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aktuálně
MĚSTSKÝ ÚŘAD
POPLATKY SPLATNÉ
DO KONCE KVĚTNA

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie se termín úhrady poplatku za
komunální odpad a poplatku za psa
prodlužuje do konce května 2021.
Poplatek za psa
n z
 ákladní sazba je 400 Kč/pes/rok
n z
 výhodněná sazba je 200 Kč/
pes/rok, pokud je majitelem osoba
starší 65 let
Poplatek za komunální odpad
n z
 ákladní sazba je 700 Kč/rok
n z
 výhodněná sazba je:
– ZDARMA pro občany
nad 70 let včetně
– ZDARMA pro děti do 6 let
– 350 Kč/rok pro děti
od 7 do 15 let
Apelujeme na občany, aby
maximálně využili možnost platby
bankovním převodem.
Číslo účtu města Libčice nad Vltavou
je 19-0388178349/0800. Každý
občan má svůj variabilní symbol (VS)
pro výše uvedené platby. Přidělené
VS od roku 2019 začínající na 102,
101, 110 jsou platné do odvolání.
Pokud VS neznáte, napište e-mailem
na matrika@libcice.cz. Je nutné,
aby platba byla provedena za každého
občana zvlášť. Složenky nebudou
zasílány.

ÚŘEDNÍ DOBA
PRO VEŘEJNOST

V únoru byla obnovena normální
provozní doba pro veřejnost.
Úřední hodiny jsou:
n p
 ondělí
7.30–12 a 12.30–17 hodin
n s
 tředa
7.30–12 a 12.30–18 hodin
Prosíme zvažte nutnost
osobní návštěvy úřadu.
Své požadavky můžete vyřídit
i bezkontaktně, rádi vám odpovíme
e-mailem na podatelna@libcice.cz,
případně telefonicky.
Volejte 233 101 654, děkujeme.

informace
MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Knihovna je z důvodu opatření
proti šíření nemoci covid-19
uzavřena.
Výdej i vracení knih funguje
bezkontaktně.
Vracení knih
Knihy můžete vracet do označeného boxu před knihovnou, vždy
v době provozu úřadu.
Půjčování knih
Pro výběr knih využijte
online katalog, stačí
naskenovat QR kód.
Zatím není bohužel možné knihy přes
katalog objednávat. Knihy si prosím
zapište a objednejte e-mailem na
knihovna@libcice.cz. Připravený
balíček knih na vaše jméno najdete
na stolku před knihovnou, maximální
počet objednaných knih je 5 kusů.

POMÁHÁME OBČANŮM

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

SLEDUJTE PLATNÁ
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
PROTI ŠÍŘENÍ VYSOCE
INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
COVID-19.
Zapojte se do boje
proti koronaviru
n S
 táhněte si aplikaci eRouška
n D
 održujte pravidlo 3R

Velkoobjemové kontejnery
SOBOTA 13. 3. 8.00–12.00
n K
 e Studánkám
n P
 od Saharou u č. p. 705
n K
 ralupská
n T
 ržní / Nerudova
n L
 etecké náměstí
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Termíny svozu bioodpadu
PONDĚLÍ 15. 3., 29. 3., 12. 4.
Hnědé popelnice se vyvážejí
vždy v lichý týden.

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

16.00–16.40
pod křižovatkou ul. Letecká
s ul. K Přívozu
n Libčice 16.45–17.30
spodní část náměstí Svobody
n Chýnov 17.35–18.00
sídliště Pod Saharou, parkoviště
u domu č. p. 685–687
(Stará Sahara)
Prosíme občany, aby dbali
bezpečnostních doporučení při
nakládání s odpady. Děkujeme.
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NABÍDKA
ZAMĚSTNÁNÍ
PEDAGOG/ŽKA
PRO 2. STUPEŇ
PŘEDNOSTNĚ S APROBACÍ AJ
Základní škola Libčice nad Vltavou
hledá nové pracovníky. Nabízíme
částečný i plný pracovní úvazek,
odpovídající platové ohodnocení,
benefity, osobní rozvoj a vzdělání.
E: bahensky@skola.libcice.cz
STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Město Kralupy nad Vltavou vyhlásilo výběrové řízení na obsazení
pozice strážník. Přihlášku je možné
podat do 12. dubna do 12 hodin.
Platové podmínky budou upřesněny
u osobního pohovoru. Nástup dle
dohody.
E: ladislav.voves@mestokralupy.cz
T: 315 726 197

Boj o postup do I. A třídy  str. 15

V běhu je i rozdělení finančních
prostředků pro spolky i jedince na
pořádání společenských a sportovních
akcí a činnost spolků. V letošním roce
se rozdělí 700 tisíc korun. Stejně tak
jako je rekordní rozdělovaná částka,
tak jsou ve dnech, kdy píšu tento
úvodník, rekordní počty nakažených.
Snad dojde brzy k obratu a společenský život vstane z popela. Je jistě přáním nás všech hodit covid jako Moranu do kalné vody Vltavy, aby odplul
s končící zimou a dal prostor pro jaro
plného života, radosti a veselí. n
Vít Penížek, místostarosta
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už nás to potkalo také. Covid zasáhl
městský úřad. Karanténa neminula
nikoho a stalo se tak snad v nejméně
vhodnou dobu. Libčické chodníky
a ulice zasypala pořádná nadílka
sněhu, kterou neměl kdo uklízet.
Poděkování patří panu Srbovi,
firmě Miloš Brejcha a hasičům, kteří
se ujali údržby chodníků a ulic alespoň v omezené míře. Dík patří také
chápajícím občanům, kteří se s danou
situací dokázali vypořádat. Přestože náš úřad osiřel, dále fungoval na
dálku a pracovníci se snažili udělat
maximum pro rychlé vyřízení potřeb
občanů v režimu home office.
Covid nezastavil ani přípravy
rozvojových projektů plánovaných
na letošní rok. Rada města sestavila
návrh investic, které v tomto měsíci
bude předkládat zastupitelstvu.
Kromě potřebných investic do
oprav komunikací jsme v rozpočtu
počítali i s finanční položkou na
zpracování projektové dokumentace
sportovní haly. Nově vypsané dotační
tituly a spolupráce s TJ Sokol nám
dává reálné naděje, že se realizace
sportovní haly stane více než jen
snem. Příznivě se také vyvíjí architektonická soutěž. Jak je patrné z titulní
fotografie, architekti z vyzvaných
týmů si přijeli prohlédnout centrum
města i radnici a my s nadějí očekáváme zajímavé návrhy.

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

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

Grafické zpracování: Jan Bělovský

Březnové číslo vyšlo 25. 2. 2021

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

Uzávěrka pro příjem příspěvků je 22. 3. 2021,
pro příjem inzerce do 15. 3. 2021

Distribuce: Město Libčice nad Vltavou

Fotografie na titulní straně: redakce
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Doporučuje ZM vzít na vědomí
čerpání rozpočtu města za rok 2020
s celkovými výdaji 43 955 574 korun
a celkovými příjmy ve výši 108 436 645
korun včetně zapojení zůstatku roku
2019.

RADA MĚSTA 27. 1.

n

n Na základě rozhodnutí o uvolnění
objektu čp. 81 náměstí Svobody dojde
k přestěhování nájemce. Rada města
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy do 30. 6. 2021 na byt, Kolonie 411.
Smlouva nabyde účinnosti po předání
rekonstruovaného bytu.

n Bere na vědomí zápis komise pro
média ze dne 19. 1. 2021.

