LIBČICKÉ
1
NOVINY

/2021

ZPRAVODAJ MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

NA ZDRAVÍ,
LIBČICE!

Městské dotace str. 5
Povinné platby občanů str. 7
Malovaný betlém str. 11

ZDARMA

www.libcice.cz

2

SERVIS

ÚVODNÍ SLOVO 3

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

PROVOZ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Úřední doba je upravena
podle vládních nařízení.
Informace najdete na webu města.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Sledujte web města, kde najdete aktuální informace o provozu
knihovny, půjčování i vracení knih.
Masopust 2021 z důvodu protiepidemiologických opatření
v Libčicích bohužel nebude.

aktuálně
NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
PEDAGOG/ŽKA PRO 2. STUPEŇ
PŘEDNOSTNĚ S APROBACÍ AJ
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG/ŽKA
ČI SPECIÁLNÍ PEDAGOG/ŽKA
Základní škola Libčice nad Vltavou
hledá nové pracovníky.
Nabízíme částečný i plný pracovní
úvazek, odpovídající platové
ohodnocení, benefity,
osobní rozvoj a vzdělání.
E: bahensky@skola.libcice.cz

SLEDUJTE PLATNÁ
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROTI
ŠÍŘENÍ VYSOCE INFEKČNÍHO
ONEMOCNĚNÍ COVID-19.
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rok 2020 utekl jako voda a před
námi je rok nový. Nezačal pro nás
ve světle tradičního novoročního
ohňostroje a vývoj posledních týdnů
bohužel naznačuje, že počátek roku
nebude přát společenskému životu
a bude ve znamení pokračujících
omezení.
Věřím ale, že se situace brzy
změní a společenský život se opět
nastartuje. I z tohoto důvodu jsme
se rozhodli pro letošní rok navýšit
rozpočet městských dotací směřující
na pořádání společenských, sportovních a kulturních akcí na rekordních
700 tisíc korun a žadatelům, kteří
nemohli akci v roce 2020 uspořádat,
garantujeme minimálně výši dotace,
která jim byla loni alokována. Věřím, že i to pomůže organizátorům
akcí v jejich činnosti a návratu města
k bohatému společenskému životu.
Počátek roku je spojen s platbou
poplatků. S ohledem na vládou
nařízené omezení provozu městského úřadu pro veřejnost vás prosím,
abyste v co největší míře využili
možnost platby bankovním převodem, nebo platbu na úřadě odložili
na pozdější termín a vyhnuli se
tak případnému návalu v prvních
týdnech tohoto roku. Více se dočtete
uvnitř tohoto čísla.
Dobrou zprávou je, že se výše poplatků nezvyšuje i přes rostoucí ná-

ZAPOJTE SE DO BOJE
PROTI KORONAVIRU A STÁHNĚTE SI
APLIKACI EROUŠKA
DODRŽUJTE PRAVIDLO 3R

REFERENT SPRÁVNÍHO ODBORU
Městský úřad Libčice nad Vltavou
vyhlašuje výběrové řízení
na pozici referent správního
odboru.
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klady na svoz odpadu. Děkuji všem,
kteří poctivě odpad třídí, neboť to je
cesta, jak náklady za svoz odpadu
držet na uzdě. I z tohoto důvodu
město opět posílilo kapacitu sběrných
nádob na tříděný odpad.
Přeji vám vše nejlepší do nového
roku 2021. Prožijte ho ve zdraví,
spokojeně a šťastně i se svými rodinami a blízkými. n
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Body z jednání rady a zastupitelstva města
RADA MĚSTA 18. 11.
Souhlasí s vyplacením odměn vedení
ZŠ, ZUŠ a MŠ za druhé pololetí a doporučuje vyplatit odměnu i ostatním
pracovníkům, pedagogům.
n

Nesouhlasí s pronájmem části pozemku města v katastru Letky. Žadatelka může pozemek užívat jako veřejné
parkovací místo. Stavební úřad má řešit
odstranění nepovolené stavby garáže.
n

Schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací ZŠ, ZUŠ, MŠ za třetí
čtvrtletí roku.
n

Souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy na byt v Letecké ulici.
n

n Prodlužuje nájemní smlouvy třem
žadatelům.

Bere na vědomí dopis Libčického občanského spolku LOS ve věci upozornění na možnou neplatnost 14. ZM.
n

Bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace hospodářských
prostředků vedených v účetní a operativní evidenci ke dni 31. 12. 2020.

n

Schvaluje odpisový plán MŠ pro rok
2021.
n

ZŠ žádá o převedení nevyčerpané
částky 140 tisíc korun do investičního
fondu školy. Investiční příspěvek 630 tisíc korun byl čerpán na nákup sklopné
pánve a konvektomatu. RM souhlasí
s převedením zůstatku do roku 2021.
n

RADA MĚSTA 25. 11.
Doporučuje ZM schválit návrh
rozpočtu města na rok 2021 jako vyrovnaný s celkovými příjmy i výdaji
47 743 tisíc korun.
n

Místostarosta navrhuje vyplatit
z nedočerpané položky rozpočtu města
sociální výpomoc rodinám pečujícím
o postižené členy domácnosti.
RM s návrhem souhlasí.
n

n Dne 10. listopadu byla zveřejněna
nabídka prodeje automobilu. Město
obdrželo jednu nabídku ve výši

10 tisíc korun. RM souhlasí s odprodejem nepojízdného automobilu Ford
tranzit Autoopravně Regnemer, za
nabídnutou cenu bez jakékoli záruky.

RADA MĚSTA 2. 12.
Starosta svolává jednaní 15. ZM dne
16. 12. od 18 hodin na libčické plovárně a navrhuje program. RM souhlasí
s konáním 15. ZM.
n

n Město obdrželo dotaci od MF na přípravu sčítání lidu ve výši 3 430 korun.
RM doporučuje ZM souhlasit s přijetím dotace.
n Doporučuje ZM schválit rozpočtové
opatření č. 4/2020 s celkovými výdaji
i příjmy 103 801 tisíc korun.
n Doporučuje ZM vzít na vědomí
čerpání rozpočtu města k 30. 9. 2020
s celkovými výdaji 29 854 tisíc korun
a celkovými příjmy 94 085 tisíc korun
včetně zapojení zůstatku roku 2019.

vliv na zákonnost a platnost usnesení
přijatých na zasedání zastupitelstva.
V rámci revitalizace území u ZUŠ
a přípravy revitalizace parku je vhodné
provést reorganizaci zahrádek. RM
souhlasí s revitalizací území u domu
491, bude zrušen nájem zahrádky č. 1
pod bývalou lanovkou a vypovězen nájem zahrádky č. 12, kde nájemce porušuje pravidla užívání podle § 58 zákona
o obcích. Tato zahrádka bude rozdělena
a nabídnuta k dalšímu pronájmu.
n

Bere na vědomí zápis z dotační
komise ze dne 30. 11. 2020 a souhlasí
s realizací přijatých opatření.
n

Nezvyšuje nájemné pro rok 2021
v obecních bytech a navrhuje snížení
o 20 % nájemcům, kteří budou mít do
15. 1. 2021 vyrovnány závazky vůči
městu.
n

Stanovuje dny pro uzavírání manželství v roce 2021 na Městském úřadu
Libčice nad Vltavou v čase od 10 do
13 hodin (čas zahájení obřadu). Místem
pro uzavírání manželství je obřadní síň.
n

n Doporučuje ZM souhlasit s termíny
jednání ZM v roce 2021: 17. února,
14. dubna, 16. června, 15. září
a 15. prosince vždy od 18 hodin.

