254, 255, 305, 346,
356, 377, 765, 817, 841)
Nerudova
(124, 144, 149, 172, 178, 190,
290, 320, 725, 797)
Pod Hrádkem
(12, 13, 14, 20, 28, 29, 57, 58, 294,
780, 781)
Pod Kameníčkem
(603, 604, 606, 679, 680, 682)
Pod Kostelem (21, 30)
Pod Nádražím (74, 341)
Proti Škole (279, 326, 770, 783)
Tyršova
(168, 171, 181, 183, 184, 185,
189, 192, 194, 195, 199, 201, 203,
204, 210, 228, 229, 231, 239, 246,
256, 261, 277, 324, 769, 794, 805,
825, 845,848)
U Černé hory (62, 71)
U Krytu
(123, 217, 284, 345, 368, 759, 784)
U Staré školy (107)
V Pražce
(317, 318, 319, 321, 339, 363,
369, 375, 740, 741, 775, 785, 807,
852)
Ve Staré cihelně
(16, 330, 332, 351, 357, 361,
364, 365, 366, 370, 371, 372, 378,
719, 721, 731, 734, 754, 763, 767,
*6, *7)
Vltavská
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 23,
24, 56, 82, 100, 360, 716, 751)

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

Pod Zastávkou (387)
Tržní (449, 451, 468, 470, 842)
Turská
(381, 384, 406, 417, 419, 425,
427, 488, 506, 514, 515, 532, 533,
551, 850, *19, *37)

* evidenční číslo

U Přívozu (420, 493, 537, 779, 878)

nv
 e

U Zastávky
(382, 383, 385, 388, 391, 392,
479)

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

Areál Šroubáren (859, 860, *40, *43)
Bratrská (230, 253, 306)
Dělnická
(422, 442, 472, 517, 728, 822)
Drážní domek (407)
Družstevní
(193, 216, 245, 257, 265, 289,
374, 802, *3)
Hřiště (527)
Kolonie (411)
Letecká
(148, 174, 191, 286, 302, 336,
354, 362, 410, 416, 426, 429, 430,
431, 432, 435, 436, 437, 438, 439,
440, 441, 450, 473, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 489, 491, 497, 508,
518, 519, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 528, 529, 530, 531, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544, 545,
547, 548, 549, 739, 742, 747, 757,
790, 810)
Letecké náměstí
(380, 390, 393, 394, 395, 396, 397,
461, 464, 494, 505, 509, 552, *1)
Na Radosti
(447, 448, 452, 453, 454, 457,
458, 462, 463, 466, 801)
Na Výsluní
(400, 418, 467, 475, 476, 492)
Palackého
(208, 211, 212, 222, 226, 233,
236, 295, 322, 746)
Pod Strání
(446, 501, 504, 516, 803, 880)
Pod Viničkou
(490, 495, 496, 498, 499, 500,
503, 507, 511, 513, 546, 752, 774,
788, 791, 792, 793, 796, 806, 808,
827, 828, 829, 832, *15, *17, *27)

V Zahrádkách
(386, 398, 399, 402, 403, 415,
421, 423, 424, 428, 443, 444, 455,
456, 459, 460, 465, 469, 471, 474,
477, 478, 486, 487, 502, 512, 554,
756, 766, 768, 800, 858, *23, *28,
*34)
* evidenční číslo

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

nv
 e

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

Chýnovská
(556, 563, 581, 582, 583, 588,
596, 602, 605, 608, 610, 611, 618,
683, 684)
K Sídlišti (555, 744)
Ke Křižovatce
(560, 561, 570, 576, 835)
Ke Studánkám
(717, 809, 811, 812, 814, 815,
819, 821, 823, 831, 837, 843, 846,
849, 853, 854, 855, 862, 869, 875,
876, 877)
Křivá (621, 639)
Lesní
(557, 558, 559, 564, 565, 566,
573, 642, 772)
Luční (851, 857, 874, 879)
Na Vrchách
(584, 585, 589, 590, 591, 592,
593, 594, 595, 597, 598, 599, 600,
601, 607, 609, 612, 613, 614, 615,
616, 617, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 671, 672, 673, 674, 675,
676, 677, 678, 764, 813, 856, *20)
Na Vršku
(567, 568, 569, 571, 572)

3. Voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jeho
občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jeho občané
jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství
prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České
republiky, jde-li o cizince, průkazem
o povolení k pobytu.
6. V době konání voleb lze požádat, aby
volič mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě vyšle okrsková
volební komise k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou. Tuto
žádost je možno telefonicky uplatnit
před konáním voleb na Městském úřadu
v Libčicích nad Vltavou na tel. číslech
233 101 651, 233 101 654, 233 101 655
a 233 101 656. n
Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta
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Body z jednání rady města
RADA MĚSTA 20. 7.
n Určuje termíny jednání, a to 10. 8.
a 1. 9. 2022.
n Se seznámila s problematikou vytížení ordinace dětské lékařky a pověřuje
místostarostu projednáním možností
navýšení kapacity ordinace.

Pověřuje místostarostu přípravou vyhlášení konkurzu na ředitele ZŠ Karla
Hašlera Libčice nad Vltavou.
n

n Souhlasí s poskytnutím příspěvku
20 tisíc korun z fondu školského rozvoje pro MŠ na akci Hurá na prázdniny.
n Zvážila žádost o odkoupení části pozemku v katastru Letky pro oboru chovu koz a ovcí. RM nedoporučuje ZM
pozemek prodat. Jedná se o historický
majetek města a lesní pozemek a uvažované aktivity jsou zde nepřípustné.

Nový zaměstnanec města žádá o přidělení služebního bytu a RM souhlasí
s uzavřením ubytovací smlouvy v Kolonie 411.
n

Na základě doporučení výběrové
komise souhlasí s pořadím nabídek na
akci Stavební úpravy, budova p. č. 287
v areálu AFK a rozhoduje o přidělení
veřejné zakázky firmě MONTAKO
STAVEBNÍ, s. r. o., Kralupy nad Vltavou za cenu 4 171 146 korun vč. DPH.
n

n Souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na pořízení velkokapacitní zásahové
cisterny pro SDH Libčice.

Souhlasí s prodloužením jedné ubytovací a dvou nájemních smluv.
n

RADA MĚSTA 10. 8.
n

Určuje termín jednání, a to 31. 8. 2022.

n Souhlasí s podpisem smlouvy se
Středočeským krajem na poskytnutí
částečné dotace pečovatelské službě pro
rok 2022 ve výši 363 tisíc korun.
n Schvaluje Zadávací dokumentaci, Zadávací podmínky a Smlouvu o dílo na
akci Adaptace objektu č. p. 54 na školní
družinu a vyhlašuje výběrové řízení na
zhotovitele a zpracováním materiálů
pověřuje firmu ACCON.
n Souhlasí s uzavřením smlouvy příkazní na pořízení regulačního plánu
lokality Z4-RP1. Náklady na zpracování včetně pořízení hradí investor.

LIBČICKÁ PLOVÁRNA

Shrnutí velké rekonstrukce koupaliště

www.geocore.cz

BĚHEM DVOU LET JSME
UDĚLALI ZÁSADNÍ PŘESTAVBU
PROVOZU BAZÉNŮ
A ZÁSOBOVÁNÍ VODOU.

komplexní řešení pro
vytápění a chlazení objektů
chytré technologie pro komfortní
a bezpečné vnitřní ovzduší

P

oslední velká úprava proběhla před
16 lety, kdy došlo k přepažení velkého bazénu. Podařilo se dokončit
systém ekonomicky udržitelného zásobování vodou, kdy voda trvale neodtéká do
dešťové kanalizace a čerpadla ve šroubárně spínají pouze v případě odběru. Výpadek vody ve studni je vyřešen dotováním
z vodojemu ve šroubárně.

BOJUJETE
DOMA
S VODNÍM
KAMENEM?
S IPS LEHCE
ZVÍTĚZÍTE!
Snižuje a zabraňuje
hromadění vodního
kamene o 76,3 %

MALÝ BAZÉN
Ten byl přestavěn již v minulém roce
a pracuje na principu cirkulace uzavřeného okruhu s hrubým předčištěním
a štěrkopískovým filtrem doplněné
iontovou úpravou vody. Výsledek je patrný, i když při velké zátěži může dojít
ke krátkodobému zhoršení kvality.