Souhlasí s návrhem smlouvy o vzájemné spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze. Cena za režii a realizaci prvků činí 250 tisíc korun bez DPH.
n

Posoudí návrh smlouvy o vzájemné
spolupráci s ČVUT v Praze. Předmětem smlouvy je realizace drobných
architektonických objektů sloužících
obyvatelům Libčic.
n

n Souhlasí s pronájmem dvou zahrádek
v katastru Letky.
n Souhlasí s prodloužením dvou ubytovacích smluv do konce června.
n AVES, záchranný spolek živočichů Kladno, požádal o příspěvek na
činnost. V roce 2020 přijali z našeho
katastru 20 živočichů. Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
10 tisíc korun.

RADA MĚSTA 17. 2.
Určuje termíny jednání pro následující období, a to 10. 3. a 24. 3. 2021.
n

n Doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 1/2021 s celkovými výdaji
i příjmy ve výši 113 272 300 korun
včetně zapojení zůstatku roku 2020.

TERMÍN
SPLATNOSTI
POVINNÝCH
PLATEB
OBČANŮ

se prodlužuje
do konce května.

Probíhá monitoring dotačních
titulů pro investiční projekty a příprava
zpracování žádostí. Rada města předá
informaci o dotacích na jednání ZM.
n

n Pracovní skupina pro tvorbu nového
webu města předložila k posouzení
kompletní podklady včetně shrnutí
dosavadních příprav a doporučuje
dodavatele Galileo Corporation, s. r. o.
Rada města přiděluje zakázku tvorba nového webu společnosti Galileo
Corporation, s. r. o., za cenu 174 966
korun s DPH a souhlasí s výší ročních
nákladů na provoz webu města v částce
40 172 korun s DPH.

Skanska Reality, a. s., v rámci stavby
Park Cihelka požádala o zřízení věcného břemene inženýrských sítí na
pozemcích města. Rada města souhlasí
se zřízením věcného břemene v katastru Letky v celkové délce 248,5 metru za
cenu 100 korun za běžný metr.
n

Rada města pověřuje místostarostu
jednat s řediteli školských zařízení
o aktualizaci webů s cílem sjednotit
a provázat s městským webem.
n

Bere na vědomí materiál Libčického
občanského spolku LOS o základní
škole a doporučuje jej zařadit na program jednání ZM č. 16-2021.
n

n Bere na vědomí materiál Libčického
občanského spolku LOS o strategickém
plánu a bude se touto problematikou
na příštích jednání rady zabývat. Rada
města zařadí informaci na program
jednání ZM č. 17-2021.
n Bere na vědomí materiál Libčického
občanského spolku LOS o dotacích.
Bod informace místostarosty o dotacích bude zařazen na program jednání
ZM č. 16-2021.
n Souhlasí s pronájmem zahrádky
o výměře 108 m2 v katastru Letky.

Bere na vědomí změnu názvu nájemce nebytového prostoru z Knedlíky
Libčice nad Vltavou, s. r. o., na Libčice
Knedlíky, s. r. o.
n

n Doporučuje ZM souhlasit s přijetím
dotace na výkon pečovatelské služby
v roce 2021 ve výši 994 tisíc korun
a souhlasit s podpisem veřejnoprávní
smlouvy se Středočeským krajem. n red

Zápisy z jednání rady města jsou
dostupné na webu města.

ZVEME OBČANY

BEZPEČNĚ,
ONLINE, RAZ DVA.
Sčítání začíná
27. března 2021.
Více na www.scitani.cz
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NA 16. JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STŘEDA 17. 3.
OD 18 HODIN V SOKOLOVNĚ
Sledujte web města, pokud by došlo
ke změně termínu z důvodu karantény.

Účast možná pouze s respirátorem FFP2.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ

Velký zájem o účast byl
příjemným překvapením
DO SOUTĚŽE O NOVOU PODOBU CENTRA MĚSTA
SE PŘIHLÁSILO 38 TÝMŮ. NÁVRHY ŘEŠENÍ BUDOU
PŘEDLOŽENY V DUBNU.

D

o poloviny ledna mohli zájemci
prostřednictvím elektronického nástroje NEN podat žádost
o účast. „Počet účastníků nás mile překvapil. Akci se podařilo dobře propagovat. Zájem byl velký, přestože se jedná
o menší projekt, předběžné odhady na
realizaci jsou 55 milionů korun,“ vysvětluje vysokou účast organizátor Igor
Kovačevič. O to složitější bylo vybrat
pět architektonických ateliérů, které
navrhnou novou podobu centra města.
Vyhlášení soutěže Tři v jednom pro
Libčice nad Vltavou předcházela více
než roční příprava.
JEDNÁNÍ POROTY
Porota zasedla jedno úterní dopoledne
na sklonku ledna. Jednání se zúčastnili
jako závislí členové Pavel Bartoš, Petra
Pelešková a architekt Jiří Opočenský
v roli náhradníka. Za odbornou část
poroty byl přítomen online architekt Ján Stempel a Petr Lešek, Lenka
Křemenová se omluvila a poslala svá
doporučení e-mailem. V hlasování ji
zastoupil náhradník Daniel Baroš, který
byl přítomen osobně. Úkolem poroty
bylo projít všechny přihlášky, posoudit
zaslaná portfolia a rozhodnout, kdo postoupí do užšího výběru. Porotci měli
žádosti k dispozici několik dní předem
k prostudování. Organizátor nejprve
každou žádost stručně popsal, pak ji
promítl. Porotci ji komentovali a ohodnotili ano – možná – ne. Tak došlo
k postupnému snížení počtu účastníků
a porota rozhodla o vyzvání k podání
soutěžního návrhu u těchto účastníků:
EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s. r. o.
ATELIER HORKÝ, s. r. o.
n Atelier bod architekti, s. r. o.
n caraa.cz, s. r. o.
n XTOPIX architekti, s. r. o.
n
n

FOTO: TOMÁŠ SLAVÍK

Body z jednání rady města

VIZUALIZACE: ATELIÉR HORKÝ
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Ateliér Horký navrhl rekonstrukci
a dostavbu kina v České Kamenici.

Radnice Městské části Praha 7 je velmi
zdařilou realizací Ateliéru bod architekti.

„Vybrané ateliéry jsou stálice české
scény a mají za sebou řadu zajímavých
realizací. Ehl Koumar ateliér stojí za
realizaci nové budovy Fakulty architektury
v Dejvicích, na které spolupracovali s profesorkou Alenou Šrámkovou. Samostatně
již realizovali se starostou Kupkou na
straně investora Hasičskou zbrojnicí v Líbeznicích u Prahy. Atelier bod architekti
skvěle rekonstruoval radnici městské části
Prahy 7 a posunul tak úřad blíže k občanům. Caraa již několik let úspěšně pracuje
na revitalizaci průmyslových objektů
v pražském Hloubětíně a synonymem
jejich práce je basketbalové hřiště na střeše
bývalé fabriky. XTOPIX se ujali nízkorozpočtové rekonstrukce kina v Plané. Porota
se rozhodla oslovit zkušené architekty
a prostor dostal i Atelier Horký, který
v portfoliu nemá žádnou realizaci. Velká
očekávání jsou na místě, už brzy ateliéry
předvedou projekty pro Libčice,“ uznale
popisuje první pětku Igor Kovačevič.

do druhého kola soutěže, byli dobře
obeznámeni se zadáním a jejich dotazy
mířily k jádru problému. Soutěžní týmy
byly na prohlídce zastoupeny jedním
nebo dvěma členy, tým architektů XTOPIX přijel v pěti a vybudoval si tak optickou převahu. Řešily se možnosti úpravy
křižovatky a návaznosti novostavby
městského domu na sousední objekty.
V budově městského úřadu se probírala
možnost transformace prostoru půdy
a budoucí využití sálu, kde nyní sídlí
knihovna a jsou zde zatím nedořešené
majetkové vztahy. S přáním dobrého
pořízení se těším na soutěžní návrhy,“
komentuje prohlídku Jiří Opočenský.
Padl i dotaz na termín odevzdání.
Původní březnový termín byl po konzultaci organizátora s vedením města
posunut na 9. dubna. Poté opět zasedne
porota, aby odborně posoudila předložené studie a doporučila vítězný návrh.
Účastníci soutěže podávají své návrhy
anonymně, součástí je i odhad nákladů
na realizaci navrženého řešení.