Probíhá příprava žádostí o dotace.
RM doporučuje ZM schválit podání
žádosti o dotaci na akci:
– Protipovodňová opatření pro město Libčice nad Vltavou – Budování
a rozšíření varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální
povodňové plány.
– Město Libčice nad Vltavou obnova
místních komunikací – dotace MMR
z podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova.
n

n Určuje termíny jednání 21. 12. 2020,
13. 1. a 27. 1. 2021.
n Bere na vědomí stanovisko MV
k průběhu jednání 14. ZM konaného
dne 21. října. Město požádalo MV
o vyjádření k průběhu jednání. V stanovisku je konstatováno, že usnesení
o konání jednání bez rozpravy nemá

LIBČICKÉ NOVINY / Zpravodaj města Libčice nad Vltavou / leden 2021

Souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy s KDL od ledna 2021 do
prosince 2022 na krátkodobé pronájmy
velkého sálu za cenu 9 tisíc korun za
den v topné sezoně a 2,5 tisíce korun
mimo topnou sezonu.
n

Bere na vědomí informaci starosty
o zadání zakázky Rozšíření polopodzemních kontejnerů v ulici Tržní a nové
polopodzemní kontejnery v ulici Hašlerova. Zakázku bude realizovat firma
M. Tursko za cenu 118 tisíc korun.
V ulici Tržní bude umístěna cedule
s instrukcemi a kamerový systém.
n

RADA MĚSTA 21. 12.
n Souhlasí s prodloužením nájemních
a ubytovacích smluv a přidělením bytu
pracovníkovi města.

n Bere na vědomí zápis z komise pro
média ze dne 19. 11. 2020.
n Bere na vědomí informaci starosty
o zakoupení lodního motoru Yamaha
70 Hp SOH Libčice u firmy Avar-yacht
za 199 800 korun.
n Schvaluje pravidla podávání žádostí
o dotaci města na podporu občansky prospěšné činnosti, projektů, aktivit občanů
a zájmových organizací pro rok 2021.

ZASTUPITELSTVO 16. 12.
Souhlasí s přijetím dotace na přípravu sčítání lidu.
n

n

Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.

n Bere na vědomí čerpání rozpočtu
města k 30. 9. 2020.
n Schvaluje návrh rozpočtu města na
rok 2021 jako vyrovnaný s celkovými
příjmy i výdaji ve výši 47 743 tisíc korun.
n Neschvaluje rozpočtový výhled města pro roky 2022 a 2023.
n Souhlasí s navrženými termíny jednání ZM v roce 2021.

Souhlasí s prodejem městského
pozemku v katastru Letky majitelům
domu 473 za cenu 100 korun za m2.
n

n

Schvaluje podání dvou žádostí o dotaci.

n Bere na vědomí zprávu finančního
výboru ze dne 7. 12. 2020.
n Bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru ze dne 30. 11. 2020. n red

Doporučuje ZM schválit rozpočtový
výhled města 2022 a 2023.

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

n

Navýšení o 100 tisíc korun
a záruka opětovného přidělení

n S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci ruší novoroční
ohňostroj.

n

Souhlasí s prodloužením nájemních
smluv.

MĚSTSKÉ DOTACE
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STEJNĚ JAKO V PŘEDCHOZÍCH LETECH I LETOS MĚSTO VYPSALO
DOTACE NA POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH, KULTURNÍCH,
SPORTOVNÍCH AKCÍ A PODPORU MÍSTNÍCH SPOLKŮ.

L

oňský rok byl výrazně poznamenán omezeními v podobě
razantních opatření proti šíření
nemoci covid-19 a bohužel nedošlo na
realizaci mnoha akcí. Proto se vedení
města rozhodlo podpořit pořadatele
neuskutečněných akcí. Požádají-li
organizátoři o dotaci na stejnou akci
i v roce 2021, budou jim s jistotou přiděleny prostředky minimálně ve výši,
kterou měli obdržet v roce minulém.
Z tohoto důvodu došlo k navýšení celkového objemu finančních
prostředků na městské dotace z loňských 600 tisíc korun na rekordních
700 tisíc korun.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO 29. LEDNA
O městskou dotaci se mohou ucházet organizace i jednotlivci téměř do
konce ledna, žádost tedy musí být
podána do pátku 29. ledna 2021. Poté
dotační komise vyhodnotí podané žádosti a doporučí radě města
rozdělení finančních prostředků mezi
zájemce o dotaci.
Žádost můžete podat elektronicky (zaslat vyplněný formulář na

podatelna@libcice.cz) nebo na
vytištěném formuláři osobně předat
v podatelně. Veškeré informace a potřebné dokumenty najdete na webu
města v sekci Aktuality nebo v záložce Město/Komise a výbory/Dotační
komise/Související dokumenty. Najdete zde i návrh smlouvy, která bude
po přidělení finanční dotace na akci
mezi městem a žadatelem uzavřena.
PODĚKOVÁNÍ
Také bych chtěl velmi poděkovat členům dotační komise, kteří se aktivně
podíleli na úpravě pravidel a dokumentace k podávání žádostí o dotace.
V případě dotazů a případných
nejasností stačí napsat e-mail na
mistostarosta@libcice.cz a do předmětu uveďte „dotace“ nebo mě kontaktujte telefonicky na čísle: 775 917 202.
Přeji všem žadatelům úspěch
a pevně věřím, že se v roce 2021
akce uskuteční a společenský život
našeho města se zase rozjede na plné
obrátky. n
Vít Penížek, místostarosta
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HLAS ZASTUPITELE: PAVEL BARTOŠ ZA LIBĚHRAD

Mnoho povyku pro nic

M

áme za sebou rok 2020, nad
nímž váhám v hodnocení,
zdali se zapíše do historie jako
rok neblahý, či požehnaný. Anglický
dramatik William Shakespeare použil
pro svou hru název Mnoho povyku pro
nic. Tak bych snad nazval následující
naši maloměstskou kauzu.
PŘÍLIŠ MNOHO ZASTUPITELSTEV
PLATNÝCH, ČI NEPLATNÝCH?
Od zářijového jednání zastupitelů hýbe
městem uměle vytvořená kauza o porušení zákona o obcích s cílem zpochybnit platnost dvou zastupitelstev.
CO SE VLASTNĚ STALO?
Zastupitelé Libčického občanského
spolku LOS zpochybnili platnost řádného zastupitelstva (ZM) číslo 13, které
proběhlo 16. září. Uvedeným důvodem
byl údajně špatně složený slib nového
zastupitele Vladimíra Douši, který ve
funkci vystřídal Vladimíra Urbánka
(oba za Liběhrad). Opoziční zastupitelé
tuto záležitost oznámili na ministerstvu