Prodlužuje životnost
a účinnost všech
výrobků, jimiž
protéká voda
Snadno se instaluje
a nevyžaduje údržbu
Certiﬁkován pro
dlouhodobý kontakt
s pitnou vodou
Neovlivňuje tlak
vody

n Souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemcích města v katastru Chýnov v délce
93 m pro ČEZ Distribuce, a. s., za cenu
100 korun za běžný metr.
n Souhlasí s rozpracováním alternativních studií na rozšíření MŠ ve
variantách – Ludvík, zahrada ZUŠ, Nad
Koupalištěm. n red

Zápisy z jednání rady města
v plném znění jsou dostupné na
www.libcice.cz

Stáhněte si aplikaci
nebo se registrujte na
libcice.munipolis.cz/registrace
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již od
2.632 Kč

na e-shop.geocore.cz

INZERCE

INZERCE

CHCETE KOMPLEXNÍ
A RYCHLÉ
INFORMACE O DĚNÍ
VE MĚSTĚ?

VELKÝ BAZÉN
Přestavba velkého bazénu na ekonomicky udržitelný provoz byla těžším
oříškem. Existovala studie chlorového
bazénu s pískovou filtrací z roku 2006
s příkonem 37 KW a vysokým dávkováním chloru, který se intenzivně odpařuje a je třeba ho neustále doplňovat.
Systém byl také náročný na spotřebu
vody při proplachu filtrů. Finanční
náročnost je cca 10 milionů korun.
Proto jsem pozval firmu specializující
se na pískové filtrace. S technologií nebyl problém, ale obtížně řešitelná byla
cirkulace vody, neboť současné plnicí
rozvody a trysky byly nedostatečné.
Situace s kvalitou vody byla v minulých letech velmi špatná. Absencí
jakékoli technologie neprobíhalo
žádné čištění a voda byla neudržitelná, jak vidíte na fotce z roku 2020.
Až vyschnutí studny v roce 2021 dalo
impulz k technickému řešení. Na jaře
se podařilo realizovat cirkulaci vody,
a to není jen potrubí kolem bazénu,
nedílnou součástí je hlavně jímání vody
z hladiny a ze dna. Naštěstí nebylo nut-

Odtok vyvločkované řasy

FOTA: ROMAN DĚDIČ
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Kal vysátý z biokomor.

né rozkopat celý bazén, jak navrhovala
firma před několika lety.
SEZONA 2022
Velký bazén letos poprvé od svého
vzniku pracuje v režimu cirkulace
uzavřeného okruhu a mechanické
odstranění hrubých nečistot zajišťuje
bubnový filtr, který se automaticky
neustále vyplachuje. Dále voda protéká
biologickou částí, kde je intenzivně
provzdušňována plovoucím médiem,
který funguje jako nosič čisticích
bakterií. Bazén pracuje jako biotop, se
spotřebou elektřiny 1,5 KW.
Součástí letošní akce byla i řada dílčích úprav. Nový přívod vody do obou
bazénů a nový přívod elektřiny k velkému bazénu. Ten obsahuje i optický
kabel a je na konci osazen veřejným
wifi vysílačem. Investiční náklady na
technologii ve výši 1,5 mil Kč považuji
v dnešních cenách za naprosto minimální a jsou dány i vlastní výrobou
některých atypických částí.
Technologie naplnila prognózy, které
jsem uváděl v úvodní investiční studii.
Dělí se do tří částí – cirkulace, mechanické čištění a biologické čištění. První

dvě části fungují stoprocentně, provoz
biologické části je v letošním roce
zkušební. Bohužel vliv mají některé
negativní faktory – spuštění až začátkem koupací sezony, kdy se biologie
ještě nezaběhla, a bazén navštívilo
v prvním tropickém víkendu skoro tisíc
lidí. Pro srovnání biotop Radotín má
5x větší objem vody a má stop stav při
700 návštěvnících. Voda není organicky
ani mechanicky znečištěná, ale zelenou
vodu způsobuje jednobuněčná neškodná řasa. Nejedná se však o sinice,
které v současné době zamořily mnoho
jiných přírodních koupališť. V polovině
srpna provedl provozovatel vyvločkování řasy za účelem projasnění vody.
Řasa rozptýlená ve vodním sloupci se
shlukuje a odchází filtrací, kde se separuje do odpadu. Na fotografiích je vidět
vyzrálý kal z biokomor a vyvločkovaná
řasa odtékající do odpadu. V minulých
letech toto zůstalo v bazénu. Letošní
sezona s velkým počtem tropických
dnů a velkou návštěvností byla opravdu náročná. U biotopů se neposuzuje kvalita vody jestli je zelená nebo
modrá, je prostě zelená, ale posuzuje se
průhlednost, která dosahovala 80 cm,
pro srovnání Máchovo jezero má tak
30 cm, pokud není zamořeno sinicemi. Dále se může posuzovat organické
znečištění, které bylo k 25. 8. na úrovni
CHSK 3, což je optimální hodnota, 0 je
pitná voda, 10 je silně znečištěná voda.
Za celkem úsměvné považuji FB
příspěvky zřejmě dítěte, které doposud
nepoznalo rozdíl mezi chlorovým akvaparkem za 10x větší vstupné a naším
přírodním koupalištěm.
Objektivně však musím přiznat, že
provozovatel měl vhodným způsobem
upozornit návštěvníky, že se nejedná
o hnití vody, ale proces vyvločkování
řasy za účelem projasnění vody.
Největší výhodou systému je rozšíření
biologické kapacity bez zásahů do okolí
bazénu, neboť systém cirkulace je tak
výkonný, že na něj lze napojit ještě jeden
bioblok a přizpůsobit kapacitu čištění
nárazovému počtu návštěvníků. n
Roman Dědič, tajemník města

www.libcice.cz
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VYHLÍDKA NAD MĚSTEM

ZŠ KARLA HAŠLERA

Vyhlášení
konkurzu
na ředitele

Posedy jsou
nominovány
na stavbu
roku

L

sama nominovala i do celostátní soutěže
a posedy se tak utkají s dalšími více než
70 stavbami z celého Česka. Už vlastní
nominaci považuji za doklad toho, že se
dají tvořit zajímavé věci i na půdě menšího města, a věřím, že se nám v podobných projektech podaří pokračovat. n

etos v červnu uplynuly dva
roky, kdy byl vedením školy
pověřen pan PhDr. František
Bahenský. Funkce pověřeného ředitele se ujal poté, co z konkurzního řízení nevzešel kandidát, který
mohl být jmenován ředitelem.
PhDr. František Bahenský se jevil
jako nejvhodnější ze tří kandidátů,
kteří se konkurzu zúčastnili. Nesplňoval však školským zákonem daná
kritéria, a to ukončené pedagogické
vzdělání. Pověřený ředitel je jmenován pouze na nezbytnou dobu.
Jako vedení města jsme tuto lhůtu
vyhodnotili takovou, aby došlo ke
konsolidaci kolektivu, celé atmosféry ve škole a překlenutí velmi
obtížného období v době opatření
spojených s pandemií covidu-19. To
vše se panu Bahenskému podařilo
a patří mu za to velký dík.
Po komunikaci s MŠMT a ČŠI
však nastala doba, kdy je působení
pouze pověřeného ředitele ne
únosné a je třeba vypsat konkurz.
Nejedná se o proces rychlý. Lze odhadnout, že vlastní konkurzní řízení
může proběhnout za asi tři měsíce
a nástup nového ředitele (podaří-li se ho najít) tak přichází v úvahu
nejdříve od přelomu letošního
a příštího roku. n

Vít Penížek, místostarosta

Vít Penížek, místostarosta

UŽ TÉMĚŘ ROK SE NA POMEZÍ
KATASTRŮ TURSKA A CHÝNOVA
TYČÍ VYHLÍDKOVÉ POSEDY.