PROHLÍDKA
Nevybraní účastníci soutěže byli informování, ti vybraní se v únoru sešli, aby si
prohlédli radnici a blízké okolí. Do Libčic se přijely podívat všechny vyzvané
týmy a budovu městského úřadu si prošly od sklepa po půdu. Odborné dotazy
k zadání zodpověděl městský architekt,
který se podílel na tvorbě soutěžních
podmínek. „Architekti, kteří postoupili

KVĚTNOVÁ VÝSTAVA
Soutěžní návrhy si občané budou moct
prohlédnout během výstavy, která se
uskuteční pravděpodobně v květnu v prostorách radnice. A pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne i veřejná
debata s autory. V příštím čísle novin vám
představíme práci architektů. n red
www.libcice.cz
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INVESTICE MĚSTA

UKLIĎME ČESKO

Předkládáme plán investic
2021 zastupitelstvu

P

ůvodně jsem na tom místě chtěl
čtenářům představit plán investic
pro letošní rok, na kterém jsme
se shodli na jednání zastupitelstva.
Bohužel naše plány zmařil koronavirus a jednání bylo z důvodů karantény
odloženo. Proto vám zde předkládám
náš návrh a věřím, že ho zastupitelstvo
podpoří.
Péče o majetek města je povinností
vedení města a ukládá nám ji nejenom
zákon o obcích, ale i obecný logický
princip. Vždyť i volební programy
stran nabízely péči o obecní majetek.
Jako každoročně vedení města připravilo první rozpočtové opatření, které
v podstatě znamená zařazení investic
a provozních oprav do rozpočtu města.
Při sestavování plánu jsme si stanovili
tři prioritní směry rozvoje:
n Školství, volný čas mládeže, sport
n Veřejná technická infrastruktura
(komunikace, chodníky, kanalizace,
voda, plyn, veřejný rozhlas)
n Příprava investic v budoucnosti (studie, dokumentace a rozpočty)

VEŘEJNÁ TECHNICKÁ
INFRASTRUKTURA
Silnice, chodníky a další technickou
infrastrukturu pravidelně rekonstruu
jeme a rozšiřujeme. Ale udržování
majetku je nikdy nekončící proces,
který nelze přerušit bez pozdějších
vyšších výdajů. Letos se zaměříme
na rekonstrukce kanalizačních stok
v majetku města. Navrhujeme ve
spolupráci s VKM opravu části kanalizačních rozvodů na Staré Sahaře
(dešťové i splaškové). Plánujeme

K

PROJEKTY A STUDIE
Některé projekční práce již probíhají, například školní družina. Nový
projekt a studie bude řešit sportovní
halu a zařízení v areálu AFK, dále se
bude projektovat organizace parkování
v ulici U krytu. Připravujeme soutěž
krajinných architektů o nový vzhled
libčické náplavky. Proběhne projekce
a následná revitalizace parku vedle
ZUŠ. Běží architektonická soutěž Tři
v jednom pro Libčice nad Vltavou.

ROZPOČET MĚSTA

Dopad daňového balíčku
na příjmy našeho města
ZRUŠENÍ SUPERHRUBÉ MZDY
A DALŠÍ ÚPRAVY, KTERÉ
POSLANCI PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ODHLASOVALI V PROSINCI,
SNÍŽÍ PŘÍJMY MĚSTA
O 9 PROCENT.

ZÁVĚREM
Náš investiční program obsahoval
i další akce, které jsme byli nuceni z finančních důvodů odložit na další rok.
Nebylo by moudré v této komplikované
době zatížit město enormními výdaji,
pokud snesou odklad. Jsem přesvědčen,
že s finančním přebytkem 60 milionů
korun v rozpočtu města navrhované
akce bez problémů zvládneme. Chceme
vytvořit větší komfort pro naše občany.
Tvrdím, že město, které neroste, stagnuje. A proto i v dnešní složité době
musíme být investičně odvážní. n

D

aňový balíček zvyšuje
základní daňovou slevu na
poplatníka a zároveň snižuje
daň z příjmů zaměstnanců. Tyto
změny pocítí všichni zaměstnanci
ve svých peněženkách pozitivně.
Bohužel veřejné rozpočty tím podle
Ministerstva financí přijdou jen letos o 130 miliard korun, z toho obce
o 31 miliard a kraje o 12 miliard.

Pavel Bartoš, starosta
Jaroslav Čermák, správa majetku města

INZERCE

ŠKOLSTVÍ, VOLNÝ ČAS
MLÁDEŽE, SPORT
V minulých letech jsme provedli
rekonstrukci budov ZŠ, ZUŠ a MŠ jak
z vnějšku (střecha, fasáda, klempířské prvky), tak z hlediska vnitřního
vybavení. V tomto roce se zaměřujeme

na rekonstrukci kuchyně v ZŠ, kde
dojde k potřebným stavebním úpravám
a instalaci další části nové kuchyňské
technologie. V souladu s akčním plánem připravujeme nové prostory družiny v čp. 54. Přesunem školní družiny
se uvolní čtyři učebny pro výuku. Škola
se také dočká rekonstrukce plynové
kotelny včetně výměny kotlů.
V rámci podpory volného času
mládeže a sportu podporujeme rozvoj
sportovních zařízení. Zejména sportovní
haly a vylepšení sportovního zázemí
AFK fotbal. Připravujeme revitalizaci libčické náplavky. A ve spolupráci
s Fakultou architektury ČVUT vznikne
několik návrhů instalace drobných
architektonických objektů v prostoru náplavky, plovárny nebo extravilánu města.
Nezapomínáme ani na turisty a nadále
pracujeme na obnově cest v krajině.

Společně uklízíme
27. března

realizaci tlakové kanalizace v ulici Pod
Hrádkem a rekonstrukci části dešťové
kanalizace v ulici Křivá. Samozřejmě
po rekonstrukci úseků kanalizace
bude neprodleně následovat oprava
silničních povrchů. Nového povrchu se
dočká i komunikace před domem číslo
411 v Kolonii včetně točny a nového
parkoviště i kontejnerového stání.
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FINANČNÍ ANALÝZA
Dle analýzy, kterou si město nechalo
zpracovat, klesnou naše příjmy nejméně o čtyři miliony korun. V roce
2019 činily daňové příjmy obecního
rozpočtu 50,6 milionu korun (bez
započítání jednorázových dotací),
dle analýzy pana Luďka Tesaře
z firmy Cityfinance poklesnou tyto
příjmy na 46,7 milionu. Pokud
nenastanou změny v rozpočtovém
určení daní, musíme se bohužel na
delší dobu smířit s tímto podstatným poklesem příjmů.