vnitra (MV), a to i bez ověření oprávněnosti svého tvrzení.
DŮLEŽITÉ SOUVISLOSTI
Přijatá usnesení ZM jsou naprosto klíčová pro plynulý chod města. Na základě
jednoho z usnesení bylo třeba objednat
nový provozní automobil, který zajišťuje
značnou část údržby a úklidu města.
Zpochybnění platnosti ZM však plnění
úkolů blokuje, a proto muselo být během nepříznivé epidemiologické situace
svoláno náhradní jednání. To se uskutečnilo 21. října od 18 hodin ve venkovních prostorách na libčické plovárně
v režimu, aby jednotliví členové zastupitelstva nebyli vystaveni zbytečnému riziku nákazy. ZM proběhlo jako opakování
původního s omezením rozprav, aby se
maximálně zkrátil čas jednání.
LOS NAPADL PLATNOST
I ŘÍJNOVÉHO ZM
Opoziční zastupitelé však městu nesdělili
fakt, že 27. října obdrželi stanovisko MV,
které jejich názory vyvrací a potvrzuje, že
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jednání bylo platné. Opakované jednání
v říjnu bylo zcela zbytečné. I opakované
jednání zastupitelů LOS napadl a skutečnost oznámil MV. Zmiňuji zde základní
skutečnosti a s nezávazným právním vyjádřením ministerstva o údajném porušení
zákona nesouhlasím, protože o tom může
rozhodnout pouze soud. Za podstatné
považuji vyjádření MV, že usnesení jsou
platná. Obě vyjádření ministerstva jsou
dostupná na webu města pro zajištění maximální objektivity vůči čtenářům.
DESTABILIZACE
V Libčicích nad Vltavou žiji s rodinou
40 let. Byl jsem celkem šestkrát zvolen
zastupitelem a pro město pracuji 22 let.
Poslední čtyři volební období zastávám pozici starosty města. Nikdy jsem
ovšem nezaznamenal takovou destabilizaci jednání zastupitelstva. Jsem toho
názoru, že zlu se nemá ustupovat. Jeden
občan města nedávno prohlásil starou
pravdu: „Ptáte-li se, zdali je strom dobrý, podívejte se na ovoce.“ n
Pavel Bartoš
starosta města

ODPADY

Další stanoviště polopodzemních kontejnerů

T

Nové stanoviště
polopodzemních
kontejnerů
v Hašlerově
ulici.

FOTO: REDAKCE

ěsně před vánočními svátky se
dokončilo nové stanoviště polopodzemních kontejnerů v Hašlerově ulici. Město tímto zjednodušuje
třídění odpadů obyvatelům v této
odlehlé lokalitě. Je určitě příjemnější
odevzdat tříděný odpad poblíž místa
bydliště bez nutnosti objíždět město
a hledat volný kontejner. A věříme, že
rozmístění těchto sběrných nádob bude
motivovat občany k třídění odpadů ve
větší míře. Co zde můžeme vyhodit?
Především čtyři základní druhy tříděných odpadů: papír, plast, směsné sklo
a tetrapak. I zde bude po dohodě s provozovatelem systému sběru odpadů
přidán malý kontejner na drobný kov
a nádoba na použité jedlé oleje.
Druhým předvánočním počinem je
rozšíření stávajícího stanoviště polo-

podzemních kontejnerů v ulici Tržní.
Zde se přidává ještě jeden kontejner na
papír a jeden na plasty. Zvýšení kapacity u jmenovaných komodit se ukázalo
jako nutnost. Papírového odpadu
a plastů přibylo díky změně v nakupování. Více nakupujeme prostřednictvím
e-shopů a využíváme zásilkové služby.
Tím se razantně zvýšil objem papíro-
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vých a plastových odpadů. Na závěr
malé připomenutí a prosba: plastové
i papírové obaly vhazujte do kontejnerů
složené, sešlapané anebo i svázané tak,
aby zabraly co nejméně místa. Třídíme
všichni. Je potřeba nechat místo pro tříděné odpady i dalším spoluobčanům. n
Jaroslav Čermák, správa majetku

krátce
Rodí se nový městský web
ROZVOJ MĚSTA

Poplatek za odpady

ROZVOJ MĚSTA SE NEOMEZUJE
POUZE NA HMOTNÉ INVESTICE.
MEZI POZITIVNÍ ZMĚNY PATŘÍ
I ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY KOMUNIKACE
MEZI OBČANY A VEDENÍM MĚSTA.
ZAJIŠTĚNÍ DOBRÉ DOSTUPNOSTI
INFORMACÍ JE DŮLEŽITÉ.

W

eb města, tak jak ho známe, má
za sebou odslouženou pětiletku. A tak z podnětu občasné
kritiky loni na jaře padlo rozhodnutí
zaštítěné akčním plánem 2019–2020, že
započne příprava nového webu. Proběhl
průzkum trhu s cílem ověřit finanční
náročnost projektu. Několik firem za
reagovalo na poptávku a zaslalo cenovou
nabídku. Byli osloveni zpracovatelé,
kteří nabízejí tzv. krabicové i individuální řešení. Oba přístupy mají své výhody
i nevýhody, každopádně krabicové řešení je levnější a nakonec vyhrálo. Následovala nejdůležitější etapa, a to vyjasnění, jak strukturovat stránky, rozhodnout,
které informace zachovat, doplnit,
vypustit. Do září v rámci jednání komise
pro média probíhaly intenzivní diskuse.
DVĚ KATEGORIE
Nové stránky budou mít nejen novou
podobu, budou i jinak strukturované.
Informace budou seskupené do dvou
kategorií. První skupinu tvoří informace o městě a najdete zde vše, co se týká
úřadu, vztahu města a občana, veškeré
dokumenty státní správy i samosprávy.
Druhá kategorie má širší záběr a poskytuje komplexní informace o živo-

ANKETA

FOTO: PIXABAY.COM
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Vaše připomínky k návrhu obsahu webu
jsou důležité, zapojte se a vyplňte
on-line formulář.

tě v Libčicích, tedy kultuře, sportu,
dopravě atd. Toto uspořádání má
návštěvníka stránek snadněji navést. Na
hlavní stránce se obě základní kategorie
prolínají a homepage tak představuje
křižovatku, která vás navede podle
toho, co hledáte.
PRACOVNÍ SKUPINA
Vznikla užší pracovní skupina v obsazení Petr Česák, Honza Malík, Vladimír Kliment a Kateřina Hrachovcová
a její členové se věnovali přípravě
podkladů. Po návrhu architektury
webu začaly vznikat wireframy (náčrty)
jednotlivých stránek. Petr finalizoval
zadání pro přípravu přesné cenové
nabídky, které bylo zasláno dvěma vybraným zpracovatelům (Galileo Corporation, s. r. o., a WEBHOUSE, s. r. o.).
V lednu proběhnou schůzky se zmíněnými dodavateli a padne rozhodnutí
o výběru zpracovatele. n red

Základní úvahy nad organizací webu jsou za
námi, nyní nás čeká velký díl práce v podobě
přípravy obsahu. A zde potřebujeme pomoc
spoluobčanů. Vytvořili jsme anketu, která nám
pomůže zodpovědět klíčové otázky. Anketu
můžete vyplnit do konce ledna a odkaz na
formulář najdete na webu města v sekci Aktuality. Bude také rozeslán na dostupné kontakty e-mailem a prostřednictvím služby Mobilní rozhlas. Vaše podněty a připomínky jsou
velmi cenné, proto si vážíme vašeho zapojení, děkujeme.