FOTO: DAVID LANDGRAF

L

okalita U křížku, na které se sbíhají
polní cesty z několika směrů, tak
dostala nový impulz, aby se stala
cílem výletů a vycházek místních i přespolních. Vyšlapané cestičky mezi třemi
posedy dávají tušit, že se záměr podařil,
a místo je hojně navštěvováno. Aby také
ne, z posedů je možné za dobré viditelnosti obdivovat velkou část české krajiny.
Přitažlivost možná nezvyklých staveb
zvyšuje i jejich architektonická hodnota,
která vznikla díky tvůrčí činnosti studentů Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze pod vedení
architektů Hlaváčka a Čeňka.
To, že se jedná o zajímavé stavby,
potvrzuje i jejich přihlášení do soutěže
Stavba Středočeského kraje 2022. Celkem se v této soutěži setkalo 25 zajímavých staveb z našeho regionu. Kromě
hodnocení odborné poroty, která už
posedy navštívila, probíhá i hlasování
veřejnosti. Posedy můžete podpořit
svým hlasem na www.stavbaroku.cz.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž pořádá, dokonce posedy

Návrh a realizace studentů:
Michaela Chmielová, Tomáš Kodet,
Alena Linková, Jan Šefl, Mikuláš Valdman,
Tomáš Vojtíšek, Anna Zíková

Město Libčice nad Vltavou vás zve na
Besedu s autory návrhů
na lIbčickou náplavku

Besedu s autory návrhu
na nové centrum města

v úterý 13. září od 18 hodin
na plovárně si můžete poslechnout prezentaci vítězného
návrhu na náplavku ateliéru
REHWALDT LANDSCAPE
ARCHITECTS, diskutovat
s autory a porotci, prohlédnout
si výstavu všech návrhů.

v úterý 20. září od 18 hodin
na plovárně můžete diskutovat
s architekty ateliéru
EHL & KOUMAR
ARCHITEKTI s.r.o., kteří
představi výsledný návrh
městského domu, radnice
a křižovatky.
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ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Mají mít Libčice městského architekta?
NEŽ JSEM SE TÉTO POZICE
UJAL, POLOŽIL JSEM
SI STEJNOU OTÁZKU.
NEJSOU NA TENTO „LUXUS“
LIBČICE MALÉ? MYSLÍM
SI, ŽE PRAXE UKAZUJE,
ŽE I MENŠÍ MĚSTA ŘEŠÍ
PODOBNÉ PROBLÉMY
JAKO TA VĚTŠÍ – ŠKOLY,
SPORTOVIŠTĚ, PARKY –
A ŽE FUNKCE MĚSTSKÉHO
ARCHITEKTA MŮŽE
V TĚCHTO ZADÁNÍCH
SEHRÁT KLÍČOVOU ÚLOHU.

Postupnými debatami vykrystalizovalo zadání, které bylo „uměním
možného“ a muselo zohlednit vlastnické limity. Výsledek se snaží vytěžit
maximum z koncentrace veřejných
funkcí do středu města a vytvořit jasné
centrum, kde se soustředí veřejný život.
Nejlepší se ukázala možnost vybudovat
v první etapě nový městský sál s knihovnou na pozemcích, které k tomuto
účelu město zakoupilo, a dále navázat
rekonstrukcí náměstí a radnice. Záměrně jsme všechna tři témata sloučili
do jednoho architektonického zadání,
neboť se vzájemně ovlivňují a posilují.
Vítězný návrh architektů Ehla a Koumara naplnil naše očekávání. Výsledné
řešení je kultivované, civilní a v dobrém
slova smyslu maloměstské, ale zároveň
architektonicky nadčasové a krásné.

N

a příkladech jako Litomyšl,
Kolín, ale i menších měst
jako Líbeznice nebo Černošice lze vidět, že pokud město chce
dlouhodobě investovat, je pro něj
klíčové vytvořit si zásobárnu projektů.
S nimi lze uspět v dotacích nebo na
ně nasměrovat vlastní finance. Avšak
příprava kvalitních a architektonicky
zajímavých řešení zabere čas, v průměru tak tři až pět let, a je třeba začít
v dostatečném předstihu před zamýšlenou realizací. Nejdůležitější je fakt,
že bez dostatečné časové i finanční
investice do přípravy se nedostaví
úspěchy v podobě krásně a kvalitně
zrealizovaných projektů.
TŘI ROKY PRÁCE PRO LIBČICE
Na začátku mého působení stálo
pozvání do konkurzu od místostarosty
Víta Penížka, pro kterého jsme navrhli
rodinný dům v lokalitě v Hašlerově
ulici. V naší kanceláři se věnujeme
veřejným projektům pro obce a další
zadavatele a k práci se často dostáváme díky architektonickým soutěžím.
I proto jsem výzvu přijal. Byla to pro
mne příležitost přispět z druhé strany
a pomoci Libčicím nastartovat proces
získávání kvalitních stavebních projektů. Osobně a profesně to pro mě bylo
inspirativní období.

FOTO: RED
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Jiří Opočenský s kolegou založili v roce
2007 architektonickou kancelář ov-a.

SOUTĚŽ NA RADNICI
A MĚSTSKÝ DŮM
Před začátkem soutěže na Městský dům
a opravu stávající radnice jsme museli
s vedením města zodpovědět tyto otázky: Má se stavět městský sál v centru,
nebo se má usilovat o obnovu stávajícího kulturního domu? Má úřad zůstat
na svém místě, nebo se přesunout do
nové budovy naproti? Jak řešit sousední
dům se stávající knihovnou? Ten byl
původně stavěný jako hotelový sál a dal
by se pro účel městského domu také
využít…

Nejdůležitější je fakt,
že bez dostatečné časové
i finanční investice do přípravy
se nedostaví úspěchy
v podobě krásně a kvalitně
zrealizovaných projektů.

SOUTĚŽNÍ ŘEŠENÍ NÁPLAVKY
Uspořádání soutěže na náplavku
následovalo. Rozhodli jsme se oslovit
landscape architekty a ze čtyř odevzdaných návrhů porota vyhodnotila jako
nejlepší návrh od berlínsko-pražských
Rehwald landscape architects. Jejich
návrh pracuje s prostorem náplavky
přírodně. Upravuje břehovou linii
a vkládá do ní tři pláže – místa, kde
lze pohodlně přistoupit k řece, vykoupat se. Dvě pláže jsou umístěny
proti stávajícím podchodům pod tratí,
třetí na budoucí osu, která navazuje
na plánovanou bytovou čtvrť v areálu
šroubárny. Plocha nabízí prostor pro
akce, sportovní a rekreační využití.
Návrh vhodně pracuje se zadržením
vody v krajině a vytváří také prostory
čistě přírodní.
CO SE JEŠTĚ POVEDLO
Kromě dvou soutěží jsme pracovali na
nové podobě územního plánu, řešili
detaily ve městě – kruhové lavičky
před samoobsluhou a sestavili zadání pro FA ČVUT, ze kterého vznikly
přírodní vyhlídky „Libčické posedy“,
které nyní zdobí vrch mezi Libčicemi
a Turskem. n
Jiří Opočenský, městský architekt

www.libcice.cz
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FINANCE

Čtvrté ocenění iRatingovým stupněm
„A“ za finanční hospodaření města
SPOLEČNOST CRIF – CZECH CREDIT BUREAU, A. S.,
OHODNOTILA HOSPODAŘENÍ MĚSTA LIBČICE NAD
VLTAVOU ZA ROK 2021 NEJVYŠŠÍM IRATINGOVÝM
STUPNĚM „A“ A UDĚLILA MĚSTU ČESTNÝ CERTIFIKÁT.