Dnes nikdo neví, jak se vzhledem
k probíhající pandemii vyvinou
daňové příjmy státu. Proto je nyní
téměř nemožné jakkoli přesně
vyčíslit dopad na rozpočet města.
Nicméně je nutné počítat s tím, že
výše zmíněné čtyři miliony nám
budou chybět.
VÝDAJE,
KTERÉ NEMŮŽEME OVLIVNIT
Z městského rozpočtu se financuje
celá řada služeb, jako například
provoz škol, svoz odpadu, údržba
silnic, veřejné osvětlení, místní samospráva a desítky dalších. Důležité
je zmínit, že tyto výdaje zajišťují
provoz našeho města a nelze je snížit bez citelného dopadu na kvalitu
života.
Dlouhodobý výpadek příjmu
může mít výrazný dopad na investiční možnosti zvelebování veřejného prostoru, financování kulturních
a sportovních aktivit. Pro letošní
rok plánuje zastupitelstvo města
dodržet vyrovnaný rozpočet a žádná oblast nebyla zásadně finančně
omezena. A to jen díky rezervě
zhruba 60 milionů korun, které
město svým zodpovědným přístupem v minulých letech uspořilo. n
red

do by se nadál, že i po roce vyrazíme
uklízet Libčice s rouškou. Naštěstí
máme natrénováno, takže uklízení
s ochrannými pomůckami nejen na rukách
a bezpečnými rozestupy nebude nic nového.
Akce Ukliďme Česko má v našem městě několikaletou tradici. Zapojte se i vy a pomozte
nám vyčistit město od nežádoucích odpadků.
Hlavním jarním úklidovým dnem v roce
2021 bude sobota 27. března. Město poskytne igelitové pytle na odpadky, případně
pracovní rukavice. Akce nebude centrálně
organizovaná, úklid proběhne v malých individuálních skupinách, abychom nezhoršili
epidemiologickou situaci. I letos se bohužel
budeme muset obejít bez závěrečného táboráku na náplavce a opékání buřtů.
Chcete-li se připojit k této dobrovolné
akci, napište e-mailem svůj požadavek na
igelitové pytle. Objem pytle je 160 l a v roli
je 10 ks. K dispozici budou i pracovní rukavice, ale v omezeném množství, takže doporučujeme si vzít vlastní. Pokud však nemáte,
rádi je poskytneme. Pište nejpozději do
středy 24. března, abychom pro vás mohli
připravit balíčky k vyzvednutí. Informaci
o tom, kde a kdy je pro vás připravíme, vám
zašleme jako odpověď e-mailu.
Pište na sprava.majetku@libcice.cz nebo
mistostarosta@libcice.cz.
Děkujeme všem aktivním uklízečům, že
naše město děláte lepším. n red

FOTO: REDAKCE
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Je s podivem, kolik odpadu se během roku
nashromáždí.

www.libcice.cz
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BYTOVÁ VÝSTAVBA

HLAS ZASTUPITELE: OLGA MRAČKOVÁ ZA LIBĚHRAD

Zahájení výstavby bytového domu Skanska

Fenomén sociální sítě

VIZUALIZACE: SKANSKA REALITY A.S.

Doplňující otázky
zodpověděla
Anna Pelešková,
Skanska Reality, a. s.

Cena bytů se pohybuje
od 2 440 000 do 8 810 000 korun.

PRVNÍ ETAPA VÝSTAVBY
REZIDENČNÍHO PROJEKTU
PARK CIHELKA SE BLÍŽÍ,
DOKONČENA BY MĚLA BÝT
NEJPOZDĚJI V ČERVNU 2023.

S

polečnost Skanska Reality již doručila obyvatelům z okolí budoucí výstavby informace o plánovaném zahájení výstavby. Přípravné práce
byly postupně zahájeny na přelomu
února a března. V první fázi dojde

k vyklizení pozemku bývalé zahrádkářské kolonie a ostatních ploch. Dále
pak budou pokračovat práce spočívající
v přípravě staveniště, budování vjezdu
a na to již navážou výkopové a stavební práce na stavbě domu a související
infrastruktury.
Investor si uvědomuje, že stavební práce ovlivňují život mnoha lidí
a celou řadu procesů v obci, proto chce
postupovat odpovědně vůči životnímu
prostředí i místní komunitě a zakládá
si na kvalitní práci začínající samotným

Vyjádření města
„Společnost Skanska Reality, a. s.,
zakoupila stavební pozemky v Libčicích
nad Vltavou k realizaci podnikatelského záměru výstavby bytových domů
za účelem prodeje. Stavební řízení je
v kompetenci místního stavebního úřadu a odboru územního plánování MĚÚ
Černošice.
Záležitost výstavby, která je v souladu s ustanoveními územního plánu
města, se samozřejmě týká i města
Libčice nad Vltavou a jeho samosprávy.
Zastupitelstvo města na svém jednání
přijalo usnesení o stanovení příspěvku investora na rozvoj infrastruktury
města, a to ve výši 600 korun za 1 m2
čisté bytové plochy. Uvedená částka

se týká pouze první etapy výstavby
v prostoru za základní uměleckou
školou. Příspěvek investora v dalších
etapách výstavby, tedy v prostoru Na
Pusté vinici, bude předmětem dalšího
jednání,“ upřesňuje vyrovnání s investorem starosta Pavel Bartoš.
„Projekt na dlouho usnul, ale nyní se
vše změnilo. Věřím, že stavební práce
na bytovém domě ovlivní život v jeho
okolí co nejméně. Jistě to nebude zcela
příjemné, ale věřím, že společnost
Skanska je korektní investor, který
případné problémy bude řešit přímo se
svými sousedy i přes město,“ komentuje zahájení výstavby místostarosta Vít
Penížek. n
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návrhem domu z dílny architektonického studia D3A přes precizní řízení
stavby až po přivítání obyvatel v jejich
novém domově. Nová výstavba s sebou
nevyhnutelně přináší rušivé situace,
které se investor snaží eliminovat na
nezbytné minimum. Dbá na dodržování platné legislativy i všech bezpečnostních předpisů, aby tato činnost měla na
okolí co nejmenší vliv.
Po dokončení výstavby zde vznikne
kromě nových domovů i kvalitní a bezpečný veřejný prostor, který zkulturní
dříve dlouho zanedbávaný pozemek,
zpřístupní lokalitu „Hliníku“ novými
cestami a poskytne prostor k odpočinku novým i stávajícím obyvatelům města. „Naším cílem je vybudovat skvělý
domov pro naše klienty a příjemné
okolí pro jejich sousedy,“ deklaruje
Martin Horálek, projektový manažer.
O PROJEKTU
Park Cihelka představuje privátní
bydlení o 57 bytech od 1+kk po 4+kk
o velikosti 32 m2 až 115 m2. Bytový
dům je členěn do tří samostatných
sekcí o třech nadzemních podlažích
a ustoupeném horním patře s terasami,
v každé sekci je k dispozici bezbariérový výtah.
Klíč k novému bydlení je zároveň
klíčem ke společným prostorám, které

LN: Jaký je zájem o byty v Libčicích?
O byty v Libčicích je velký zájem.
Zároveň nás velmi těší, že zájemci
o ně jsou z velké většiny místní
obyvatelé.
LN: Bytové domy se budou
stavět postupně nebo zároveň?
A pokud postupně, kde začnete?
V první etapě se jedná o jeden
bytový dům o třech sekcích. Tyto
tři sekce budeme stavět najednou,
výstavba bude oficiálně zahájena
pravděpodobně v květnu 2021.
Navazující etapy budou následovat
v dalších letech.
LN: Co obvykle klienty nejvíce
zajímá?
Dle makléřů jsou klienti o projektu poměrně dobře informováni.
Často se ptají právě na další etapy
projektu. n red
tu vzniknou. V komunitních záhoncích
lze pěstovat bylinky nebo zeleninu a zahradníci ocení dešťovou vodu z vlastní
akumulační nádrže. Společnou zahradu
je možné využít pro posezení s přáteli,
děti si mohou hrát na hřišti u domu.
V suterénu domu jsou kromě technického zázemí domu umístěna krytá
parkovací stání, dostatek parkovacích
míst najdete i před domem. Voda z parkovacích stání se přirozeně zasakuje,
k dispozici bude i venkovní nabíječka,
kterou ocení majitelé elektrovozidel.
V suterénu se také nachází prostorná
společná dílna pro kutily a prostor se
sprchou na mytí kol, kočárků i zablácených psích tlapek. n red
ZDROJ: SKANSKA REALITY, A. S.