Výše poplatku za odpady je 700 korun
za osobu a rok a částka zůstává stejná
jako v roce 2020. Někteří občané jsou
zvýhodněni. Občané nad 70 let a děti
do 6 let mají úlevu 100 % a děti od
7 let do 15 let platí 50 %. Poplatek
za komunální odpad je splatný
k 31. 3. 2021. Poplatek ve výši
700 korun si můžete rozdělit do dvou
stejných splátek. Druhou splátku je
nutné uhradit do 30. 9. tohoto roku.
Poplatek můžete uhradit
dvěma způsoby:
1. Bankovním převodem na účet
číslo 19-0388178349/0800
s použitím přiděleného variabilního symbolu. Upozorňujeme, že
každý občan má svůj variabilní
symbol (VS), tudíž je nutné, aby
byly platby provedeny za každého
občana zvlášť. Pokud neznáte VS,
pište na matrika@libcice.cz.
2. Hotově v pokladně městského
úřadu v době pro veřejnost. Zde je
možné poplatek uhradit i za více
osob současně.

Známky na popelnice
Známky se vydávají v kanceláři
správy majetku do konce ledna.
Upozorňujeme, že od 1. 2. nebudou
vyvezeny nádoby bez známek na
komunální odpad a od 15. 3. nádoby
bez známek BIO odpad. n

Poplatek za psa
Poplatek je splatný jednorázově do
31. března. Základní sazba poplatku je
400 korun za psa pro rok 2021. Sazba za psa, jehož vlastník je poživatelem
invalidního, starobního, sirotčího nebo
vdovského důchodu a je jeho jediným
zdrojem příjmů, je snížen na 200 korun. Způsob úhrady je stejný, můžete
provést platbu hotově nebo převodem.
Informace vám poskytneme telefonicky na čísle 233101651 nebo pište
na matrika@libcice.cz či osobně na
matrice. Vzhledem k epidemiologické
situaci zvažte, zda je nutné zaplatit poplatek osobně v pokladně, preferujeme
bezhotovostní platbu. n red

www.libcice.cz
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KOMISE A VÝBORY

Rekapitulace práce členů komisí a výborů za rok 2020

FINANČNÍ VÝBOR –
NASTÁVÁ DOBA ÚSPOR
Po letech růstu HDP, rozvoje ekonomiky
a investování je v následujících letech
třeba počítat s recesí vyvolanou útlumem hospodářství v důsledku opatření
proti epidemii. Recese se pochopitelně
dotkne i obecních rozpočtů, které jsou do
značné míry závislé na celorepublikovém
výběru daní. Již v loňském roce jsme
mohli sledovat pokles daňových příjmů
v rozpočtu města, který však byl kompenzován jednorázovým příspěvkem MF.
V prosinci výbor schválil provozní část
rozpočtu města na rok 2021 a doporučil
zastupitelstvu přijmout dvě rozpočtové
úpravy, které přinesou úsporu v řádu
statisíců. Stejně jako v uplynulých letech
je návrh rozpočtu města sestaven s péčí
řádného hospodáře, vychází ze skutečně
čerpaných a plněných částek za uplynulé
období a s přihlédnutím k ekonomickým
dopadům epidemie. Rozpočet je navržen
jako vyrovnaný. Do návrhu rozpočtu
vstoupí příjmy a výdaje ve výši 47 743
tisíc korun. I v následujících letech výbor
doporučuje rozpočtovou odpovědnost,
opatrné plánování investičních akcí
a v případě potřeby další úsporná opatření tak, aby nebyl ohrožen chod a rozvoj
města.
Zuzana Bělohradská, předsedkyně
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Jiří Slanina, předseda

KOMISE SPORTOVNÍ
Máme za sebou složité období, které nás provázelo celým rokem 2020.
Pandemie ovlivnila naše životy ve
všech odvětvích naší činnosti. To platí
i v oblasti sportu a konání volnočasových aktivit v našem městě. Komise pro
sport se v uplynulém roce sešla ke třem
jednáním. Opakovaně projednávaným
tématem byla možnost vybudování
venkovních prostor pro plnohodnotné
sportovní a volnočasové využití především našimi dětmi a seniory. Jedná se
např. o park u ZUŠ, prostory náplavky
a koupaliště. Čerstvá zkušenost nám
ukázala, jak důležitou roli hraje pravidelný pohyb v každém věku.
První zářijovou neděli loňského roku
proběhl v areálu Sokola velice zdařilý
sportovní den. Odměnou organizátorům byla hojná účast a kladná reakce
zúčastněných rodin se svými dětmi.
Proto se sluší poděkovat zástupcům
města a sportovních oddílů za skvělou
organizaci tohoto sportovního odpoledne. Závěrem mi dovolte jménem
členů komise pánů Hykeše, Laina,
Chrta, Lisého a mým vám všem popřát
do nového roku pevné zdraví a mnoho
radosti. Sportu zdar

Jaromír Šantrůček, předseda

Soutěž Rozkvetlé Libčice

Günter Bittengel, předseda

Posvícenský fotbalový turnaj

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Scházíme se většinou jednou za čtvrtletí. Pracujeme od svého ustanovení
v roce 2019 ve složení Petra Nováková,
Jana Ulbriková, Lukáš Pacek, Jiří Pekárek a Jaromír Šantrůček. Řadu úkolů
a námětů řešíme operativně i s ohledem na protiepidemiologická opatření.
Pravidelnými tématy jednání jsou
podrobná retrospektiva a stručná analýza stavu plnění úkolů. Konstatuji, že
všechny náměty vzala rada města v potaz, projednala a realizovala 70 procent
nebo realizuje v dalším roce, protože
mají dlouhodobější charakter.
Řešili jsme soutěž Rozkvetlé Libčice
a odsouhlasili zjednodušené propozice,
vyhlášení a propagaci. Jako předseda
jsem informoval o principech, perspektivních záměrech a zásadách revitalizace náplavky a souvisejících ploch.
Je dobré uspořádat širší rozpravu ve
vedení města a poté debatu s veřejností.
K vybudování sportovní haly na
pozemku Sokola se komise vyjádřila
všemi hlasy zamítavě (z pohledu vlivu
na životní prostředí města, socioekonomický dopad, životní pohodu obyvatelstva). Výstavbu haly podporujeme,
ale lokalizovanou mimo centrum.
Navrhujeme realizaci stavby v místech,
kde se nachází plovárna. Celkový výčet
hlavních projednávaných tematických
okruhů a aktivit komise najdete na
webu města.

INVESTIČNÍ KOMISE
Naším úkolem je projednání připravovaných velkých oprav a nových investic, aktuálně pro rok 2021. Ale i akcí
s delším výhledem realizace. Do její
působnosti nepatří jen záležitosti týkající se výhradně města. Zde pracujeme
i s nutnými opravami a investicemi do
budov škol a přilehlých venkovních
areálů. Komisí prochází návrhy v řádech milionů korun. Snažíme se věci
posuzovat z pohledu nutnosti. V dalším
období bude náš úkol poněkud ztížen.
Musíme vzít v úvahu dopady pandemie
na státní rozpočet a z toho plynoucí
financování obcí.
Přeji všem spoluobčanům klidný rok
2021 a pevné zdraví.