S

tupeň „A“ vypovídá
o vynikající finanční
stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi
výrazně převyšují ukazatele
obcí se srovnatelným počtem
obyvatel. Podle analýz společnosti navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky
regionu dávají velmi dobré
předpoklady dalšího rozvoje.
Naše město nacházející
se v okresu Praha-západ ve
Středočeském kraji patří do
kategorie 2 000–4 999 obyvatel. Z celkového počtu 16 obcí
v okresu a v této velikostní
kategorii dosáhla hodnocení
iRatingovým stupněm „A“ již
pouze jedna další obec.
V průběhu posledních pěti
let investovalo město systematicky a bez větších výkyvů do
své infrastruktury. Pro finan-

cování vlastních investic vy
užívá zejména kladné přebytky
celkového rozpočtu, které jsou
ve srovnání s ostatními městy
stejné velikostní kategorie PB
Final nadprůměrné. Malá část
investic byla financována také
dotacemi, ale finance města
nejsou dlouhodobě zatíženy
žádným dluhem a na bankovních účtech je stále dostatečná
rezerva pro další rozvoj města.
V uplynulém čtyřletém
období směřoval nejvyšší objem systematických
investic do silnic, chodníků,
kanalizací, dopravní infrastruktury, komunálních
služeb a územního rozvoje.
Větší investice proběhly také
do nebytového hospodářství
a dále do základní školy
a základní umělecké školy. n
Pavel Bartoš, starosta

ROZKVETLÉ
LIBČICE

Zapojte se do soutěže o zajímavé ceny
a zašlete max 3 výstižné fotografie na adresu
podatelny Městského úřadu Libčice nad
Vltavou, nám. Svobody 90 nebo na e-mail
podatelna@libcice.cz, a to do 26. října 2022.
Fotografie doplňte jménem a příjmením, adresou
a kontaktem na vás (telefon, e-mail).
Obálka musí být označena Rozkvetlé Libčice 2022
a posíláte-li elektronicky, uveďte to do předmětu zprávy.
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PARK CIHELKA

Noví majitelé
se začnou
stěhovat
od příštího léta
SYMBOLICKÉ POKLEPÁNÍ
ZÁKLADNÍHO KAMENE
PROBĚHLO MINULÝ
ROK V LÉTĚ A DNES SE
PODOBA, KTEROU ZNÁME
Z VIZUALIZACÍ, PŘIBLIŽUJE
KE SVÉMU CÍLI.

V

ýstavba rezidenčního developera Skanska pokračuje podle
harmonogramu a předpokládaná kolaudace má proběhnout už v létě
2023, kdy se začnou stěhovat noví obyvatelé. V prodeji zbývá poslední byt.
Park Cihelka nabídne mnoho benefitů a vedle kvalitního bydlení nebude
chybět bezbariérový výtah, kvalitní
materiály ve standardním vybavení,
kolárna se sprchou pro mytí kol, kočárků či sprchování domácích mazlíčků.
Vyrostou zde také komunitní záhonky, kde si obyvatelé vypěstují vlastní
bylinky nebo zeleninu do polévky.
Vychlazený drink se sousedy si zase
mohou vychutnat na společné zahradě. Zahradníci ocení dešťovou vodu
z akumulační nádrže, kterou využijí
pro zalévání předzahrádky i společných
záhonů, a prostor pro dětskou radost
zase poskytne hřiště hned před budovou. Velkou výhodu nabízí i společná
dílna pro domácí kutily a kreativce,
která bude v suterénu.
Skvělá lokalita Libčic nad Vltavou
poskytuje perfektní dopravní dostupnost do centra Prahy a i díky tomu byl
o bydlení obrovský zájem. Přidanou
hodnotu umějí Češi skutečně ocenit a rychle tak vyprázdnili nabídku
nových bytů, mezi novými obyvateli je
jen malé procento cizinců. V současné
chvíli už na svého budoucího majitele čeká z celkových 57 bytů pouze
jeden. Jedná se o prostorný byt 3+kk
se soukromou lodžií o celkové ploše

VIZUALIZACE: XTOPIX ARCHITEKTI S.R.O.
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Bytový komplex budou tvořit energeticky šetrné viladomy se solárními panely,
rekuperací a efektivním systémem pro hospodaření s dešťovou vodou.

79,7 m² a navíc za cenu, která vychází
o téměř 30 % levněji oproti pražskému
průměru, což je v dnešní době naprosto
ojedinělé.

areálu tak vyroste příjemné místo pro
stávající i budoucí obyvatele posilující nejen samotnou lokalitu, ale i celé
město.

DRUHÁ ETAPA PROJEKTU NABÍDNE
VILADOMY A VELKORYSÝ
VEŘEJNÝ PROSTOR PLNÝ ZELENĚ
Rezidenční projekt se brzy začne
rozrůstat o druhou etapu, kterou tvoří
atraktivní viladomy. Ty se budou stavět
nad prvními třemi bytovými domy
a jsou vždy rozděleny na tři bytové
jednotky, které půjde zároveň sloučit
v jednu prostornou rodinnou vilu.
V současnosti je tato etapa ve fázi
přípravy projektové dokumentace pro
získání nezbytných povolení. V kontextu vysokých prodejních cen bytů
v Praze má Park Cihelka za cíl vytvořit
bydlení s vysokým standardem, ale za
dostupnější cenu.
Viladomy budou citlivě zapadat do
bývalého těžebního prostoru cihelny
s respektem vůči charakteru Libčic
a okolní krajiny. Nová obytná čtvrť
bude založená na principech sdíleného
prostoru a počítá také s využitím modrozelené infrastruktury, takže půjde
o udržitelné a hospodárné bydlení.
Nebudou chybět solární panely, rekuperace tepla ani efektivní hospodaření
s dešťovou vodou.
Velkorysý bude také zelený veřejný
prostor, který je navržen pro všechny
obyvatele Libčic. Vznikne tak nový
park s dětským hřištěm a nebude chybět altánek, posezení pro klid i práci,
sportovní hřiště, své místo tu nadále
bude mít i Stožár. Vedle rezidenčního

I V DNEŠNÍ DOBĚ MŮŽE HYPOTÉKA
NABÍZET SMYSLUPLNÉ ŘEŠENÍ
Měli byste zájem pořídit si v projektu
Park Cihelka nové bydlení, ale potřebujete financování? Skanska Residential
má velkou výhodu v podobě exkluzivní
hypoteční kanceláře HypoSka, díky níž
dokáže zajistit nejlepší podmínky splácení a navíc bez jakéhokoliv navýšení
kupní ceny (jako jedni z mála na trhu).
„Za transparentní považujeme férový
přístup, proto nevyužíváme inflační ani
rizikovou doložku a veškeré riziko přebíráme na sebe. Při podpisu Smlouvy
o smlouvě budoucí vám cenu nastálo
zafixujeme. Až do nastěhování vám tak
garantujeme cenu nemovitosti, do které
už se nepromítne další navyšování
cen stavebních materiálů ani inflace,“
uvedla Radka Doubravská, jednatelka
hypoteční společnosti HypoSka.
A pokud vám nevyhovuje standardní
splátkový kalendář a máte možnost uhradit 10 % z ceny bytu z vlastních prostředků, můžete si odložit splátku zbývajících
90 % ceny až po kolaudaci domu. Tedy
těsně předtím, než se do bytu nastěhujete
nebo než ho začnete pronajímat. Pokud
přemýšlíte o koupi nového bydlení, je
možná nyní ten pravý čas, a pokud potřebujete pomoct s financováním, kontaktujte makléře a prodiskutujte možnosti
přímo vám na míru. n
Jan Pohorský,
specialista marketingu a komunikace

www.libcice.cz
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HUDBA

NOHEJBAL

První ročník dopadl
nad naše očekávání

Další Hašlerka je tu!

A

kci pořádá Libčický občanský
spolek LOS, finanční podpora
se shání v průběhu celého roku
ve formě různých grantů, dotací (včetně té od města Libčice), darů firem
a soukromých subjektů. Všem patří
velký dík.
„Cílem bylo vytvořit festival, na který můžete vzít děti i babičku a dědečka.
Právě na skupinu našich nejstarších
spoluobčanů jsme mysleli především,
protože mladí si snadno vyrazí na koncert do Prahy, ale v takových osmdesáti

letech je přece jen jednodušší dojít ‚jen‘
na sokolák,“ říká Ilona Ptáčková. Díky
Hašlerce Libčice navštívila řada známých osobností, mezi nimi Vladimír
Hron, Bohuš Matuš, Josef Zíma nebo
Josef Fousek. K tradičním účinkujícím
patřilo i oblíbené Šlapeto v čele se svým
bohužel nedávno zesnulým kapelníkem
Radanem Dolejšem.
A na koho se můžeme těšit letos?
„Na programu jsou dvě nové kapely
– Staropražská Hašlerka a Plechová
kapela Karla Vacka. Jako nečekaný host

VÝSTAVA

Anna Roubalová,
programy pro školy a veřejnost
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V

Jaroslav Richter

O

FOTO: ARTO.TO GALERIE

jiny. Uvnitř v galerii jsou instalovány
práce vystavujících na papíře a plátně
z posledních let a diváci a divačky
tak mohou vnímat kontrasty technik
a vlivy prostředí, ve kterém je umění
vystaveno. n

Stolní tenisté
mezinárodní
ostudu neudělali

dorazí pan Petr Rychlý se svým vystoupením Tváře Petra Rychlého. Přijďte
18. září od 14 hodin do areálu Sokola,
těšíme se na vás!“ uzavírá Ilona Ptáčková. n

Kino se vrací
pod střechu

T

Výstava potrvá od 10. září
do 27. listopadu 2022.
Kurátorkou výstavy je Veronika
Holcová.