AŤ CHCEME, NEBO NE, SOCIÁLNÍ
SÍTĚ SE STALY SOUČÁSTÍ
NÁS VŠECH. LIDÉ SDÍLEJÍ
SE SVÝMI PŘÁTELI ZÁŽITKY
A PŘÍBĚHY, ZVEŘEJŇUJÍ SVÉ
RADOSTI I STAROSTI.

S

tejně jako jinde i v Libčicích je
bohužel častým jevem řešení
problémů a nečekaných událostí na neoficiálních místech. Tyto
stránky se rychlostí blesku plní dezinformacemi. Z laiků se rázem stávají
odborníci na problematiku školy,
údržby silnic a chodníků a dalších
důležitých faktorů ohledně chodu
a života v našem městě. Poté se tato
virtuální místa stávají semeništěm
polopravd a leckdy i osobních útoků
mezi sousedy a spoluobčany. Pojďme
to u nás zkusit jinak. Bez napadání
a manipulací. I v této nelehké době
máme pro vás dobrou zprávu. Stejně
jako již delší dobu na Twitteru je
Město Libčice nad Vltavou několik
dní online i na dalších místech.
Náš Facebook a Instagram najdete pod účtem Libčice_nad_Vltavou. Jedná se o OFICIÁLNÍ ÚČET

MĚSTA, kde získáte přehled o všech
našich nadcházejících událostech. Ve
výběrech probíhá diskuze a sledovat
můžete i mimořádné upozornění,
názory a to, co se přihodilo v našem
městě. Dále vám exkluzivně ukážeme
zákulisí koncertů a připravovaných
akcí, které jinde neuvidíte. Občas se
zde objeví i soutěž o zajímavé ceny.
Budeme rádi, když se k nám přidáte
a budete sdílet fotky pod libčickým
účtem. Stačí napsat hashtag (mřížka na klávesnici #) a jméno města
(#městolibčice). Pokud chcete napsat
příspěvek, nebo nás označit na fotce,
stačí na klávesnici napsat zavináč @
a jméno našeho účtu.
Pojďme společně vytvořit zajímavou galerii našeho města, dát
tipy o hezkých místech a poradit
těm, kteří u nás ve městě ještě nikdy
nebyli. Tento text vznikl společně se
správcem a tvůrcem sociálních sítí
Jakubem Šímou. n
Olga Mračková
zastupitelka za Liběhrad

MĚSTSKÉ DOTACE

Finanční požadavky se zvedly

L

etos se sešlo 49 žádostí o městskou dotaci. Finanční požadavky se oproti minulým rokům
rekordně zvedly. Celková požadovaná
suma je 1 750 000 korun. Nevím,
zda žadatelé přistoupili ke strategii
lépe je „přifouknout“ rozpočet a pak
se dostat na „své“, nebo zda náročnost, rozsah projektů a činnosti s tím
spojené tolik narostly. To vše v této
době posuzuje dotační komise v čele
s jejím předsedou Lukášem Reichlem.
Ta své doporučení předá radě města,
která oficiálně rozhodne o přidělení
finančních prostředků.
Už nyní je jasné, že sezona bude
stejně jako loni narušena karantén-

ními opatřeními. Nekonal se tradiční
masopust a v dalších týdnech neočekávám zlepšení. Věřme, že větší
část roku už konání veřejných akcí
umožní, abychom nemuseli sáhnout
k řešení, že peníze pro úspěšné žadatele budeme garantovat na následující
rok, tak jako se stalo s nevyčerpanými
žádostmi z loňska.
Rád bych na tomto místě poděkoval
členům dotační komise – paní Baxové,
panu Semianovi, Kosíkovi, Vezseleiovi a Reichlovi za jejich práci a popřál
všem žadatelům maximální úspěšnost
v získání prostředků na pořádání akcí. n
Vít Penížek, místostarosta

www.libcice.cz

10

ZPRÁVY Z RADNICE

ZPRÁVY Z RADNICE 11
PRŮZKUM MEZI OBČANY

Víme, co chcete změnit na webu města
NEŽ ZAPOČNE SAMOTNÁ STAVBA NOVÉHO
MĚSTSKÉHO WEBU, BYLO NUTNÉ ZJISTIT,
CO VLASTNĚ LIDEM NA TOM SOUČASNÉM NESEDÍ
A CO SI PŘEJÍ ZMĚNIT. PROTO V LEDNU PROBÍHAL
PRŮZKUM FORMOU ONLINE DOTAZNÍKU.
WEB MĚSTA

Stavba nového webu města začíná
V ÚNORU RADA MĚSTA VYBRALA ZHOTOVITELE NOVÝCH
STRÁNEK MĚSTA. FIRMA GALILEO CORPORATION, S. R. O.,
NEJVÍCE SPLNILA POŽADAVKY, I KDYŽ NABÍDKY BYLY TĚSNÉ.

V

ýběru zhotovitele předcházela
půlroční práce, neboť jsme se
k tomu snažili přistoupit velmi
zodpovědně. Do užšího výběru se dostaly dvě firmy – WEBHOUSE, s. r. o.,
a Galileo Corporation, s. r. o. „Jednomyslně jsme se shodli na spolupráci
s firmou Galileo. Jejich nabídka byla
komplexní a pokryla všechny naše
požadavky. Vedle ceny byla klíčová
jednotná administrace pro všechny
vybrané moduly a velkým plus byla
také jasná a profesionální komunikace
na společných schůzkách,“ uvádí hlavní
důvody Petr Česák.
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Od začátku příprav bylo jasné, že je
třeba původní web dost „překopat“
a navrhnout takovou strukturu, která
bude logická. Pracovní skupina si
stanovila rámcové cíle – mít na webu
aktuální a podstatné informace přehlednou formou, odstranit zastaralé
a neaktuální informace, zjednodušit
a zpřístupnit administraci tak, aby
si každý odbor mohl spravovat svou
část. Umožnit získání zpětné vazby od
občanů doplněním funkce Zeptejte se
starosty. Splnit požadavek Akčního plánu 2019–2020 na integraci Klikacího
rozpočtu města a samozřejmě dodržet
legislativní podmínky. Dalším důležitým požadavkem bylo propojení služby

Mobilní rozhlas a sociálních sítí. Snaha
je také minimalizovat počet prokliků
tak, aby se uživatel dostal k informacím
co nejrychleji.
MODULOVÉ ŘEŠENÍ
Ve vztahu k současné praxi se modulové řešení jeví jako vhodnější. „Nechtěli
jsme znovu objevovat Ameriku, a proto
nám zakázkový vývoj připadal jako
plýtvání zdroji. Firmy nabízející modulová řešení provozují tisíce obecních
webů napříč republikou. Spoluprací
s nimi tak nezískáváme jen web, ale
i přístup k osvědčeným řešením a nápadům odjinud,“ upřesňuje Honza Malík.
POSOUZENÍ NABÍDEK
Náklady na nový web tvoří dvě položky – cena za základní tvorbu stránek
a roční poplatek za provoz. Rozdíl
v cenových nabídkách na tvorbu webu
nebyl velký. Časová náročnost na
zpracování je obdobná. Bylo tedy nutné
posoudit, který dodavatel lépe naplňuje
požadavky, vyzkoušet redakční systém,
ověřit reference a dodavatelský servis.
Pomyslná ručička vah se přiklonila na
stranu firmy Galileo.
Nakonec rozhodla cena provozu.
Při přepočtu nákladů na pět let a zachování služby Mobilní rozhlas, kterou
provozuje jiný dodavatel, se celkové náklady firmy Webhouse přehouply přes
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400 tisíc korun. Naproti tomu firma
Galileo nabízí alternativu ke zmíněné
službě a navíc vše je plně automatizované. Zpráva publikovaná na webu se
jednoduše propíše na sociální sítě i do
aplikace v mobilním telefonu V OBRAZE. Toto řešení předpokládá přechod
na jinou platformu. Finanční úspora
je však velká, neboť náklady na provoz
včetně zachování požadovaných funkcí
jsou poloviční.
KLIKACÍ ROZPOČET
Dalším argumentem pro Galileo bylo
využití modulu Klikací rozpočet města.
Tuto funkci firma Webhouse nenabízí,
město by ji objednalo od třetí strany. Je
výhodnější pracovat v jednom systému
a navíc se nahraná data automaticky
vloží na úřední desku a do povinně
zveřejňovaných dokumentů.
ČASOVÝ PLÁN
Po přidělení zakázky a vystavení objednávky se zahájí stavba webu. Nejprve se
designuje vzhled stránek a po odsouhlasení grafického návrhu započne
vlastní výroba. Tyto úkony zaberou
zhruba dva měsíce. V květnu proběhne
převod dat a doplnění informací a od
června bude možné nový web testovat.
Oficiální spuštění je plánováno na září
2021. n red
Zadávací podmínky,
srovnání cenových
nabídek a swot
analýzu najdete
na webu města
v sekci aktuality.