Lukáš Reichel, předseda

KOMISE PRO MÉDIA
Tato komise nahrazuje redakční radu
a její působnost se rozšiřuje na veškerou komunikaci města směrem k občanům. Fakticky jsme začali fungovat
od února 2020 ve složení Vladimír
Kliment jako nezávislý, Petr Česák jako
nezávislý, Olga Mračková za Liběhrad,
Jaroslav Richter za LOS, Michal Kuchta
za ODS, Jakub Šíma za TOP 09 a Kateřina Hrachovcová za redakci. Scházíme
se pravidelně každý měsíc a projednáváme obsah čísla. Náplní komise je
posoudit, zda noviny vznikají v souladu
se statutem, a řeší se sporné texty. Jak
je vidno ze složení komise, její členové
svými zájmy a profesní orientací obsáhli široké spektrum nejen politického,
kulturního a sportovního života Libčic,
ale i oblasti školství. Na jaře dalo
vedení města zelenou přípravě nového
webu, takže jsme přes léto pracovali
na návrhu struktury, zadání a výběru
vhodných kandidátů na zpracovatele.
V červnu proběhl seminář Jak tvořit
obecní zpravodaj, v plánu je seminář
Základy žurnalistiky, který bude určen
všem dopisovatelům, ale z důvodu
protiepidemiologických opatření byl
odložen.

Jaroslav Čermák, předseda

DOTAČNÍ KOMISE
Práce komise spočívá ve vyhodnocení
požadavku zájemce o finanční podporu
na akci a přípravě podkladů pro radu
města. Komise se loni sešla dvakrát.
Nejprve počátkem roku, kde se projednávaly jednotlivé žádosti, a následně na
podzim s cílem upravit pravidla a ino-

Vladimír Kliment, předseda

FOTO: REDAKCE

Lukáš Reichel, předseda

KOMISE ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ
Rád bych informoval o setkání s vedením ZŠ, které proběhlo 17. prosince.
Členové komise se setkali s ředitelem
Františkem Bahenským a jeho zástupkyní Alenou Pastorovou. První otázky
směřovaly na personální obměny.
Během roku odešlo 9 a naopak přišlo
8 učitelů. Aktuální stav je 19 učitelů,
z toho 17 s vysokoškolským vzděláním
a dva učitelé si vzdělání doplňují. Dle
pana ředitele je ideální počet 22 pedagogů. Další posilou je nová paní hospodářka a v lednu nastoupí pan školník.
Seznámili jsme se s opatřeními na
vylepšení pověsti školy, která jsou:
nz
 lepšení komunikace s veřejností,
nv
 ětší důraz na zlepšení kázně,
nz
 výšení kvality pedagogického sboru,
nn
 avýšení časové dotace výuky anglického jazyka,
nz
 výšení investic do vybavení odborných učeben pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, chemie),
nn
 ástup školního psychologa nebo
speciálního pedagoga.
Řešili jsme i kapacitu školy a možné
rozšíření v souvislosti s očekávaným
růstem počtu obyvatel. Školu nyní
navštěvuje 334 žáků, což je hraniční
počet. Prostorovou rezervu představují
služební byty, kam se přesune družina,
v delším horizontu lze uvažovat o přístavbě patra.
Dalším tématem byla online výuka. Ta
probíhala v plném rozsahu daném nařízeními Ministerstva školství. Pěti žákům
byla zapůjčena potřebná IT technika.
Řešila se i vzájemná spolupráce s ostatními školami ve městě (MŠ a ZUŠ).
Chci poděkovat panu řediteli Bahenskému. Svým přístupem na mne udělal
velmi dobrý dojem, a to je dobrá zpráva
pro naše město, žáky a jejich rodiče.

vovat systém dotací. Zde vznikl dokument s určitými vylepšeními, dále se
komise věnovala dopadům pandemie,
která výrazně ovlivnila čerpání. Věřím,
že navržené změny žadatelé uvítají.
Za práci v komisi chci poděkovat paní
Baxové, panu Kosíkovi, Semiánovi,
Veszeleiovi a Penížkovi. Všem kolegům a občanům přeji mnoho zdraví do
nového roku 2021.

Přál bych si, abychom se v roce 2021
scházeli ve zdraví s řadou inspirujících myšlenek, k sobě vzájemně slušní
a tolerantní, spokojení v soukromém
i pracovním životě.

FOTO: JULIANA ŠINDELÁŘOVÁ

KONTROLNÍ VÝBOR
Náš výbor se v uplynulém roce scházel
vždy před jednáním zastupitelstva města. Předmětem jednání byla kontrola
všech usnesení. Dále se kontrolní výbor
věnoval úkolům, které mu byly zadány zastupitelstvem. Za práci bych rád
poděkoval paní Vyhlídkové a Cejpkové,
panu Palukovi a Šeblovi. Jednání se
účastnil i tajemník města pan Dědič.

Spolu s kolegy Alicí Královou, Olgou
Mračkovou a Petrem Musilem vám
přejeme úspěšný a šťastný nový rok.

FOTO: REDAKCE

RADA I ZASTUPITELSTVO MĚSTA MAJÍ
SVÉ PORADNÍ ORGÁNY – KOMISE A VÝBORY.
JEJÍ ČLENOVÉ SE PRAVIDELNĚ SCHÁZEJÍ
A PŘIPRAVUJÍ PODKLADY K PROJEDNÁNÍ.

Traktoriádu se podařilo uspořádat.

NĚKTERÉ TEXTY MUSELY BÝT
MÍRNĚ UPRAVENY A ZKRÁCENY
Jejich plnou a nezměněnou verzi
najdete na www.libcice.cz/noviny/
co-se-neveslo

www.libcice.cz
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AUTOVRAKY A VOZIDLA BEZ STK

NOVÁ TRADICE

VÁNOCE 2020

Z ulic konečně zmizí odstavená auta

Otužilci Libčice
zvou k mrazivé koupeli

Kde se vzal
malovaný betlém
před školou

Závady musejí být zjevné, na první
pohled viditelné. Například tedy auto
vyhořelé, zcela zdemolované nebo
takové, ze kterého zbývá jen torzo.
Fakt, že auto nemá registrační značku,
má propadlou technickou prohlídku,
podhuštěné pneumatiky, vysklená okna
nebo je plné odpadků, nebylo důvodem
pro jeho odtažení.
Problémem však byla právě vozidla někdy doslova přirostlá plevelem
k zemi a porostlá mechy a lišejníky,
která zabírala parkovací místa.
Novela zavedla výslovný zákaz odstavovat vozidla, která po dobu více než
šesti měsíců nesmějí být provozována
na pozemních komunikacích z důvodu
marného uplynutí lhůty pro provedení

Je třeba upozornit, že další sledy
kontrol budou následovat a město
již může postoupit vlastníka vozidla
k řešení přestupku Policii ČR a MěÚ
Černošice, odstavením vozidla porušujícího ustanovení § 19 zákona
o pozemních komunikacích nebo
neuposlechnutím výzvy vlastníka místní komunikace k jeho odstranění se
vlastník vozidla dopouští přestupku dle
§ 42a odst. 1) písm. i, j, zák. č. 13/1997
Sb. ve znění pozdějších předpisů
a může mu být udělena pokuta až do
výše 300 tisíc korun. n
Roman Dědič, tajemník města

Vydrží odvážlivci skutečně celou zimu?