TJ SOKOL LIBČICE

K Hašlerce patří dobrá nálada, elegantní
dámy i půllitr dobrého piva.

FILM

Burn Baby Burn je představením
velkoformátových smaltů
y vznikly na workshopu ve
vítkovických železárnách v roce
2015 a zúčastnila se ho významná jména současného českého
umění a čtyři z nich budou v galerii
arto.to v Uhelném mlýně vystavena
– vystavujícími jsou Pavla Malinová,
Jan Vytiska, Josef Bolf a Veronika
Holcová.
Vítkovické železárny jsou stejně
jako libčické šroubárny mementem
industriální doby konce 19. a počátku
20. století, obě tato místa v nedávně
době znovu ožila a jejich součinnost
umožnila vznik této výstavy. Technika smaltu bývá ve volném umění
využívána jen ojediněle a navíc díky
obrovským pecím ve Vítkovicích
mohly vzniknout smalty nevídaných,
několikametrových rozměrů. Tyto
smalty jsou instalovány zvenku, na
režném zdivu Uhelného mlýna a jsou
tak součástí veřejného prostoru.
Vystavená díla mají společnou démoničnost a snovost, která díky technice
smaltu získává na větší reálnosti a trvalosti a propisuje se do okolní kra-

Nejlepší hráč soupeře
a starosta Wultendorfu
Patrick Guganeder v zápalu boje

FOTO: ARCHIV LOS

JIŽ DEVÁTÝ ROČNÍK LIBČICKÉ HAŠLERKY SE RYCHLE BLÍŽÍ. JEJÍM OTCEM
ZAKLADATELEM A DODNES PROGRAMOVÝM ŘEDITELEM JE LUBOŠ
HARAZIN, VÝKONNÝ MANAGEMENT MÁ NA STAROSTI ILONA PTÁČKOVÁ.

FOTO: HANNAH BARTÍKOVÁ
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d září se kino opět vrací do Kotelny. Na programu jsou hned tři
filmy. V pátek 16. září v 18 hodin děti potěší nový a docela úspěšný
americký animák Zlouni. Na týž den od
20 hodin jsme nachystali poctu všem
superhrdinským filmům, francouzskou
komedii Super-Blb. Film prostě musí
vidět každý, kdo má superhrdiny rád,
i ten, komu připadají legrační. Zlouny
i Super-Blba uvádíme s českým dabingem. V sobotu 17. září od 20 hodin hrajeme novou českou komedii Kdyby radši
hořelo. „Hasičský“ film měl úspěšnou
premiéru na prestižním festivalu Berlinale, točí se kolem různých konspiračních témat naší současnosti a v hlavních
rolích září Michal Isteník a Miroslav
Krobot. Pro říjen pak jednáme o účasti
našeho kina na festivalu Be2Can, který
uvádí snímky oceněné na letošních
nejprestižnějších festivalech. Další
informace najdete na našem Facebooku,
webu www.libcickekrizovatky.cz a také
v obvyklých městských informačních
kanálech. n

Zlatý pohár zaslouženě vybojovalo mužstvo „Libčice“.  

V SOBOTU 13. SRPNA SE
USKUTEČNIL NOHEJBALOVÝ
TURNAJ K VÝROČÍ 110 LET
AFK LIBČICE.

P

očasí nám přálo a turnaje se zúčastnilo devět tříčlenných týmů,
sedm místních a po jednom
z Dolan a Mělníka. Vítězství si odnesl
tým z Libčic ve složení F. Ureš, P. Mánek, A. Petrus, kapitán týmu F. Ureš se
stal zároveň nejlepším hráčem turnaje.
Chtěl bych tímto poděkovat hráčům

i divákům za skvělou atmosféru po
celou dobu turnaje. Dík patří také paní
Hannah Bártíkové za propagaci, panu
Zdeňku Divišovi a panu starostovi Pavlu
Bartošovi za finanční podporu. Za hodnotné ceny a materiální i organizační
podporu děkuji panu Lukáši Reichlovi.
Všechno klaplo a předčilo naše
očekávání, a tak se těšíme na další ročník, do kterého se doufám zapojí silné
místní i přespolní týmy. n

rámci libčického posvícení
premiérově proběhl také
mezinárodní zápas ve stolním tenisu mezi TJ Sokol Libčice
a rakouským týmem Union SV
Wultendorf. Nevěděli jsme, jakou
výkonnost od soupeře, který letos
postoupil do rakouské Unterligy,
očekávat. Postavil jsme tedy speciální posvícenský výběr napříč našimi
družstvy A–D ve složení Jardové
Richter a Tkadlec, Honzové Špiegel
a Framberk a Milan Bartoň, který
to celé zorganizoval. Po dvou a půl
hodině bojů jsme zvítězili 13:5
a mezinárodní družbu jsme posléze
upevnili v restauraci Na Žíněnce. n
Jaroslav Richter, stolní tenista

Milan Tyban a Míša Nehybová,
pořadatelé

Festival pořádá

9. ročník

22 od 14 hod.
0
2
.
9
.
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e
ěl
Ned
trzích)
(po farmářských
na sokolském

hřišti

Jaroslav Richter, organizátor

www.libcice.cz

14

HISTORIE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 15

ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

ANKETA

Město Libčice nad Vltavou před 150 lety

Jak se zlepší nabídka služeb pro občany?

V POLOVINĚ 19. STOLETÍ
BYLY LIBŠICE, LETKY
I CHEJNOV TRADIČNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ VESNICE
S PŘIDRUŽENOU
PRVOVÝROBOU, ŘEMESLY
A MÍSTNÍMI SLUŽBAMI –
MLÝNY, MÝDLÁRNA, KOVÁŘI,
SEDLÁŘI, TRUHLÁŘI, RUČNÍ
VÝROBA CIHEL, TĚŽBA
PÍSKU A KAMENE.

V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ V ROCE 2018 SE V PRŮZKUMU
OBČANÉ VYJÁDŘILI, ŽE NEJSOU PŘÍLIŠ SPOKOJENI S NABÍDKOU SLUŽEB VE MĚSTĚ.
POSUNULI JSME SE ZA ČTYŘI ROKY V OBLASTI VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENOSTI?
JAKÝ BUDE PLÁN ROZVOJE?

V

FOTO: ARCHIV AUTORA

P

o Raabově reformě byla původní
tvrz s hospodářským dvorem
v Letkách rozparcelována na
12 zemědělských usedlostí. V Libšicích,
které náležely k panství Lobkoviců,
hospodařilo osm a v Chejnově šest
rolníků. Na polích se sklízela většinou pšenice, ječmen a řepa, omezeně
brambory, žito a řepa semenná. V údolí
podél Vltavy byla hojnost zahrad, kde
se pěstovala zelenina i ovoce, hlavně
třešně a jablka.
Po zrušení poddanství v roce 1848
rolníci dostali půdu do svého vlastnictví, získali občanskou rovnoprávnost
a obce se staly samostatnými. V roce
1850 si obce volily zastupitelstva, radní
a starosty. Libšice byly připojeny k Dolanům, kde býval starosta, a v Libšicích
první radní.
Spojené vesnice Letky a Chejnov
tvořily jednu správní obec se společným starostou. Školou, farou i poštou
náležely do Libšic. V 70. letech devatenáctého století obecní zastupitelstvo
v Letkách prozíravě uvolnilo pozemky
přilehlé k železniční trati Praha–Podmokly pro výstavbu továrních objektů
Pražskému spolku železných hutí a chemické firmě K. Rademacher. V roce
1894 založili Ing. Karel Fischer a Antonín Dvořák, stavitel z Královských
Vinohrad, strojní cihelnu na výrobu
šamotového a cihlářského zboží. Z továrních poplatků obec hospodářsky
rostla a vzkvétala.