D

o ankety se zapojilo 67 respondentů a výsledky potvrdily naše
předpoklady. Z odpovědí je
patrné, že se do průzkumu zapojili lidé,
kteří web města pravidelně navštěvují.
Téměř 70 % respondentů bylo na webu
v uplynulých dvou týdnech. Tento fakt
je velmi podstatný, protože relevantní
odpovědi mohou poskytnout pouze
lidé mající s webem osobní zkušenost.
Navíc se jednalo o aktivní občany, kteří
se zapojují do dění ve městě a sledují
práci radnice, což potvrdil fakt, že 88 %
z nich využívá službu Mobilní rozhlas.

nově měly pod samostatnou záložkou
zobrazovat aktuality, pozvánky a úřední
deska.

Kdy jste naposledy navštívili
web města Libčice?

Jste spokojen/a
se současným webem města?

10,4

6

17,9

11,9

17,9

NESPOKOJENI
Jasným potvrzením správnosti záměru
modernizovat webové stránky města
byl výsledek otázky na spokojenost – se
současným webem je nespokojeno
49,3 % respondentů. Téměř polovina
dotázaných lidí se vyjádřila takto radikálně. Plnou spokojenost vyjádřilo jen
4,5 % lidí a spíše spokojen byl zbytek
respondentů.

3

%

4,5

40,3

%
38,8

l V posledních 2 dnech
l Tento týden
l V uplynulých 2 týdnech
l Tento měsíc
l Před několika měsíci
l Nevzpomínám si

CO HLEDÁTE
Nejčastějším důvodem návštěvy jsou
informace o dění ve městě a aktuality, dále lidé hledají kontakty na úřad
a zajímají je zprávy z radnice. Druhou
celkem vyrovnanou skupinu témat
tvoří informace o poplatcích, úřední
dokumenty a pozvánky na akce. Podle
tohoto výsledku budeme plánovat
rozvržení hlavní stránky, kde by se

49,3

l Ano
l Spíše ano

l Ne
l Nevím

STRUKTURA A JASNÁ ORIENTACE
Klíčový byl dotaz, co je podle vás na
webu nejdůležitější. Na škále velmi –
středně – málo lidé volili z nabídky pěti
oblastí:
n Grafika a vzhled stránek
n Navigace a jasná struktura, snadná
orientace
n Vyhledávání, když potřebujete rychle
něco najít
n Aktuálnost, aby informace nebyly
zastaralé
n Propojení informací s ostatními kanály (noviny, rozhlas, sociální sítě)

Respondenti jednoznačně preferovali
dobrou orientaci na stránkách a aktuálnost. Překvapivě vzhled dle průzkumu nehraje tak velkou roli, stejně tak
i provázanost informací s novinami
a sociálními sítěmi. A pochopitelně
očekávají kvalitní vyhledávání – rychle
najdu to, co hledám.
PŘEHLEDNOST
V otevřených otázkách měli lidé možnost vyjádřit své názory a napsat vlastní
požadavky. Nejčastěji zaznívala žádost
o vylepšení přehlednosti. Návštěvníci
postrádají jasnou strukturu a do jisté
míry i aktuálnost. Některé odpovědi
byly velmi podrobné, lidé se jejich
formulaci opravdu věnovali.
Je jasné, že nelze vyhovět všem přáním, proto je důležité se soustředit na
podstatnosti a fungující administraci,
která výrazně ovlivní aktuálnost stránek.
ZPRÁVY DO MOBILU
Příjemně nás překvapilo, že téměř 90 %
respondentů průzkumu využívá službu
Mobilní rozhlas. To nás utvrzuje v přesvědčení, že vedle nutnosti udržovat
městský web aktualizovaný je třeba vybrané aktuální informace posílat lidem
na jejich mobilní telefony.
Na závěr je třeba poděkovat všem,
kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníků a sepsání doplňujících komentářů.
Průzkum nám několik věcí ujasnil
a ujistil nás, že se naše pracovní úvahy
potkaly s požadavky občanů. n red
Hodně diskutovaným tématem byl
katalog služeb. Neexistuje funkční
způsob, jak zajistit, aby tento seznam
kontaktů byl vždy stoprocentně aktualizovaný. Většinu si vygooglíte rychleji,
proto není nutné mít tuto funkci na
webu města. Navíc správa je časově náročná a personálně zatěžuje.
Z tohoto důvodu to pracovní skupina
vyhodnotila jako nadbytečné. Cílem je
mít na webu pouze informace vztahující se k městu, jeho fungování i rozvoji
a dostupné dokumenty a podklady.
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Boj o náplavku
s Povodím Vltavy

M

ístem, kde je živo celý rok,
je libčická náplavka. Je
procházkovým korzem pro
odpolední vycházku, pravidelně se
tu scházejí otužilci, relaxují rybáři.
Scenérie skal zrcadlících se v hladině
Vltavy, přívoz, blízkost města, to vše
z ní dělá lákavé místo pro trávení
volného času.
Řešíme, jak z náplavky udělat ještě
atraktivnější místo, a to především
z hlediska pohody a odpočinku.
Není cílem ji oblehnout davy, naopak
zkvalitnit pobyt u ní. A to je také cílem
společného projektu studentů Fakulty
architektury ČVUT z ateliéru Hlaváček–Čeněk. Tento ateliér stojí také za
stavbou stožáru Libové Libčice, vyhlídky nad Letkami. Jedná se o iniciační projekt, který by měl být předzvěstí
rozsáhlejší přeměny naší náplavky.
V rámci semestrálního projektu studenti navrhnou několik prvků, které
by mohly oživit toto místo. Vstup do
vody, vyhlídka nad hladinou, molo
– to je jen výběr možného, co může
z práce studentů vzejít. Ze studentských návrhů se koncem semestru
vybere jeden objekt, který se zrealizuje. Město se zavázalo akci finančně
podpořit 250 tisíci korunami.