PF 2021

V

T

eploměr ukazuje sotva pět stupňů
a zimní sluníčko láká k procházce. Tak proč v Libčicích nevyrazit třeba na náplavku a podél řeky ke
zdymadlu... Jenže právě tam možná
neuvěříte svým očím. Na plácku před
Stánkem u řeky hraje hudba a parta lidí
poskakuje v mikinách. Výklus, kliky,
dřepy, angličáky. A pak? Ano, vidíte
dobře. Svlékají se do plavek a šup až po
krk do vody, která nemá víc než osm
stupňů. Na minutu na dvě, ti nejvytrvalejší na deset! Dostaveníčko u Vltavy si
tu totiž pod vedením Ondřeje Veszeleie už od listopadu dává nově vzniklý
spolek Libčických otužilců.
„Navštívil jsem otužovací událost
v Praze a zalíbil se mi její koncept. Tak
jsem si řekl, že dám vědět pár lidem kolem mě, abych na otužování nebyl sám.
Pomohla mi i stránka Otužilci Libčice,
kterou jsem založil na Facebooku, a na

první události se sešlo neuvěřitelných
šestnáct otužilců. Milé překvapení!“
popisuje vznik novinky její zakladatel.
A potvrzuje, že s přituhující zimou to
s místními parťáky rozhodně nehodlá
zabalit: „Mám v plánu pokračovat přes
celou zimu. Pokud bychom byli schopni naplánovat nějaký výjezd za chladnější vodou, určitě se nebráním.“
Otužování je poslední dobou stále
populárnější, jeho pozitivní vliv na organismus je dobře znám. „V dnešní době
koronavirové je to nejlevnější a nejdostupnější prevence proti různým onemocněním. A také mám rád výzvy. Což
otužování v řece rozhodně je,“ pokračuje
Ondřej. A co vy? Dopřejete si také ledové
osvěžení? Pokud máte zájem, určitě dorazte v neděli v 10 hodin k řece. Libčičtí
otužilci vás rádi přijmou mezi sebe! n

ánoční výzdobu města od
druhé adventní neděle zpestřil ručně malovaný betlém.
Za iniciativou stojí paní učitelky ze
školky. „Ve městě chyběl tradiční
betlém, a tak jsme si řekly, že se do
toho pustíme. Vznikl díky dobré
vůli lidí, kteří podpořili náš nápad.
Letos jsme ho umístili k základní škole, ale věřím, že se pro něj
v příštích letech najde vhodnější
místo. Také vlastní vánoční stromek
by mu moc slušel. Toto symbolické
dědictví křesťanství si zaslouží důstojné umístění,“ konstatuje Zdeňka
Frantová. Návrh připravila a figury
nádherně namalovala Tereza Čermáková, konstrukci chléva navrhla
Jana Novotná, vedení města a školky se podělilo o náklady na materiál
a instalaci a společnost Lugi zajistila
výrobu dřevotřískových figur. Betlém Vánoce přežil bez úhony. Je
fajn, když se dobrá myšlenka ujme
a najde podporovatele, díky. n red

FOTO: REDAKCE

Novela zavedla výslovný zákaz
odstavovat vozidla, která po
dobu více než šesti měsíců
nesmějí být provozována
na pozemních komunikacích
z důvodu marného uplynutí
lhůty pro provedení pravidelné
technické prohlídky.

pravidelné technické prohlídky. Postup
odstranění takovýchto vozidel je sice
složitější a zdlouhavější, ale po mnoha
letech umožnil obcím situaci zablokovaných parkovacích míst řešit.
V prvním sledu bylo vytipováno cca
15 vozidel, MěÚ Černošice provedl
lustraci a 10 vozidel naplnilo podmínky
pro zahájení procesu odstranění. Majitelé 8 vozidel uposlechli výzvy města
a vozidla odstranili nebo uvedli do
souladu se zákonem, jedno vozidlo se
sporným vlastnictvím bude odtaženo
a 1 vozidlo bez RZ, kde majitel nereagoval na výzvu na úřední desce, bude
řešeno identifikací.

FOTO: KATEŘINA HECZKOVÁ

D

o nabytí účinnosti novely
zákona o pozemních komunikacích, ke kterému došlo dne
30. 4. 2020, mohlo město postupovat
při odstraňování nepojízdných a hlavně nepoužívaných vozidel dle velice
zastaralé legislativy, která definovala
autovraky a postup odstranění zhruba
takto:
Zákon vycházel z předpokladu, že
i vrak, tedy technicky nezpůsobilé
vozidlo, lze opravit. Technická nezpůsobilost vraku tak není stav neměnný,
lze jej změnit, tedy je možné vrak
opravit a pak se již o vrak jednat
nebude, vozidlo bude opět technicky
způsobilé.
Vrakem bylo takové vozidlo, jehož
případná oprava, obnovení technické
způsobilosti by si vyžádalo výměnu,
doplnění nebo opravu podstatných
částí jeho mechanismu či konstrukce.

S nápadem přišly učitelky ze školky.

Michal Kuchta, otužilec

novinky z knihovny
Úspěšný rok 2021
přeje spolek Liběhrad
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ŽIVOT V LIBČICÍCH PŘED LETY

Nové složení školské rady

Libčické zimní sporty

JAKUB JIRSA za rodiče

Nejprve bych chtěl poděkovat všem rodičům za podporu ve volbách
do školské rady. Školská rada by se měla v novém složení sejít poprvé
v lednu 2021. Už teď je jasné, že nás čeká hodně úkolů: mimo jiné pomoc
s výběrem dlouhodobého vedení školy (současný pan ředitel je bohužel jen
pověřený a není jisté, jak dlouho ve funkci setrvá), pomoci se stabilizací
učitelského sboru a s obsazením dalších pozic ve škole (poradenské centrum).
Školská rada také může pomoci s hledáním příležitostí, jak zlepšit služby
školy pro žáky (kroužky, celoškolní akce), pro učitele (podpora personálního růstu) a i pro rodiče (reakce na podněty, lepší informovanost). Zároveň
všichni rodiče obdrželi e-mailový kontakt na Martinu Fléglovou a na mne
jakožto jejich zástupce, takže se těšíme na podněty a návrhy ke zlepšení.

„

FOTO: PIXABAY.COM

MARTINA FLÉGLOVÁ za rodiče

Š

kolskou radu zřizuje město
s cílem podílet se na správě
školy. Je tvořena zástupci rodičů,
pedagogů a zřizovatele, a to vždy po
dvou členech. Do funkce jsou voleni na
tři roky. Mezi kompetence rady patří
například stanovisko k návrhu školního
vzdělávacího programu a jeho změn,
dále schvaluje výroční zprávu a školní řád. Rada také schvaluje pravidla
pro hodnocení výsledků, podílí se
na zpracovaní koncepčních záměrů
rozvoje školy, projednává zprávy České
školní inspekce. A v neposlední řadě
předkládá různé podněty, může podat
návrh na odvolání ředitele a vyhlášení konkurzu. První setkání v novém
složení proběhne v lednu. Školská
rada ZŠ Libčice nad Vltavou pracuje
v tomto složení – zástupci města jsou
Vít Penížek (předseda) a Olga Mračková, zástupci rodičů jsou nově Martina
Fléglová a Jakub Jirsa, za pedagogy je
v radě Jana Švédová a nově Katarina
Loskotová. Co od spolupráce očekávají
někteří členové, si můžete přečíst právě
teď. n red

Předně mi dovolte poděkovat všem, kteří mne do školské rady zvolili
jako jejich zástupce. Jako rodič dítěte navštěvující zdejší školu a jako
vystudovaná učitelka s dlouhodobou praxí bych chtěla v rámci mandátu
přispět ke zlepšení komunikace mezi školou, rodiči a zástupci města. Hlavně
bych však chtěla naslouchat rodičům žáků zdejší školy, vyměňovat si s nimi
názory ohledně nových možností jejího rozvoje a pokoušela se je v rámci svěřeného mandátu prosazovat. Vzhledem ke zkušenostem nabitým působením
ve třech základních školách bych rovněž ráda podpořila optimální nastavení
vnitřního chodu školy a pokusila se nabídnout řešení, která jsou už jinde
vymyšlená a praxí prověřená. Jsem připravena se podílet na hledání možností, kam se může škola na malém městě ubírat, protože jsem přesvědčena,
že je třeba nabídnout dětem kvalitní výuku v souladu se současnými trendy
vzdělávání.