eřejnou občanskou vybaveností
se rozumí vše, co potřebujeme
pro spokojený a plnohodnotný život ve městě. Spadají sem školy,
zdravotní a sociální služby, samozřejmě
bezpečnost a veřejná správa, nabídka
kultury a sportu, restaurací, obchodů
a možnosti pro volnočasové aktivity.
Moderní města se snaží rozvíjet podmínky pro poskytovatele komerčních
i nekomerčních služeb, proto jsme
položili otázku místním kandidátům,
jak tuto část veřejné služby vnímají a co
v novém volebním období podniknou
pro její zlepšení. n red

Na selském dvoře – hospodář s panímámou, čeledín a děvečky

Z KRONIKY UVÁDÍME STAROSTY
OBCE LETKY – CHEJNOV ZVOLENÉ
V LETECH 1850–1924:
n1
 846–1862

Hladík Josef, rychtář, Letky
n1
 862–1863
Rous Josef st., rychtář, Chejnov
n1
 863– 1869
Nebeský Josef, majitel realit, Letky
n 1869–1875
Šimůnek Václav, rolník, Letky
n1
 875–1879
Král Matěj, rolník, Letky
n 1879–1881
Rous Josef ml., rolník, Chejnov
n1
 881–1890
Hrzek Josef, hostinský, Letky
n1
 890–1894
Šťastný Josef, rolník, Chejnov
n1
 894–1904
Hrzek Josef, hostinský, Letky
n1
 904–1906
Válek Karel, rolník, Letky
n 1906–1910
Hrzek Antonín, mistr truhlářský, Letky
n1
 910–1919
Válek Václav, majitel realit, Letky
n1
 919–1924
Kříž Adolf, dílenský mistr, Letky
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Roku 1878 byly Libšice od Dolan
odděleny a staly se politicky samostatnými. Prvním zvoleným obecním
starostou se v letech 1878–1898 stal
místní rolník Josef Kejř. Spádovou
obcí byly Libšice obecnou školou
a od roku 1866 také poštou a stanicí
telegrafní. V místě byl katolický kostel
sv. Bartoloměje a v roce 1867 postavený kostel evangelický, u obou byly
fara a hřbitovy. Zřízením železnice je
v provozu nádraží 3. třídy pro osoby
a rychlozboží.
Kulturní život a čilý ruch společenský obstarávaly v obou obcích zájmové spolky a dobročinné organizace,
kterými byly Občansko-čtenářská
jednota, Dělnické bratrstvo, ochotnický
spolek Klicpera, Zpěvácký spolek osady
Libšické, vzdělávací a podpůrný spolek
Liběhrad, vlastenecká Obec baráčníků,
dobrovolní hasiči v Letkách.
Pro příznivou polohu, železniční a lodní dopravu se na přelomu
19. a 20. století stalo malebné údolí
Vltavy oblíbeným cílem pražských
výletníků. n
Z dostupných archiválií sepsal Jiří Hánl

Odpovědí na anketní otázku Libčických novin je de facto celé naše
Volební desatero, které se zabývá
zlepšením občanské vybavenosti
v našem městě, jehož cílem je zajistit
lidem služby, pohodlný život a zábavu tak, aby se Libčice nestaly jenom
„noclehárnou“ Prahy, k čemuž řada
rychle se rozrůstajících satelitů v jejím
blízkém okolí spěje:
1) Lékařský dům a lékárna
2) Stavba městských bytů
3) Rozšíření kapacity MŠ a ZŠ
4) Parkování před MŠ
5) Sportovní hala a revitalizace
koupaliště
6) Rekonstrukce sokolovny
a sportovišť
7) Úprava a rozšíření dětských hřišť
8) Naučná stezka Z háje do háje
9) Vzdělávací kurzy a přednášky
pro seniory
10) Prezentace města
Za TRIANGL Libčice z.s. Hannah Bartíková

Stávající radnice je jeden velký investiční propadák. V letech 2018-2021 investovala do rozvoje 6,5 krát(!) méně, než
průměr dvaceti obcí nám nejbližších co
do počtu obyvatel. V Libčicích se ročně
investovalo 4,7 mil. Kč., průměr je
28,8 mil. Kč. Ověřte si to: monitor.
statnipokladna.cz
Dobře spravované město investuje
aspoň třetinu rozpočtu. Na tento podíl
se rychle dostaneme. Bohužel to nebude složité – Libčice nashromáždily obří
vnitřní dluh, takže je tu spousta práce
(škola, školka, veřejná prostranství,
stezky k sousedům a velké investice
typu náplavka, hala, renovace všech
náměstí).

Uplynulé čtyři roky nepřinesly posun
k lepšímu, naopak. Musíme zvětšit
ordinaci pediatra, vybudovat ambulance pro zubaře i gynekologa a rozšířit
školku. Škola stále nemá vlastní tělocvičnu a velikost ani kapacita sokolovny nestačí. Stagnují služby pro seniory
i zdravotně znevýhodněné občany.
O areál koupaliště se město neumí
starat. A voda v bazénu? To je každoroční evergreen. Započaté projekty
nenecháme spát a posuneme je podle
nastavených priorit od předvolebních
slibů k realizaci. Pro odlehčení městského rozpočtu je nutné aktivně usilovat
o dotace. Místní podnikatele bereme
jako partnery. Férová spolupráce s nimi
zlepší zaměstnanost i nabídku služeb.

Volební strana Liběhrad je korektní silou,
pracující na rozvoji města Libčice nad
Vltavou systematicky po dobu čtyř volebních období v intencích strategického plánu. Naši zastupitelé disponují kvalitním
odborným vzděláním pro výkon svých
funkcí. Pro rozvoj občanské vybavenosti
ve městě budeme prosazovat předjednanou stavbu supermarketu TESCO,
podpoříme stavbu sociálně zdravotnického zařízení, finančně podpoříme stavbu
sportovní haly a rozšíříme kapacitu ZŠ
a MŠ. Pracujeme s realitou a ne se sliby.

Za doby působení ve vedení města se nám
v oblasti občanské vybavenosti podařilo
úspěšně dokončit několik akcí (rozšíření
MŠ, rekonstrukce budovy ZUŠ včetně
úpravy její zahrady a oplocení, v areálu
AFK vybudovat tréninkové hřiště s umělým povrchem a tenisové a nohejbalové
kurty s využitím pro všechny občany
atd.). Některé akce se v právě končícím
volebním období nepodařilo dotáhnout,
a proto bychom rádi pokračovali v plynulém rozvoji, ať už jde o rozšířením potřebné kapacity ZŠ a MŠ, případně výstavbou
nové MŠ, zajištěním dostupné lékařské
péče pro všechny občany a poskytnutím
vhodného zázemí pro občanské spolky.
Lukáš Paluka a Ing. Jiří Lain,
za Sdružení nezávislých kandidátů a TOP 09
Libčice nad Vltavou
Volby do Zastupitelstva města
Libčice nad Vltavou se uskuteční
v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 24. září
2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Informace o volebních okrscích najdete
na str. 4–5.

www.libcice.cz
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MAGAZÍN SPOLKU TRIANGL LIBČICE NAD VLTAVOU

Těchto patnáct našich kandidátů
se ve volbách konaných 23. a 24. září 2022
uchází o vaši přízeň a předem děkuje za váš hlas.
č.
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Bc. Jiří Sochor

Ing. Tomáš Chrt

Barbora Frey

Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D.