V letošním roce plánujeme zadat
koncepční studii na celý prostor náplavky. Cílem je vytvořit tři funkční
sekce tak, aby si na své přišli milovníci klidu a přírody, aktivní sportovci
i ti, kteří hledají relax a odpočinek.
Rádi bychom zde postavili bezpečný
vstup do vody a zlepšili možnosti
koupání v řece, vybudovali příjemné
posezení s grilem pro nedělní oběd
s přáteli či workout na protažení po
sportování. Také se počítá se stavbou
zázemí, kde najdete pitnou vodu,
toalety a přívod elektřiny. Jakkoliv to
zní vcelku nenáročně, ukazuje se, že
zásadním hráčem projektu rozvoje
náplavky je především státní podnik
Povodí Vltavy. Náplavka představuje aktivní záplavovou zónu, tudíž
možnosti stavebních prací a instalací
různých prvků jsou silně omezené.
Pracujeme na nalezení shody s Povodím Vltavy, ale zatím se nedá říct, že
se daří najít společnou řeč a vstřícný
přístup k hledání řešení. Intenzivně
o tom jednáme, protože chceme, aby
náplavka poskytla místním lidem
kvalitní prostor pro aktivní či pasivní
odpočinek. n
Vít Penížek, místostarosta
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Březen 2021 – měsíc opuštěných
knihoven a výdejových okének

P

o několika letech k nám zavítala
opravdu Ladovská zima se vším
všudy, tedy trvalými mrazy,
a na naši polohu i slušnou sněhovou
nadílkou. Bohužel nástup sněžení
nepřišel na suchý a studený podklad,
ale na mokrý a postupně mrznoucí.
Když pomineme ledovku, tak pro
údržbu asi nejhorší varianta. Situace se
stala kritickou, protože pracovní četa
zůstala v izolaci z důvodu podezření
na onemocnění koronavirem. Jediným
pracovníkem, na kterého se to naštěstí
nevztahovalo, byl traktorista s pluhem.
Rychle se podařilo zajistit náhradní
řešení. S úklidem města od sněhové
nadílky vypomohla firma Miloše Brejchy,
která dokázala zajistit posyp komunikací,
a dobrovolní hasiči Libčice, kteří v neděli
provedli ošetření nejvíce frekventovaných
chodníků. Za toto nasazení jim vyslovujeme veliké poděkování. Pracovníci
čety se do práce vrátili v úterý 9. února
a v průběhu týdne již probíhaly další
práce s nasazením profesionální techniky. Z centra města muselo být odvezeno
značné množství sněhu k řece. n

1.
2.

 okud jste v karanténě a máte čas
P
na čtení, přečtěte si knihu Mělas to
vědět. Nic nezůstane skryto.
Máte-li nutkání a energii zkrášlit
domov, inspirujte se v knize Křídové
barvy natřou všechno.

Osiřelá městská knihovna
čeká na své čtenáře.

3.

Jste na home office a potřebujete se
proskočit? Nechte se vést Krajinou
prvních Přemyslovců, protože tato
zajímavá místa stojí za návštěvu. n

Šárka Sekerová, knihovnice

I v druhém pololetí pokračuje
naše umělecká škola v distanční výuce. Velice nás potěšilo,
že nedošlo k odlivu žáků jako
v některých jiných školách.
Proto bych chtěl poděkovat
všem studentům a hlavně rodičům, kteří se v drtivé většině
aktivně podílejí na průběhu
distanční výuky. Doufáme,
že již brzy dojde na možnost prezenčních konzultací,
alespoň ve variantě jeden žák
– jeden učitel a vše se začne
vracet k běžnému fungování
školy. Zaznamenané aktivity
našich žáků během distanční
výuky můžete sledovat na
našich webových stránkách,
Facebooku nebo na oficiálním
YouTube kanálu. n
Vladimír Kliment, ředitel

tipy z knihovny
Korelitzová
Hanff Jean:

Mělas to
vědět. Nic
nezůstane
skryto

Roman Dědič, tajemník

Nakladatelství
Cosmopolis 2020

Sníh z hlavních komunikací
musela odvézt těžká technika.

Základní
umělecká škola

H

ans Christian Andersen, který žil
v letech 1805–1875, byl dánský
spisovatel, na jehož památku se
březen slaví jako měsíc knihy. Knihovny
mají svátek, děti si balí spacáky, knihovníci vymýšlejí přitažlivé programy. Pohádka,
ale ne od Andersena. Tento pohádkář
neměl život nijak veselý. Žádná stříbrná lžička. Naopak. Chudoba, strádání,
osamělost. Autismus. Osiřelá knihovna
v době pandemie, to je jak z portfolia
Andersenových příběhů, ale Andersen
by dobrý konec nenapsal. Ten si musíme
zařídit sami:

FOTO: REDAKCE

FOTO: MICHAL KUCHTA

Zimní údržbu
jsme zvládli
s výpomocí

Libčická náplavka často mění svou tvář.

školství
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FOTO: ŠÁRKA SEKEROVÁ

12

Grace žije vysněný život, má
dokonalého manžela, který pracuje
jako dětský onkolog, báječného syna
Harryho, krásný byt v New Yorku
a vlastní terapeutickou praxi. Její
idylický život a problémy ostatních, se
kterými se setkává v práci, ji přimějí
napsat knihu, ve které se snaží ženám
napovědět, jak naslouchat mužům.
Týden před vydáním knihy se ale
její život od základů změní: bezcitná
vražda v jejím blízkém okolí, chybějící
manžel a následuje řetězec strašlivých
událostí.

Sloan Annie:

Křídové barvy
natřou všechno
Nakladatelství Grada 2018
Kniha legendární autorky Annie
Sloan nám představí barevné
proměny zdí, podlah, nábytku,
závěsů, rolet nebo polštářů.
Uvnitř knihy naleznete
40 fotografických návodů.
Mezi použitými technikami je
i malba pomocí šablony, potisk,
voskování a barvení textilií.

Otomar Dvořák,
Josef Pepson Snětivý:

Krajinou prvních
Přemyslovců.
S českými knížaty
ze Stadic do Prahy
Nakladatelství
Čas 2020
Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý ve své
šesté společné knize zvou na místa, kde se odehrávaly příběhy prvních Přemyslovců a kde se
rodila česká státnost. Pokud si je vyznačíme na
mapě, získáme nepravidelný ovál, který obkružuje Prahu do vzdálenosti zhruba 30 kilometrů.
Tato dávná ohniska moci a dějiště historických
okamžiků jsou dnes skrytá ve stínu metropole
a většinou nepatří k turistickým atrakcím. Zatímco Otomar shledával stopy dávných příběhů
a mytologické souvislosti, Pepson navštívil
a prozkoumal stavby, památníky a jiné zajímavosti, které se v průběhu věků na oněch místech
nakupily.

www.libcice.cz
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ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

FOTBAL

Náš nejstarší přívoz na Vltavě

Naděje na boj o postup
do I. A třídy stále žije

bývalého železničního přejezdu mezi
Roztoky a Sedlcem k dynamitce v Zámcích, který je doložen už v roce 1892.
Zajímavý osud měly přívozy v sousedních Dolanech, které byly až do
roku 1880 úředně spojeny s Libčicemi.
Dokonce zde byl pro obě obce starosta,
zatímco v Libčicích jen první radní.
Dolanský starousedlík Josef Kulka (po
němž je pojmenována tůň na půl cesty
mezi Dolany a Libčicemi) se těsně před
smrtí dal oddat se svou dlouholetou
hospodyní, které zanechal slušný majetek a mimo jiné také fungující přívoz
do Dolánek.