„

JANA ŠVÉDOVÁ za pedagogy

Máme za sebou úspěšné volby, v nichž byli doplněni dva noví členové z řad rodičů a jeden pedagogický pracovník. Už se těším na naši
první schůzku v novém složení, která se uskuteční 11. ledna 2021. Věřím, že
vzájemná spolupráce povede ke zlepšování komunikace mezi školou, rodiči a zřizovatelem. Přeji si, aby tato setkání probíhala v přátelském duchu
a veškerá diskuse a následná rozhodnutí byla ku prospěchu dětí a pedagogů
v naší škole. Doufám, že si ŠR získá důvěru rodičů a ti se na nás budou rádi
obracet s dotazy a konstruktivními připomínkami.

PŘI POHLEDU NA DÁMY A PÁNY
OTUŽUJÍCÍ SE U JEZU V CHLADNÝCH
VLTAVSKÝCH VODÁCH JSEM
ZAVZPOMÍNAL, JAKÉ SPORTY
JSME V ZIMĚ PROVOZOVALI ZA
MÉHO MLÁDÍ. TEDY NA PŘELOMU
PADESÁTÝCH A ŠEDESÁTÝCH LET
MINULÉHO STOLETÍ.

N

ejpopulárnější bylo sáňkování.
Boby tehdy ještě neexistovaly,
ale sáňky měl téměř každý. Stačil
i kus papundeklu. Jezdilo se všude, kde
to bylo trochu z kopce. Nejfrekventovanější byla ulice podél sokolovny.
Startovalo se nahoře u plotu dnešní
plovárny a dojíždělo až dolů do míst
dnešní autobusové zastávky na Chýnovské. Provoz, respektive jeho absence, to
dovoloval. Podobně tomu bylo v dalších
souběžných ulicích. V Chýnově se jezdilo od háje k Rousům. V Libčicích pak
zejména ještě na louce vpravo od silnice
v polovině cesty na evangelický hřbitov.
Lyžovalo se hlavně ve višňovkách
a v dnes už téměř zasypané rokli vedle
koupaliště. Pan učitel Sládek pořádal
školní závody ve sjezdu, které jsem několikrát vyhrál. Měl jsem dlouhé lyže a hlavně největší váhu, takže mi to jelo. Zato
mi to neběhalo, takže běžecky jsem byl
vždy až na dně. Sjezdová trať kopírovala
dnešní zelenou značku. Začínala u evangelického hřbitova, jelo se úvozovou cestou lesem a končilo se dole na louce, kde
dnes stojí nová zástavba v Hašlerově ulici.

FOTO: ARCHIV MŠ

„

V ŘÍJNU LOŇSKÉHO ROKU
PROBĚHLY VOLBY DO
ŠKOLSKÉ RADY. JAKÉ JSOU
AMBICE NOVÝCH ČLENŮ, CO
SI PŘEJÍ ZMĚNIT A JAKÁ
JE PŘEDSTAVA JEJICH
ZAPOJENÍ?

Sníh a zimní radovánky nejvíce ocení děti.

Běžecké klání se odehrávalo v třešňovce,
která patřila myslím Boháčkům, zhruba
tam, kde jsou dnes skleníky pana Ponáhla. Samozřejmě jsme chodili bruslit. Často na Vltavu, která tehdy ještě zamrzala.
Hlavně se bruslilo na zátoce u Křivanců,
kterou posléze zrušilo navážení materiálu
ze stavby pražského metra. Náplavka
tedy není naplavená, ale navezená. Brusle
jsme obouvali v místě, kde dnes vychází
panelka za prvním železničním podjezdem. Snem kluků byly kanady, holky
chtěly většinou bílé džeksny s vroubky na
špičce. Takzvané šlajfky, které se přidělávaly na normální boty, byly předmětem
všeobecného posměchu. V zátoce led
vydržel, zatímco dnes v laguně u přívozu,
která jediná pravidelně zamrzá, led drží
jen do chvíle, než začne elektrárna u jezu
zvyšovat nebo snižovat hladinu řeky. Pak
led popraská.
V Libčicích bylo i kluziště. Na sokoláku, dnes tam jsou tenisové kurty.

V zimních nocích, kdy mrzlo, jsem
z oken svého pokoje viděl světla na
kluzišti až do pozdní noci. Mužští tam
lili na plochu vodu z požárních hadic,
a aby úplně nezmrzli, do sebe lili nemalé množství grogu.
Ve dne bylo veřejné bruslení, k večeru se rozsvítila světla a nastoupili
borci. Hokej byl jediný sport v Libčicích, při němž se nehledělo na domovskou příslušnost. Házenou například
převážně hráli Libčičtí, fotbal Letečtí.
Vládla příslušná řevnivost, která šla
stranou jen v zimě, právě při hokeji.
Svéráznou kapitolou bylo i vybavení.
Například hokejky. Na sokoláku frčely
hokejky omotané černou elektrikářskou izolačkou. Na Vltavě byly často
k vidění nejrůznější zahnuté klacky,
nejčastěji z bezu. Když nebyl puk, hrálo
se s kamenem... n
Petr Schönfeld

„

VÍT PENÍŽEK za zřizovatele

Školská rada se výrazně obměnila a čeká ji mnoho úkolů. Začneme
analýzou závěrů poslední komplexní školské inspekce s cílem najít
řešení pro odstranění nedostatků. Některé řešení lze nalézt rychle, něco si
vyžádá delší dobu. Velkým tématem je určitě práce na vztazích v rámci pedagogického sboru. Určitě zvážíme opakování anket, které by mohly přinést
zpětnou vazbu, zda a do jaké míry se věci již změnily a mění k lepšímu. Přál
bych si, aby školská rada v novém složení byla otevřenou funkční platformou
pro komunikaci mezi školou, rodiči a zřizovatelem, aby dokázala hledat
racionální řešení problémů, které se týkají naší základní školy.
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HASIČI LIBČICE

TENIS

Ples letos
nebude

Loňská sezona tenistům přála
MÁLOKTERÝ SPORT
MŮŽE TVRDIT, ŽE ROK 2020
BYL NADMÍRU VYDAŘENÝ.
O LIBČICKÉM TENISU
TOHLE TVRZENÍ
ALE ROZHODNĚ PLATÍ.