Bc. Alice Králová

Roland Mádlo

Vladimír Mistrík

Ing. Jakub Semián

Kristýna Vlková

Ing. Lukáš Němec

projektový manažer

administrativní pracovník

pracovník exportu / importu

podnikatel

florista, sociální pracovník, aktivista

projektový manažer

projektový manažer

na mateřské dovolené

zdravotní sestra – biomedicínský technik

projektant

Ing. Ilona Chrtová
Alena Žáková

1

2

Günter Bittengel (56 let)

3

Jiří Marvan (32 let)

sportovní manažer

Keraservis - ředitel

4

Hannah Bartíková (68 let)
výtvarnice

OSVČ

5

Ondřej Veszelei (34 let),
4Fin-oblastní ředitel

Robert Mádlo (46 let)

majitel kadeřnického salonu

Lenka Hulínská
invalidní důchodce
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7

Ing. Jiřina Lužová (32 let)

8
Josef Rous (49 let)

ekonom

farmář

9

Otakar Svoboda (55 let)
živnostník

10

Šárka Fišerová (54 let)
technik

Iveta Náměstková (45 let)
pedagog
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ekonomka
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Celý program a další info na:
11

12

Tomáš Tenkl (31 let)
stavbyvedoucí

13

Zdeněk Satran (51 let),

Web:
www.triangllibcice.cz

živnostník

14

Jiří Mrnka (34 let)
produktový manažer

15

Tomáš Svoboda (49 let)
kontrolní technik

SLEDUJTE NÁS:
Facebook:
Instagram:

Triangl Libčice

triangllibcice

Miluše Loudová (41 let)
ekonom

www.odslibcice.cz
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Zveme Vás do divadla:
divadlo Krapet | 10. září | areál koupaliště | 15:00 | vstupné je dobrovolné

YouTube:
Triangl Libčice

ředitelka zařízení pro zdravotně postižené,
zastupitelka Středočeského kraje

Příhody včelích medvíků
ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: ODS

18

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
A TOP 09 LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
A TOP 09 LIBČICE NAD VLTAVOU
Naším prioritním projektem bude úspora
energií s maximálním využitím dotací,
a to instalací obnovitelných zdrojů
energie (solární systémy na střechy
budov města – ZŠ, MŠ, ZUŠ, MÚ apod.).
Tyto investice s rychlou návratností
zajistí jak menší závislost na nekončícím
zdražování energií, tak i dlouhodobou
stabilitu ve výdajích za elektřinu.
Jako další prioritu máme výstavbu
nových sportovišť, dětských hřišť
a kluboven pro větší zapojení
dětí a mládeže do sportovních
a volnočasových aktivit.
Samozřejmostí je taktéž možnost
plného využití pro všechny občany
nejen našeho města.
Dále si klademe za cíl rozšíření
současných kapacit ZŠ/MŠ, případně

výstavbu nové MŠ, chceme zajistit
kvalitní a dostupnou lékařskou péči
pro všechny naše občany a poskytnout
vhodné zázemí pro občanské spolky
města Libčice nad Vltavou.
Při rozhodování a hlasování
v zastupitelstvu podpoříme jakýkoli
návrh, který bude znamenat prospěch
pro naše občany a povede k dalšímu
rozvoji Libčic nad Vltavou.

Fran�šek Hudek, 70 let
Podnikatel

Ing. Jiří Lain, 50 let
Ředitel stavební ﬁrmy

Lukáš Paluka, 33 let
Ředitel výroby

Ing. Petr Kosík, 55 let
Ředitel šroubárny

Vladimír Vrábel, 40 let
Podnikatel

Kamila Vorlová, 54 let
Disponent pojištění

Jindřich Houška, 67 let
Strojvedoucí - důchodce

Daniel Blažek, 52 let
Elektrikář

Ing. Ondřej Hrdina, 32 let
Státní zaměstnanec

David Penc, 46 let
Podnikatel

Jiří Pekárek, 36 let
Elektromontér

Tereza Čermáková, 41 let
Učitelka v MŠ

Lukáš Kosík, 23 let
Student VŠ

Tomáš Ple�cha, 4� let
OSVČ - zámečník

Vladimír Paluka, 56 let
Montér slaboproud. zař.

Věříme, že naše uvedené cíle jsou
i vašimi požadavky, že se shodujeme
na vizi rozvoje našeho města a snahou
o lepší soužití, tak věřte i vy nám,
že toto budeme svou aktivitou
prosazovat, a podpořte nás svým
hlasem.
František Hudek a Ing. Jiří Lain
za Sdružení nezávislých kandidátů
a TOP 09 Libčice nad Vltavou

PŘIJĎTE SI
VYZKOUŠET
SPORTOVNÍ
DISCIPLÍNY:
BOX / GYMNASTIKA

INZERCE

Naše „Sdružení“ spolupůsobí ve
vedení města již několikáté období
a nemalou měrou se přičinilo
o rozvoj, modernizaci a vzkvétání
našeho města. Do dalšího volebního
období bychom však rádi vstoupili
s větším mandátem od vás občanů,
abychom vaše představy, požadavky
a potřeby mohli prosazovat silněji
a s viditelnějším dopadem. Tak
jako i naše „sdružení“ získalo větší
aktivitou nové členy se snahou
o posílení referencí a oživení kolektivu,
tak věříme, že i od vás voličů získáme
více hlasů na podporu k prosazování

společných cílů zvelebování našeho
města a radostnějšího soužití.

Za děti zodpovídají rodiče.

Blíží se konec stávajícího volebního
období a na něj bude plynule
navazovat další etapa čtyřletého
rozvoje našeho města, kterou my
všichni na jejím počátku můžeme
ovlivnit svými hlasy a podporou stran
a lidí, kteří nás budou ve vedení města
zastupovat.

HÁZENÁ / KARATE
KOPANÁ / PARKOUR
POHYBOVÉ HRY
STOLNÍ TENIS
ŠPLH / TENIS

SPORTOVNÍ
MĚSTO LIBČICE NAD VLTAVOU VÁS ZVE NA

4. ROČNÍK

DEN

NEDĚLE
2. 10. 2022

PROGRAM:

SOUTĚŽE A HRY
DISKOTÉKA
OBČERSTVENÍ
MĚSTO LIBČICE
NAD VLTAVOU
DĚKUJE SPOLKŮM
ZA SPOLUPRÁCI

15–18 HODIN
VSTUP ZDARMA

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / září 2022

SLEDUJTE

www.libcice.cz

Při rozhodování a hlasování na zastupitelstvu podpoříme jakýkoliv návrh, který bude znamenat prospěch pro naše
občany a povede k dalšímu rozvoji Libčic nad Vltavou.
Snižování nákladů s využi�m �otovoltaiky na budovách města (ZŠ, MŠ, ZUŠ, MÚ, apod.)
Výstavba nových sportovišť, dětských hřišť a kluboven pro větší zapojení dě� a mládeže do sportovních a volnočasových ak�vit
Rozšíření kapacit ZŠ a výstavba nové MŠ
Podpora zajištění kvalitní a dostupné lékařské péče
Poskytnu� vhodného zázemí pro občanské spolky města Libčice nad Vltavou

INZERCE

Rozhovor s PETROU PELEŠKOVOU o volbách

Petra Pelešková je jednička (1) na kandidátce Libčického občanského spolku
LOS do obecních voleb. Otázky jí pokládal Martin Sekera, čtrnáctka (14).
 Petro, proč děláme tento rozhovor?
 Libčické noviny čte ve městě skoro
každý, toho chceme využít a informovat o naší práci.
 Čím bys kandidáty LOSu odlišila
od ostatních?
 Především tím, že si v LOSu složení
kandidátky volíme, protože uchazečů
bylo více než 15. A volba určila i pořadí
na kandidátce podle toho, jak kdo ostatní zaujal. Dále tím, že jsme tým odborníků. Některé kandidátky dávají tušit
možnou personální nouzi, vidím na
nich například více členů jedné rodiny.
 Co bys řekla voličům o našem programu?
 Skládá se ze tři oblastí s konkrétními úkoly zaměřenými na naše město.
V Libčických křižovatkách i na internetu o něm budeme informovat v září.
Čtvrtou část představují zásady naší
práce vycházející i z poučení naší mnohaleté práce v opozici. Chci změnit zažitou konfrontační praxi. Nechci budoucí
opozici nasazovat psí hlavu za to, že se
bude snažit hledat nedostatky. Opozice
město chrání před chybnými rozhodnutími, špatnými smlouvami či nepřipravenými projekty. Například my jsme
takto několikrát dosáhli stažení návrhu