FOTO: DAVID LANDGRAF

N

a pobřežní cestě od náplavky
kolem přívozu k jezu je teď
opravdu živo. V centru pozornosti tu jsou zejména věčně hladové
kachny, volavky, kormoráni a nutrie,
které někteří mylně považují za bobry.
Pokud procházka nemá cíl, „na druhé
straně“ minou lidé přívoz bez většího
zájmu.
Přitom libčický přívoz je historickou atrakcí první kategorie. Jde o nejstarší přívoz na Vltavě. První zmínka
o něm je v urbáři svatovítské kapituly
v roce 1557, tedy z časů panování
habsburského krále Ferdinanda. Od
té doby tu přívoz funguje víceméně
stále. Právo provozovat jej patřívalo
mlynáři z mlýna Na dole, který ale
skoro nikdy sám nepřevážel a přívoz
pronajímal.
Nájemci platili dolskému mlynáři
penězi i v naturáliích. Přívoz jim asi
docela vynášel. Například na konci
19. století Matěj Vlasák odváděl ročně
úctyhodně velkou sumu 120 zlatých
a k tomu 84 kilogramů ryb. Posledním
nájemcem údajně byl libčický obyvatel
Břetislav Kraif nebo Greif. Od nepaměti se také v Libčicích traduje, že
správný převozník nesmí umět plavat.
Základem tohoto nelogického tvrzení
zřejmě bylo několik tragických událostí
postihujících převozníky, kteří možná
plavat uměli, ale konzumace alkoholu
jim šla lépe.
Za doby mého mládí, tedy na sklonku padesátých let minulého století,
patřil přívoz Máslovicím. Pak jej na
dlouhou dobu převzala Okresní správa
silnic, protože podle tehdy platných
regulí se přívoz bral jako součást silnič-

První zmínka o libčickém přívozu pochází z roku 1557.

ní sítě z Libčic do Vodochod. Z toho
důvodu se také za převezení tehdy nic
neplatilo.
Přitom silnice od dnešního včelařského ústavu do Vodochod nebyla
odjakživa. Původně zde byla jen úzká
lesní cesta, která nedostačovala od
chvíle, kdy v libčické továrny potřebovaly dělníky ze širokého okolí. Tehdy
obce Libčice a Máslovice spojily síly
a podílely se na vybudování silnice
dokončené na začátku první světové
války.
Pamatuji, že přívoz nesloužil jen
„osobní“ dopravě. Býval zde i tzv.
prám, který se dal připevnit k motorové
lodi. Na tento prám se vešla například
nákladní Praga RN, řečená „erena“,
kterou pan Ježek, dříve majitel, posléze zaměstnanec libčických uhelných
skladů, vozil do Vodochod a na Dol
uhlí. V dávných dobách povozy jedoucí
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například s obilím z Libčic do dolského mlýna musely volit objížďku přes
Kralupy. Zde ale nebyl most jako dnes,
jen známý brod, kterým, jak dokládají
historické prameny, Vltavu překračoval
už Žižka se svým vojskem při tažení na
sever Čech.
V našem městě bývaly přívozy dva.
Kromě zmíněného libčického ještě
letecký. Byl pod fotbalovým hřištěm
a převážně vozil z pravobřežní větrušické strany do Letek lidi na dráhu
a dělníky docházející do šroubárny
nebo cihelny za prací. S úpadkem
těchto továren zanikl i přívoz. Dodnes
je ovšem od něj zřetelná a použitelná
stezka stoupající na protilehlém břehu
od Vltavy prudce do Větrušic. Z mnoha míst zde je krásný výhled na naše
město.
Podobný osud měla řada vltavských
přívozů v okolí. Například přívoz od

V našem městě bývaly přívozy
dva. Kromě zmíněného
libčického ještě letecký. Byl
pod fotbalovým hřištěm
a převážně vozil z pravobřežní
větrušické strany do Letek lidi
na dráhu a dělníky docházející
do šroubárny nebo cihelny
za prací. S úpadkem těchto
továren zanikl i přívoz.
Byl kousek pod výjezdem z dnešní
plavební komory. Kulkův dosavadní
pomocník Osvald Vondra požádal však
poříční správu o povolení ke zřízení
nového přívozu níže, ve středu obce,
kde kdysi byl brod. Bylo to povoleno,
a tak měly Dolany přívozy dva. Nový
přívoz byl pro lidi výhodnější, používali
jej i libčičtí občané, když chodili k četným příbuzným do Chvatěrub, Zlončic
nebo Hoštic. Oba majitelé přívozu se
nakonec domluvili, vdova Kulková
přispěla Vondrovi na nové loďky, ten jí
pak týdně platil příslušnou sumu. Na
starém přívozu se pak téměř přestalo
převážet. Byl používán jen v době velké
vody. Dnes v Dolanech přívoz není
žádný. n
Petr Schönfeld

V

ážení a milí spoluobčané, rok se sešel
s rokem a situace okolo
vývoje pandemické situace
v našem státě je stále nejistá.
Častá změna opatření a zákazů je
pro všechny z nás velice nepříjemná
a často deprimující. To platí především
pro oblasti sportu a pohybových aktivit.
Náš fotbalový klub AFK Libčice je podobně jako mnoho ostatních sportovních sdružení a spolků postaven před
problém, jak v této nelehké době zajistit
funkčnost sportovního klubu. Kopaná
jako kolektivní sport, kde ke kvalitnímu tréninku potřebujete větší skupinu
sportovců, to má ještě o to těžší. I přesto
je potřeba zůstat pozitivně naladěn,
využívat každé možnosti v rámci vládních opatření k jakékoli formě pohybu,
přípravy a tréninku.
V loňské sezoně naše nadějné tažení A mužstva dospělých za vysněným
postupem do I. A třídy zastavilo jarní
rozhodnutí fotbalové asociace ČR
o zrušení zbytku rozehrané soutěže.
To s sebou přineslo skutečnost, že
nikdo nepostoupil a ani nesestoupil
z naší skupiny I. B třídy. V letošním
ročníku je situace po osmi odehraných kolech obdobná a naše mužstvo
opět „bojuje“ o postup. Pozitivní
je však skutečnost, že před startem soutěže byl doplněn soutěžní

řád FAČR o článek, který
umožňuje, že k postupům
a sestupům v soutěžích řízených FAČR je potřeba dohrát
alespoň polovinu mistrovských
utkání. To v praxi znamená, že po
dohrání pěti podzimních utkání
naší skupiny lze uznat soutěžní ročník 2020/2021 za plnohodnotný.
Podle poslední informace plánuje
řídící komise Čech jarní start všech
amatérských soutěží na 27. března
2021. Věřme, že strávená doba bez
společného sportování bude minulostí
a hráči všech věkových kategorií se budou moci vrátit ke svému milovanému
fotbalu a týmové radosti z pohybu.
V průběhu letošního roku bychom
velice rádi uskutečnili pár sportovních
akcí jako například turnaj přípravek
a sportovní den dětí. Mimo tyto aktivity plánuje fotbalový oddíl za podpory
města další vylepšení zázemí městského
sportovního areálu v Letkách. To vše by
mělo přispět k ještě většímu a kvalitnějšímu využití možností ke sportování,
hraní a setkávání našich spoluobčanů.
Závěrem bych nám všem milovníkům
sportu popřál v tomto roce mnoho
zdravého optimismu a brzy na viděnou
v našem krásném sportovním areálu.
Sportu zdar! n
Günter Bittengel, předseda AFK Libčice

FOTO: REDAKCE

VYJÍT SI NA VZDUCH
SE V COVIDOVÉ DOBĚ
STALO NUTNOSTÍ, ABY
SE ČLOVĚK NEZBLÁZNIL.
A KAM JINAM JÍT
V LIBČICÍCH NEŽ „K VODĚ“.

Posvícenský fotbalový turnaj 2020.

www.libcice.cz
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INZERCE

AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

AUTODÍLY

Přílepská 1707 a 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

Přílepská 1233, Roztoky

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

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

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

www.autohouser.cz

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

212
Kč/hod.
Nástupní hodinová mzda*

*Nástupní mzda

Mzda po 3. roce

28 000 Kč

31 000 Kč

VOLEJTE ZDARMA
kariera.lidl.cz

800 115 435
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JIŽ
NYNÍ
NABÍRÁME!