R

Z

člun. To nám umožní rychlejší reakční časy a efektivnější zásahy nejen na
vodě. Podařilo se nám i získat nové
členy do výjezdové jednotky, stále jsme
však otevření dalším. Máte-li zájem,
nebojte se nás nezávazně kontaktovat.
Činnost hasičů, obdobně jako jiných
spolků, byla v roce 2020 paralyzována.
Žádné soutěže, pozastavený kroužek
mladých hasičů, zrušené kulturní
a společenské akce. Na druhé straně

je úžasné, jak dobře to všichni zvládáme a navzájem si pomáháme. Jako
by koronavirus nejen Libčické semkl
dohromady. Jsme si blíž, i když se
nesmíme potkávat. Vzhlížejme proto
k roku 2021 s nadějí, že bude lepší než
ten předchozí.
Za všechny Libčické hasiče vám přeji
vše nejlepší v novém roce 2021. n
Jan Menšík, velitel jednotky

CENTRUM MALINA

Poděkování z Maliny

FOTO: JULIE MENŠÍK ČÁKIOVÁ

D

Přání a drobné dárky pro Domov Alzheimer jistě potěší.

o nového roku bychom rádi vstoupili s poděkováním. A to všem, kteří nás podporují, zapojují se
a spolupracují s námi. Zvláště bych chtěla poděkovat
Mateřské škole v Libčicích za spolupráci při akci Vánoce do
domova Alzheimer. Zároveň jsme dostali nějaká přáníčka
a dárečky od dětí ze ZŠ Libčice, které také patří dík.
A v neposlední ředě velice děkujeme místnímu sdružení
Libčice.Net za poskytnutí štědrého daru pro kurz Technomanů: sadu mikropočítačů BBC Micro:bit včetně vzdělávacího boxu a různých rozšíření. Díky tomu děti mohou
skvěle propojit svět programování s reálnou elektronikou.
BBC Micro:bit bychom doporučili všem dětským i dospělým zájemcům, kteří chtějí proniknout do programování,
robotiky, IOT a elektroniky. Těšíme se, že rok 2021 bude
lepší než ten předešlý a my budeme mít více možností, jak
se potkávat. Na kroužcích či na akcích pro veřejnost. n
Julie Menšík Čákiová, předsedkyně sdružení
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lepšené zázemí, délka sezony,
počet akcí, růst členské základny, fungování školičky, vznik
zárodku mládeže a koneckonců i zájem
veřejnosti je několik z atributů charakterizujících úspěšnou sezonu.
NOVÝ SPRÁVCE
Není asi překvapením, že o areál
kurtů je třeba se pravidelně starat
a udržovat ho v hratelné kondici, čistotě a bezpečný pro všechny. Kurty už
něco pamatují a o to více pravidelné
péče vyžadují. Díky podpoře Sokola
jsme letos ustanovili správce – Standu Pospíšila a ohlédnu-li se za sebe,
a nejen já, ale všichni, kdo na kurtech letos hráli, musíme konstatovat,
že rozdíl oproti letům minulým byl
obrovský. Kurty byly denně kropené,
udržované, hráči je měli vždy skvěle
připravené po celou sezonu. Standa
bez pochyby odvedl skvělou
práci a za to mu patří dík
celého oddílu.

Úspěšný deblový pár Petr Kříž
a Tomáš Svoboda.

POČET AKCÍ NEOHROZILA
ANI PANDEMIE
Loňská sezona, která se nám díky
počasí a péči o kurty protáhla o více
než měsíc, přála pořádaným akcím. Již
tradičně jsme odehráli Jarní, Posvícenský a Svatováclavský turnaj ve čtyřhře.
Nově jsme se vrátili k tradici Libčicko-dolanského derby, které jsme na jaře
velmi těsně a na podzim suverénně
vyhráli. Po celý rok se mohl kdokoli
zúčastnit i individuálního zápolení
o Libčický žebříček. Konec sezony
jsme uzavřeli tiebreakovým turnajem ve dvouhře. Protiepidemiologická opatření nás příliš
neohrozila, neboť po dobu
tenisové sezony byla opatření
pro venkovní individuální sporty rozvolněná. Zároveň bychom
chtěli poděkovat městu a České
obci sokolské za podporu pro naše
turnaje.

TŘETINA NOVÝCH ČLENŮ
Velmi nás potěšil zvýšený
zájem z řad libčických občanů
o členství v oddíle. Po letech
poklesu členské základny jsme
v loňském roce zaznamenali
výrazný nárůst zájmu o tenis. Naše
základna se o více než 1/3 zvedla a nejcennější je fakt, že nám
VELKÉ PLÁNY
PRO TENTO ROK
začíná růst mládež. Na počátku
roku jsme neměli v oddíle mláAni v roce 2021 nechceme
dežníka žádného, na konci jich
usnout na vavřínech a chtěli
máme 14. Máme z toho velkou
bychom si udržet vysoce nastaradost. I nadále platí, že je odvenou laťku a rozšířit aktivity
díl otevřen novým zájemcům
spojené s mládeží (mládežnicPohár
Libčice-Dolany
z Libčic a okolí.
ké turnaje) a učinit seriózní

FOTA: DAVID KALÁB

ok 2020 byl z důvodu pandemie
koronaviru jeden z těch méně
šťastných. Snad právě proto má
přání pour féliciter do roku 2021 ještě
větší význam. Bohužel začátek roku
se nese stále v područí restrikcí, a tak
musíme sdělit následující: Tradiční ples
Sboru dobrovolných hasičů Libčice nad
Vltavou, který se konává koncem ledna,
letos nebude. Pokud to situace umožní, pokusíme se najít náhradní termín
v následujících měsících.
Všechno zlé je pro něco dobré. Lidé
byli více doma a „nedělali vylomeniny“.
Možná právě proto bylo za rok 2020
v naší obci a okolí méně požárů a mimořádných událostí. Podrobnější statistiky
ještě zveřejníme. Více výjezdů jsme měli
na člunu při záchraně osob a technické
pomoci než s cisternou u požárů.
I to ukazuje na správné načasování
investic – v roce 2020 jsme získali nový
dopravní automobil, přívěs a motor na

Dělový servis Tomáše Svobody

krok k rekonstrukci několik desítek let
starého povrchu. Svépomocí zpracováváme projekt, žádáme o dotaci Středočeský kraj, Sokol v rámci svých omezených finančních možností také uvolnil
část peněz pro tento účel, o pomoc
budeme žádat město a hledáme další
dotační tituly, abychom plánovaného
cíle dosáhli.
V roce 2021 přeji vše dobré, sportujte a nejlépe s raketou v ruce! n
David Kaláb, předseda tenisového oddílu

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
774 456 434

OPERÁTOR VÝROBY

SHÁNÍME PÁR ŠIKOVNÝCH RUKOU DO TOVÁRNY NA ROTAČNÍ TVÁENÍ PLAST
V LIBČICÍCH NAD VLTAVOU
Co vám nabízíme
Nástupní mzdu 150 Kč/hod
Škálu odměn a bonus%
(za kvalitu, docházku a další)
5 t(dn% dovolen, stravenky

Co budete dělat

Co od váš očekáváme

Plnit formy práškem
Vyjímat z forem hotov díly
Kontrolovat kvalitu díl%
podle plánu

Pracovitost a pečlivost
Odvahu učit se nov(m věcem
Fyzickou zdatnost a t(movho
ducha

Pokud vás naše nabídka zaujala, přijeďte se k nám podívat. Stačí si předem domluvit sch%zku, a to buď telefonicky
na čísle 774 456 4,4 , nebo e-mailem na adrese1 j.laurin@koever.de Najdete nás v areálu b(val(ch šroubáren.
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