z jednání v zastupitelstvu právě z těchto
důvodů. Stalo se tak například u špatně připraveného zadání nového územního plánu, u něhož jsme upozornili,
že se musí opravit. Pokud letošní volby
vyhrajeme, nabídneme opozici místo
v radě města. Nebudeme bránit opozičním kolegům v přístupu k informacím.
Nebudeme zadržovat materiály do zastupitelstva. Takové jednání není v zájmu veřejnosti ani města. Bohužel se to
nyní opakovaně dělo.
 Příklad?
 Výčet by byl dlouhý, ale příklady
diskriminace našich zastupitelů se
dají dohledat na našem webu v archivu Deníku zastupitele. Typický příklad
zadržování informace před občany je
v poslední době diskutovaná několik
let nezveřejněná smlouva o prodeji pozemku seřadiště pro tzv. sociálně zdravotnické zařízení.
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 Jak jinak obnovit důvěru v zastupitelskou práci a ve vedení města?
 Hlavně vzájemným respektem
a maximální snahou o spolupráci mezi
zastupiteli. Chci obyvatele města spojovat, nechci Libčice oslabovat spory.
V protikladu k současné praxi nebudeme svolávat jednání pracovních orgánů města na poslední chvíli nebo na
dobu, kdy jsou jejich členové v zaměstnání. Za sebe také zaručuji, že budu
do funkcí podporovat odborně zdatné
lidi. Nechci opakovat přešlapy, jako
byla nezasloužená degradace bývalého
výborného ředitele základní umělecké
školy Luboše Harazina, jeho nahrazení
neschopným ředitelem Filkem, který
byl pak po roce odvolán. Současný pan
ředitel Kliment si naštěstí vede opět výborně. Další personální chybou byl bývalý místostarosta a radní pro školství
Ing. Zajíc, který používal tak arogantní
způsoby jednání, že byl dokonce po incidentu se střelnou zbraní obviněn a ve
městě skončil.
 Umět si vybrat kvalitní lidi, vlastní
nebo z opozice, aby se jim mohlo důvěřovat, o to jde.
 Chce to cit a dávku zkušeností. Pak
se také nestane, že rada města a starosta přijmou do funkce ředitelky základní školy osobu se zfalšovaným vysokoškolským diplomem. Je to kuriozita,
jakých v republice mnoho není. Až trpělivost a neústupnost rodičů donutila
radnici k tlaku na ředitelku, aby odešla.
 A tvé přání, ať už vyhraje kdokoli?
 Aby vítěz ukončil model vlády nastolený po volbách v roce 2006, že „vítěz
bere vše“. Sám jsi říkal, že je to trpké poučení z vlastního omylu. Opozice nesmí
být odstřižena od kontrolních funkcí
a musí dostávat úplné informace. Zasloužíme si město lidsky stmelené.
Přijďte si s námi popovídat na Sousedská setkání, která bude LOS pořádat
v září.
Transparentní volební účet:
2002229027/2010

www.libcickekrizovatky.cz | https://www.fb.com/PetraPeleskovaLibcice | https://www.fb.com/los.libcice

Zasloužíte si fungující město

ing. Petra Pelešková

51 let, stavební inženýrka,
vedoucí stavebního úřadu

Ing. Lukáš kučera

ing. Tereza Nehasilová
43 let, krajinná inženýrka,
vedoucí integrační dílny

Tomáš Lisý

47 let, IT a business analytik
v bankovním sektoru,
konzultant

43 let, fotograf, trenér lyžování,
hnací motor neziskové
organizace

Mgr. Petra Nováková
Sádková

Mgr. Jaroslav Richter

44 let, ministerský rada,
koordinátorka dotačních výzev

49 let, vedoucí edičního
oddělení, živnostník v oblasti
vydávání knih

Mgr. Jan Menšík

Mgr. Martina Macurová

42 let, právník, dobrovolný
hasič, IT specialista

51 let, sociální pracovnice,
ředitelka neziskové organizace

Ilona Ptáčková

BcA. Markéta Kratochvílová, DiS.

47 let, zprostředkovatelka
služeb v oblasti pojišťovnictví

Mgr. Renata Baxová

45 let, sociální pracovnice,
konzultantka, specialistka na
strategické plánování v sociální oblasti

37 let, koordinátorka v kulturněvzdělávací organizaci, publicistka,
hudebnice

Ing. Milan Vojtek

48 let, ministerský rada,
administrátor monitorovacího
systému evropských dotací

L = lidsky
O = odpovědně
S = s vámi
komunální volby
23. a 24. září 2022
Mgr. Zuzana Mošovská
41 let, psycholožka,
psychoterapeutka

Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
55 let, ředitel knihovny a
zástupce generálního ředitele
Národního muzea

PhDr. Petr Schönfeld
72 let, doktor filosofie,
redaktor, důchodce

Volte č.

2

sledujte nás na www.Libcickekrizovatky.cz

č. 4

INZERCE

VOLEBNÍ PROGRAM

PRO NÁSLEDUJÍCÍ ČTYŘLETÉ OBDOBÍ DO ROKU 2026
V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH SPRÁVY MĚSTA SI STANOVUJEME TYTO HLAVNÍ CÍLE:
I. VEŘEJNÝ PROSTOR

• Realizujeme revitalizaci LIBČICKÉ NÁPLAVKY.
• Obnovíme park vedle ZUŠ.
• Zlepšíme průchodnost krajiny a propojení s okolními obcemi.
• Vybudujeme nové dětské a workoutové hřiště v Chýnově.
• Budeme spolupracovat s odborníky na tvorbě mobiliáře a krajinných prvků.

O váš hlas se ucházejí:
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II. ŠKOLSTVÍ

• Zahájíme výstavbu nových družin v ZŠ a budeme pokračovat v revitalizaci tříd.
• Zvýšíme kapacitu ZŠ a MŠ podle aktuální situace.
• Zvýšíme finanční prostředky fondu školského rozvoje.

III. KULTURA A SPORT

• Budeme pokračovat ve spolupráci s TJ SOKOL na výstavbě sportovní haly.
• Provedeme revitalizaci KOUPALIŠTĚ.
• Postavíme nový městský dům na NÁMĚSTÍ SVOBODY.
• Budeme pokračovat v podpoře aktivit zájmových skupin a spolků formou dotací.
• Dokončíme revitalizaci AFK LIBČICE.

Ing. Pavel Bartoš, MBA
67 let - starosta

Doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D.
44 let - vysokoškolský pedagog
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IV. SOCIÁLNÍ OBLAST

Lukáš Reichel

Zuzana Cejpková

42 let - manažer

7

Milan Kiselica

34 let - projektant
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47 let - vedoucí pobočky
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• Budeme nadále poskytovat sociální výpomoc potřebným občanům.
• Budeme usilovat o výstavbu zdravotně sociálního zařízení ve městě.
• Zlepšíme a rozšíříme funkci pečovatelské služby ve městě.

V. MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A VNITŘNÍ SPRÁVA

• Budeme i nadále pokračovat v získávání dotačních titulů na velké projekty města.
• Provedeme rekonstrukci budovy MĚSTSKÉHO ÚŘADU s důrazem na bezbariérovost.
• Postavíme nové městské byty pro mladé lidi, seniory a učitele.

VI. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Olga Čejková

Prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc.

46 let - manažer

• Postavíme SBĚRNÝ DVŮR.
• Zavedeme sběr vybraných druhů odpadů od prahu domu.
• Dokončíme poslední část kanalizační a vodovodní sítě ve městě v ulici Hašlerova.

70 let - vysokoškolský pedagog
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Jan Čermák

Ing. Zuzana Bělohradská

32 let - plnič letadel
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51 let - ekonomka
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Doc. Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
47 let - vysokoškolský pedagog
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VII.DOPRAVA

• Zahájíme revitalizaci NÁMĚSTÍ SVOBODY.
• Budeme rozšiřovat PARKOVACÍ MÍSTA ve městě a zajistíme bezpečné parkování u MŠ.

VIII. MALOOBCHODNÍ SÍŤ

• Budeme pokračovat v jednání o otevření SUPERMARKETU ve městě.
Nezávislí kandidáti za SNK Liběhrad 2022 v.r.

LIBČICE NAD VLTAVOU - NÁŠ DOMOV

Ing. Vladimír Douša
64 let - technik

Petra Hupková

42 let - referentka

Jakub Gembický
36 let - řidič

Vratislav Vorel

26 let - letecký mechanik

Jiří Cvoreň

48 let - operátor

LIBČICE NAD VLTAVOU - NÁŠ DOMOV

24

INZERCE

AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

AUTODÍLY

Přílepská 1707 a 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

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

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

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

www.autohouser.cz

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

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

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
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